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RESUMO 
 

A igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, embora assegurada por normas 
nacionais e internacionais, não foi plenamente alcançada. De acordo com dados da OIT e do 
IBGE, a mulher possui menor salário, maior desemprego, maior ocupação no mercado informal, 
menor representatividade em altos níveis hierárquicos e maior jornada em trabalho não 
remunerado. A elevada quantidade de horas que as mulheres destinam ao trabalho não 
remunerado de cuidados é considerada como o maior impeditivo para a plena igualdade 
profissional e está em descompasso com a Constituição Brasileira, a qual preceitua ser 
igualmente dever da família, da sociedade e do Estado a responsabilidade pela assistência à 
infância e à velhice (art. 227 e 230, CRFB). Concomitante a isso, encontra-se pendente de 
regulamentação a norma constitucional que prevê a proteção do mercado de trabalho da mulher 
mediante incentivos específicos (art. 7º, XX, CRFB). Com base no estudo empírico 
qualiquantitativo do método do Discurso do Sujeito Coletivo em amostras de questionários 
aplicados, os resultados obtidos evidenciam que a legislação brasileira é insuficiente para 
possibilitar a conciliação entre a vida familiar e profissional dos trabalhadores de ambos os 
sexos. Em seguida, empregando as técnicas prospectiva-documental no sistema internacional 
da OIT e interpretativo-argumentativa em fontes doutrinárias da nova hermenêutica 
constitucional, o estudo demonstra que, enquanto a omissão inconstitucional não for suprida 
pelo Poder Legislativo mediante a aprovação dos Projetos de Lei nº 4.857/09, nº 6.653/09 e nº 
136/11, pelo Poder Judiciário mediante o tratamento das omissões inconstitucionais e pelo 
Poder Executivo juntamente com o Legislativo mediante a ratificação das Convenções da OIT 
nº 156, sobre Igualdade de Tratamento para Trabalhadoras e Trabalhadores com 
Responsabilidades Familiares; e nº 183, sobre Proteção da Maternidade (Revista), as normas 
internacionais das Recomendações da OIT nº 165 e nº 191 podem ser utilizadas como fontes 
integrativas da ausência de norma regulamentadora da garantia constitucional, o que, na 
hipótese de concretização pela norma de decisão ou pela negociação coletiva, ocasionará: a) 
modificações no tratamento jurídico dos contratos de trabalho das trabalhadoras e dos 
trabalhadores com encargos familiares; b) impacto positivo sobre o crescimento econômico do 
país; e c) realização da “Corresponsabilidade Familiar”, cujo conceito corresponde à 
responsabilidade entre a mulher e o homem, por meio da redistribuição do trabalho não 
remunerado de cuidados, entre estes e o Estado, por meio de serviços públicos de assistência à 
infância e à velhice, e entre todos e a empresa, por meio da adaptação das condições de trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: proteção ao mercado de trabalho da mulher; corresponsabilidade 
familiar; normas internacionais da OIT. 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
Equality between women and men in the labor market, although assured by national and 
international standards, has not been fully achieved. According to data from the ILO and the 
IBGE, women have lower wages, higher unemployment, greater occupation in the informal 
market, lower representation in higher hierarchical levels and greater work hours in unpaid 
work. The high number of hours that women devote to unpaid care work is considered as the 
greatest impediment to full professional equality and is in disrepair of the Brazilian 
Constitution, which also states that it is the duty of the family, society and the State to 
responsibility for childcare and old age (article 227 and 230, CRFB). Concomitant to this, the 
constitutional norm that provides for the protection of the labor market of women through 
specific incentives is pending regulation (Article 7, XX, CRFB). Based on the qualitative and 
quantitative empirical study of the Collective Subject Discourse method in samples of applied 
questionnaires, the obtained results show that the Brazilian legislation is insufficient to allow 
the reconciliation between workers' family and professional life. Then, using the prospective-
documentary techniques in the international system of the ILO and interpretative-argumentative 
in doctrinal sources of the new constitutional hermeneutics, the study demonstrates that, as long 
as the omission unconstitutional is not supplied by the Legislative Branch through the approval 
of Projects nº. 4.857/09, nº 6.653/09 and nº 136/11, by the Judicial Branch through the treatment 
of unconstitutional omissions and by the Executive Branch together with the Legislative 
through ratification of ILO Conventions nº. 156 on Equal Treatment for Workers and Workers 
with Responsibilities Relatives; and 183, on Maternity Protection (Revised), the international 
standards of ILO Recommendations nº. 165 and nº. 191 can be used as integrative sources of 
absence of a constitutional guarantee regulatory rule, which, in the event of implementation by 
the decision rule or collective bargaining, will cause: a) changes in the legal treatment of the 
employment contracts of workers and workers with family responsibilities; b) positive impact 
on the economic growth of the country; and c) the realization of "Family Co-responsibility", 
whose concept corresponds to the responsibility between the woman and the man, through the 
redistribution of unpaid care work, between them and the State, through public services of 
childcare and old age, and between all and the company, through the adaptation of working 
conditions. 
 
KEYWORDS: Protection of women’s labor market; Family co-responsibility; ILO 
international legal standards. 
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INTRODUÇÃO 
A conquista de direitos de igualdade entre a mulher e o homem foi resultado de um 

longo período de reivindicações. Atualmente, normas nacionais e internacionais consagram a 
igualdade jurídica de gênero. 

Contudo, não obstante a prodigiosa proteção normativa prevista em instrumentos 
legais, a igualdade entre a mulher e o homem não foi plenamente alcançada. O acesso da mulher 
aos direitos sociais (educação, saúde, alimentação, seguridade social, dentre outros), que 
possibilitam a plena eficácia dos direitos civis e políticos, é diverso e se encontra em patamares 
distintos em cada país do mundo. 

Mas há um direito social cuja maior dificuldade de concretização em relação a apenas 
um dos gêneros é igualmente verificada no mundo inteiro: o direito ao trabalho – não na acepção 
estrita e formal (direito a trabalhar ou não), mas no sentido amplo e material (como o direito ao 
trabalho é realizado). 

A desigualdade de gênero no mercado de trabalho é um fato globalmente verificado – 
países desenvolvidos, em desenvolvimento e não desenvolvidos. Antiga e atual, essa 
desigualdade persiste em relação ao acesso, à permanência, à ascensão hierárquica e à 
segregação ocupacional. 

O contexto de desigualdade fática decorre de fatores históricos passados e também de 
causas atuais determinantes. Os dados estatísticos oficiais da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE evidenciam que a 
mulher possui menor salário, maior desemprego, maior ocupação no mercado informal, menor 
representatividade em altos níveis hierárquicos e maior jornada em trabalho não remunerado, 
embora já represente maioria no ensino formal na maior parte dos países ocidentais.  

A maior jornada em trabalho não remunerado decorre do fato de a mulher ainda ser 
considerada a maior responsável pelos cuidados da família. O excesso de horas em trabalho de 
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cuidados não remunerados implica em redução de tempo disponível para qualquer outro tipo 
de atividade, inclusive trabalho remunerado. Por sua vez, o menor tempo disponível no mercado 
de trabalho acarreta restrições às opções de emprego, menor liberdade de escolha profissional, 
limitação na capacidade de gerar renda e menor autonomia nas decisões econômicas da família. 
A busca de um emprego com condições de trabalho compatíveis com as responsabilidades 
familiares, uma vez que assumem a maior parte, cria situações de vulnerabilidade, com 
aceitação de postos informais ou menor remunerados para a mulher. 

Os estereótipos culturais que limitam a mulher à sua função “natural” de cuidadora 
ocasionam prejuízos até mesmo àquelas mulheres que optam por não ter filhos. Os 
empregadores se baseiam na premissa de que pode não haver responsabilidades familiares 
atuais, mas elas podem vir a ser futuras. 

A ausência de serviços públicos ou privados de cuidado à infância e à velhice de 
qualidade e as exigências do local de trabalho, como longas jornadas ou horários incompatíveis 
com as responsabilidades familiares, são fatores que acentuam a marginalização feminina no 
mercado de trabalho. 

Excesso de tempo de trabalho, com jornadas longas, podem ser prejudiciais não só ao 
trabalhador, mas também ao empregador. O cansaço reduz a produtividade, aumenta a taxa de 
erro e desacelera o ritmo de trabalho. Como contraponto, ambos os papéis de provedor(a) e 
cuidador(a) podem ser exercidos por qualquer dos gêneros. A mulher não precisa abrir mão da 
sua carreira profissional e o homem não precisa abrir mão do convívio cotidiano com a sua 
família. 

Por essas razões, pode-se afirmar que a elevada quantidade de horas que a mulher 
destina ao trabalho não remunerado de cuidados prejudica a sua vida profissional, o direito do 
homem ao convívio familiar, a possibilidade de aumento do orçamento familiar, a 
produtividade das sociedades empresariais e a manutenção do status da inferior qualidade dos 
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serviços públicos ou privados de guarda de crianças e idosos, além de ser considerada como o 
maior impeditivo para a plena igualdade profissional, estando em descompasso com a 
Constituição Brasileira, a qual preceitua ser igualmente dever da família, da sociedade e do 
Estado a responsabilidade pela assistência à infância e à velhice (art. 227 e 230, CRFB). 

Concomitante a isso, há um problema jurídico que reside na ausência de 
regulamentação da norma constitucional que prevê a proteção do mercado de trabalho da 
mulher mediante incentivos específicos (art. 7º, XX, CRFB). Desde a promulgação da 
Constituição Federal tem havido tentativas de regulamentação do art. 7º, XX, com a instituição 
de normas promocionais, a par das normas proibitivas de discriminação negativa. Em trâmite 
no Poder Legislativo, há os seguintes Projetos de Leis: PL nº 4.857/2009 (Câmara dos 
Deputados); PL nº 6.653/2009 (Câmara dos Deputados) e PL nº 136/2011 (Senado Federal), 
mas nenhum deles segue como prioridade da atual Legislatura. Também não houve solução da 
lacuna por meio do tratamento das omissões inconstitucionais pelo Poder Judiciário. 

O “espaço” jurídico para se discutir sobre a proteção de direitos da mulher, no âmbito 
nacional e internacional, no “tempo” em que medidas discriminatórias proibitivas já existem 
no ordenamento da maioria dos países, inclusive no Brasil, é encontrado na inovação de normas 
internacionais aptas a modificarem os estereótipos profissionais e familiares de trabalhadores 
de ambos os sexos. 

As inovações do sistema internacional são assim consideradas em razão da limitação 
das normas nacionais à proibição da discriminação negativa e da ausência de preceitos sobre as 
normas promocionais. É notável o fato de que a Constituição Brasileira dispôs expressamente 
sobre a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante “incentivos específicos” (art. 7º, 
XX, CRFB), ou seja, através de medidas suplementares de apoio além das que proíbem a 
discriminação negativa. 
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Duas importantes Convenções Internacionais da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT versam sobre o tema: a Convenção nº 156 sobre a Igualdade de Oportunidades 
e de Tratamento para Trabalhadoras e Trabalhadores com Responsabilidades Familiares e a 
Convenção nº 183 sobre a Proteção da Maternidade (Revista), mas nenhuma delas foi ratificada 
pelo Estado Brasileiro. Por outro lado, as respectivas Recomendações que tratam sobre o 
mesmo tema (Recomendações nº 165 e 191 da OIT), que não necessitam de ratificação, 
conferem uma substancial abordagem conteudística sobre as normas de conciliação entre a vida 
familiar e profissional dos trabalhadores de ambos os sexos mas, em regra, não são vinculantes. 

Essas normas estão em conformidade com a Declaração das Nações Unidas de Nova 
York de 2015 sobre os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Globais, em 
decorrência de constar, no detalhamento do Objetivo 5º (“Alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar todas as mulheres e meninas”), o reconhecimento e a valorização do trabalho de 
assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, 
infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade 
compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais. 

O problema da pesquisa, com vistas a equacionar a razão da disparidade existente entre 
as estatísticas e as normas jurídicas, reside na seguinte pergunta: o sistema internacional de soft 
law da OIT pode ser utilizado como fonte integrativa da garantia constitucional de proteção do 
mercado de trabalho da mulher no Brasil? 

Em razão disso, com vistas a problematizar o “Direito” a partir dos “Fatos Sociais”, 
procedeu-se a uma investigação a respeito das principais dificuldades que a mulher enfrenta na 
vida profissional após tornar-se mãe, com base no estudo empírico qualiquantitativo do método 
do Discurso do Sujeito Coletivo em amostras de questionários aplicados a mulheres que 
passaram recentemente pela maternidade, a fim de testar a hipótese de que a proteção do 
mercado de trabalho da mulher poderia ser efetivada mediante mudanças na distribuição do 
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trabalho não remunerado de cuidados e que, à vista disso, as políticas de equidade de gênero no 
trabalho não poderiam se restringir apenas às mulheres, por reforçar o papel estereotipado de 
gênero na distribuição de tarefas domésticas, especialmente porque os homens também seriam 
detentores do direito (e dever) de exercer as tarefas de cuidados com os filhos e com a casa. 

Em seguida, com o emprego das técnicas prospectiva-documental no sistema 
internacional da OIT e interpretativo-argumentativa em fontes doutrinárias da nova 
hermenêutica constitucional, a pesquisa objetivou averiguar a influência das Recomendações 
mencionadas no ordenamento jurídico brasileiro, partindo da hipótese inicial de que essas 
normas poderiam ser utilizadas como fontes integrativas da ausência de norma regulamentadora 
da garantia constitucional brasileira de proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante 
incentivos específicos. 

Torna-se de crucial importância acadêmica esclarecer que, não obstante a análise 
histórica e sociológica do estudo fazer a dicotomia entre a posição da mulher em comparação à 
posição do homem, assim como a parte estatística da OIT e do IBGE, o estudo não pretendeu 
destinar os resultados da análise jurídico-propositiva apenas ao tipo de família biparental 
heterossexual. 

Desse modo, embora esse tenha sido o ponto de partida, o resultado da pesquisa sobre 
a adequação e a redistribuição da corresponsabilidade familiar abrange a todos os tipos de 
arranjos familiares, tanto quanto à formação numérica (famílias monoparentais, biparentais e 
pluriparentais) e também quanto à relação afetiva (famílias homoafetivas, heteroafetivas e 
poliafetivas), pois o núcleo central do mesmo é sobre a conciliação entre a vida familiar e 
profissional de trabalhadores de ambos os sexos com responsabilidades familiares. 

O resultado da pesquisa é estruturado em quatro títulos: I – A mulher e o trabalho; II 
– Discurso do Sujeito Coletivo; III – Proteção jurídica do trabalho da mulher; e IV – 
Concretização do art. 7º, XX, CRFB. 
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O primeiro título é iniciado com um capítulo destinado aos esclarecimentos iniciais 
acerca dos pressupostos metodológicos e teóricos utilizados no estudo; em seguida, através de 
uma revisão da literatura, aborda-se a origem da desigualdade e a posição da mulher nos 
primórdios da sociedade, o início da luta por igualdade de direitos, a fase intervencionista do 
Estado para limitar a situação jurídica da mulher no Brasil e a fase normativa inicial de 
“proteção” que ocasionava injustificáveis proibições, limitando a liberdade e as condições 
econômicas, políticas e sociais da mulher. O título finaliza com o capítulo que demonstra 
estatisticamente, por meio de dados da OIT e do IBGE1 as condições das desigualdades 
persistentes no mercado de trabalho e as suas razões determinantes, que ainda encontram 
terreno para o combate ao determinismo biológico que naturaliza a divisão de responsabilidades 
das tarefas domésticas familiares, interferindo negativamente no desempenho profissional da 
mulher. 

O segundo título expõe o estudo qualiquantitativo do método do Discurso do Sujeito 
Coletivo utilizado nos resultados dos questionários coletados durante a pesquisa. É introduzido 
pelos motivos que levaram a esse estudo e permeado pelas teorias sociológicas que o embasam, 
com a exposição dos fundamentos da teoria da Representação Social e do método do Discurso 
do Sujeito Coletivo, previamente à exposição dos resultados. Também foi importante preceder 
a caracterização da amostra da pesquisa aos resultados qualiquantitativos, expondo os limites 
práticos da abrangência da investigação e a delimitação do grupo social investigado, antes de 
finalizar com a exposição dos Discursos do Sujeito Coletivo e a análise dos resultados. 

                                                 
1 Os dados da OIT foram os publicados no Relatório “Mulheres no Trabalho: Tendências de 2016”, tradução livre 
de “Women at Work: Trends 2016”, divulgado eletronicamente 
(http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457317/lang--de/index.htm Acesso 
04/Jun/2016). Os dados do IBGE foram coletados pela internet de modo fragmentado, de acordo com a referência 
de cada dado utilizado, cujos diferentes registros de data decorrem das limitações da própria fonte dos dados 
tratados, onde, em alguns casos, por exemplo, houve descontinuidade da política informativa nas páginas 
eletrônicas, como aconteceu com as atualizações do Sistema Nacional de Informações de Gênero (SNIG), que 
integra o projeto de estruturação de um Programa de Estatísticas de Gênero no IBGE. 
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O terceiro título destina-se à análise jurídica das normas nacionais e internacionais 
sobre a proteção do trabalho da mulher. O primeiro capítulo é reservado à análise das normas 
em vigor no Brasil, constitucionais, infraconstitucionais e internacionais ratificadas; o segundo, 
à insuficiência da atual legislação interna para fazer frente aos principais fatores de 
desigualdade de gênero no mercado de trabalho; o terceiro analisa os projetos de leis em trâmite 
no Congresso Nacional que objetivam suprir o vácuo legislativo atualmente existente; o quarto 
descreve o conteúdo de duas importantes Convenções Internacionais da OIT sobre a matéria, a 
Convenção nº 156, sobre a Igualdade de Tratamento de Trabalhadoras e Trabalhadores com 
Responsabilidades Familiares, e a Convenção nº 183, sobre a Proteção da Maternidade 
(Revista); logo depois, é feita uma a exposição sobre as normas internacionais classificadas 
como normas de soft law, que não necessitam de ratificação, mas também são desprovidas de 
caráter coercitivo. A análise jurídica encerra-se com exemplos das legislações de outros países 
sobre a matéria. 

Por fim, o último título do trabalho centra-se no núcleo do debate sobre a possibilidade 
de utilização do sistema internacional das Recomendações nº 165 e 191 da OIT como fonte 
integrativa da garantia constitucional de proteção do mercado de trabalho da mulher mediante 
incentivos específicos (art. 7º, XX, CRFB), com a utilização de uma análise interpretativo-
argumentativa sobre a validade de eventual fundamento de obrigatoriedade das referidas 
Recomendações quando passam a se inserir no ordenamento jurídico brasileiro, enquanto 
estiver pendente de lei de regulamentação. Descreve-se, previamente, o procedimento de 
elaboração das Recomendações da OIT e os seus mecanismos de controle, após a análise do 
teor da norma constitucional, do tratamento brasileiro das omissões inconstitucionais e da 
aplicabilidade imediata e eficácia horizontal dos direitos sociais fundamentais. O título é 
finalizado com a exposição de pesquisas a respeito dos efeitos econômicos da igualdade de 
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gênero no mercado de trabalho, que será alcançada mediante a proteção do mercado de trabalho 
da mulher mediante a corresponsabilidade familiar. 
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TÍTULO I – A MULHER E O TRABALHO 
A análise da relação entre a mulher e o trabalho, remunerado ou não remunerado, no 

âmbito doméstico ou no âmbito público, deve começar por uma revisão bibliográfica de 
registros históricos, a fim de elucidar os pontos mais importantes para se chegar à conclusão 
sobre de que forma as estatísticas sociais ainda não são capazes de refletir as normas jurídicas 
presentes na maioria dos ordenamentos jurídicos dos países. 

Dito isso, busca-se demonstrar a interferência entre o trabalho não remunerado de 
cuidados no âmbito doméstico no trabalho remunerado no âmbito público a partir de uma 
análise historiográfica do passado em contraste com os dados estatísticos atuais. 

O resultado encontrado será demonstrado em dois capítulos denominados “A origem 
da desigualdade: a família no passado” e “Persistente desigualdade: a família atual”, os quais 
serão precedidos de uma exposição detalhada sobre a metodologia utilizada na pesquisa e a 
delimitação teórica dos conceitos utilizados no capítulo denominado “Pressupostos 
metodológicos e teóricos da pesquisa”, a seguir expostos: 

 
1 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS E TEÓRICOS DA PESQUISA 

A superação do paradigma científico da metodologia da pesquisa neutra, inaugurado 
com a separação cartesiana entre a razão e a emoção, encontra-se validada por constantes 
descobertas científicas da neurociência. 

Se, por um lado, a imparcialidade dos olhos do pesquisador é importante para que a 
pesquisa tenha um resultado livre de motivações subjetivas, por outro lado, a “neutra 
imparcialidade” do pensamento humano, proclamada após a separação estanque entre a razão 
e a emoção por Descartes, encontra-se superada pelas atuais pesquisas neurocientíficas.2  

                                                 
2 Observar: DAMÁSIO, António R. O Erro de Descartes: Emoção, Razão e o Cérebro Humano. 3 ed. Trad. Dora 
Vicente e Georgina Segurado. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. DAMÁSIO, António R. E o Cérebro Criou 
o Homem. 1 reimp. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. RAMACHANDRAN, 
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Além da constante atividade química proporcionada pela permeação cerebral de 
neurotransmissores ligados à emoção em todos os momentos decisórios, inclusive quando se 
supõe realizar operações puramente racionais, foi constatado que a tomada de decisão por um 
ser humano envolve ativações na região do córtex pré-frontal (área mais anterior do cérebro) e 
também pela atividade de outras áreas classicamente envolvidas com o controle das emoções 
ou comportamentos motivacionais, como amígdala, hipocampo, tálamo e hipotálamo, entre 
outras.  

O processo de cognição, enquanto sistema complexo, implica na validade do protótipo 
de que a realidade não se apresenta tal qual ela é, mas apenas enquanto representação formulada 
pelo cérebro. A interface entre o objeto conhecido e o sujeito cognoscente é mediada pela 
construção mental realizada pelo sujeito, ou seja, a bagagem do sujeito cognoscente exerce uma 
“transformação” no objeto.  

Émile Durkheim já havia advertido desde antes, em 1895, que, se até mesmo nas 
ciências físicas o sentimento do investigador pode influenciar a neutralidade científica, o que 
se diria das ciências sociais, onde o cientista não está “fora” do objeto investigado, mas dele é 
componente inseparável (DURKHEIM, 2012, p. 55-56). Não obstante isso, o autor prossegue 
defendendo que o objeto da pesquisa social (fato social) deve ser considerado como coisa, assim 
como nas ciências naturais (DURKHEIM, 2012, p. 41), pois somente assim será possível haver 
uma objetiva apreensão do objeto pesquisado. 

Max Weber, por outro lado, fornece o contraponto ao afirmar que o domínio do 
trabalho científico nas ciências sociais não tem por base as conexões “objetivas” entre as 
“coisas” mas sim as conexões conceituais entre os problemas (WEBER, 1997, p. 83), o que não 

                                                 
V.S. O que o Cérebro tem para contar: desvendando os mistérios da natureza humana. Trad. Maria L. X. Borges. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 
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implica na eliminação do caráter científico da investigação, pois a compreensão da vida que 
nos rodeia pode ser feita através de uma ciência da realidade (WEBER, 1997, p. 88).3 

No campo jurídico, Boaventura de Sousa Santos discorre sobre a crise epistemológica 
do paradigma dominante de racionalidade científica (SANTOS, 2009, p. 68), onde o 
conhecimento-regulação deve progredir para um conhecimento-emancipação (SANTOS, 2009, 
p. 78). A maioria dos atuais teóricos do Direito defende que o saber jurídico não se restringe a 
um saber dogmático. 

É consabida a suspeita de que o jurista não pode mais ser considerado um “lógico puro 
da indiferença” (CALAMANDREI, 2003, p. 15). A depuração de todo sentimento do jurista, 
tornando-a uma figura alheia e isenta de qualquer influência de movimentos econômicos, 
político e sociais, não passa de uma tentativa fracassada de esconder que todo e qualquer ser 
humano é passível de arbitrariedades e parcialidades. 

Além disso, o direito e a sua pesquisa não se restringem à regulação textual, pois, se 
assim fosse, as investigações seriam desnecessárias, pois a lei fala por si e o conhecimento 
produzido não seria transformador. Não é necessário um “texto descritivo” para “descrevê-la”, 
redundância essa proposital e descabida. 

Nesse contexto, Luís Roberto Barroso categoriza a teoria crítica do direito como a 
“crítica da teoria” (2009, p. 282), pois, ainda estando em construção e, portanto, inacabada, 
representa o amplo movimento de contestação do saber jurídico tradicional que deixa de lado o 
papel desempenhado pela ideologia, tanto a do legislador quanto a do intérprete da lei – mas 
essa omissão nada mais representa do que um compromisso com o status quo, o dissimular as 
reais relações de poder dentro do sistema. 

                                                 
3 A objetividade do conhecimento no campo das ciências sociais, segundo Max Weber, depende antes do fato de 
o empiricamente dado estar constantemente orientado por ideias de valor que são as únicas a conferir-lhe valor de 
conhecimento (WEBER, 1997, p. 126). 
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Em um sistema aberto de normas, com princípios e regras de conteúdo semântico 
aberto, a “neutra” subsunção do fato à norma é impraticável. A densidade normativa da regra 
interpretada, que confere concretude à decisão, é permeada pelo sistema de valores internos do 
sistema e fora dele, como os valores individuais do intérprete. 

Se houvesse a aceitação desse fenômeno, em vez da insistência com algo impraticável 
e ilusório que é a interpretação “neutra” e “asséptica” do texto da lei, haveria um melhor 
tratamento para conferir a inclusão dos próprios valores e finalidades sociais que o sistema 
normativo tem dentro do sistema. 

Não é de hoje que o próprio ordenamento inscreve como regra jurídica a imposição de 
que o intérprete da lei, ao aplicá-la, atenda aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências 
do bem comum (art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), 
devendo, ainda, adotar, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 
aos fins sociais da lei e as exigências do bem comum no procedimento sumaríssimo trabalhista 
(art. 852-I, § 1º, da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT). O pretenso discurso dogmático 
e positivista apenas aprofunda a distância entre o ser e o dever ser. 

Hans-Georg Gadamer corrobora o posicionamento ao tratar especificamente das 
ciências jurídicas, dispondo que tanto no momento da elaboração da lei quanto no momento da 
interpretação, projeta-se a visão subjetiva, as crenças e os valores do intérprete (1999, p. 278). 

Ora, parece suspeito, desde já, que o arsenal de normas jurídicas que proíbem a 
discriminação contra a mulher no mercado de trabalho ainda não tenha conseguido reverter as 
estatísticas sociais. Há algo paralisante na interpretação ou na aplicação dessas normas. 

Explicando sobre a mudança de rumos da pesquisa jurídica, Gustin e Dias explanam 
que a prática das pesquisas jurídicas fragmentadas, descontextualizadas e unidisciplinares 
deram lugar a pesquisas que abordam a complexidade do fenômeno, contextualizados no tempo 
e no espaço, e multidisciplinares, abrangendo a cooperação teórica entre os mais variados 
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campos do conhecimento – atualmente, aliás, é a transdisciplinariedade, enquanto a produção 
de uma teoria única a partir de campos de conhecimento antes compreendidos como autônomos, 
a tendência metodológica que emerge com maior força (GUSTIN; DIAS, 2006, p. 8).4 

A problematização da realidade torna-se imprescindível para a pesquisa jurídica, pois 
inexistem normas jurídicas suspensas num ambiente abstrato e estéril. É na sociedade que a 
problematização da realidade será elaborada, ferramenta precedente à contextualização no 
espaço e no tempo do conjunto normativo em ação. 

Um novo olhar do jurista deve ser capaz de visualizar toda a complexidade que o 
fenômeno jurídico representa, a partir da tridimensionalidade do objeto da pesquisa jurídica, 
que não é apenas um objeto normativo, mas também valorativo e fático. O saber diálogo e a 
interação com outros saberes é de crucial importância metodológica para evitar o confinamento 
da letra da lei inativa, ineficaz ou ilegítima. 

A busca de novos métodos e técnicas que pudessem dar conta de todo esse arcabouço 
de complexidade possibilitou a ocorrência de pesquisas com conteúdo jurídico-protetivo, 
jurídico-exploratório ou as pesquisas qualitativas de campo, onde já não são utilizadas apenas 
as tradicionais “fontes de papel”, como os levantamentos bibliográficos, documental e 
jurisprudencial, mas também “fontes personificadas”, como os estudos de caso, de opinião e 
pesquisa-ação (GUSTIN; DIAS, 2006, p. 9). 

A investigação jurídico-propositiva (GUSTIN; DIAS, 2006, p. 30) se destina ao 
questionamento de uma norma ou instituição jurídica, com o objetivo de propor mudanças 
concretas. No caso do estudo, questiona-se o esvaziamento normativo do art. 7º, XX, da CRFB, 

                                                 
4 Aplicando a tridimensionalidade do fato, valor e norma do direito para a pesquisa do direito, Gustin e Dias 
afirmam: “A produção de um conhecimento emancipador origina-se por um problema complexo que é vital e que 
se configura a partir de um fenômeno jurídico compreendido em sua dimensão cultural e tridimensional: fática, 
axiológica e normativa” (GUSTIN; DIAS; 2006, p. 7). 
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e se propõe a utilização de normas internacionais de soft law da OIT para conferir densidade 
normativa. 

A investigação jurídico-propositiva utilizada nessa pesquisa parte da utilização das 
seguintes ferramentas metodológicas: Discurso do Sujeito Coletivo no estudo empírico 
qualiquantitativo de questionários aplicados; e as técnicas prospectiva-documental no sistema 
internacional da OIT e interpretativo-argumentativa em fontes doutrinárias da nova 
hermenêutica constitucional. 

Essa explanação inicial é importante para elucidar a superação da almejada 
“neutralidade científica” e o que se propõe delimitar como pontos de partida teóricos da 
pesquisa. 

A pesquisa parte do pressuposto de que o ideal de igualdade material entre mulheres e 
homens é uma meta jurídica indiscutível para a sociedade que se pretenda ser reconhecida como 
democrática de direito. Por conseguinte, não é uma hipótese a ser testada a validade desse ideal. 

Há os que pensam de modo contrário, ou seja, que a igualdade material entre o homem 
e a mulher não é válida e não deve ser utilizada como pressuposto. No entanto, para os que 
assim defendem, são utilizados fundamentos outros que não os científicos. 

Destaca-se, nesse ponto, que as diferenças biológicas entre os sexos não são suficientes 
para fundamentar a desigualdade social vivenciada.5 Para a correção das injustificáveis 

                                                 
5 Em recente estudo da neurociência levado a cabo por Lin Bian et al, publicado na Revista Science, pesquisadores 
encontraram o dado de que as diferenças de mentalidade sobre a classificação de quem é realmente considerado 
inteligente (really, really smart), a partir de uma auto-percepção e percepção dos outros, é encontrado na infância 
a partir dos seis anos de idade. Antes disso, as crianças se definem e definem os outros sem diferenciação de gênero 
acerca do brilhantismo intelectual. A partir dessa idade, porém, as meninas estavam mais propensas a colocar os 
meninos na categoria dos que são “realmente inteligentes”, ao mesmo tempo em que se afastavam de jogos ou 
atividades relacionadas com a aptidão para aquela categoria. A pesquisa demonstrou, por conseguinte, que a 
propagada visão de que os homens tendem a se interessar pelas áreas mais técnicas do conhecimento, ao mesmo 
tempo em que as mulheres, em sua maioria (pois há exceções), assim não o fazem, não é uma característica inata 
ou biológica, mas adquirida socialmente. Na pesquisa foi registrado que “estes estereótipos desencorajam a busca 
das mulheres por muitas carreiras prestigiosas; ou seja, as mulheres estão sub-representadas em campos cujos 
membros valorizam o brilho intelectual (como a física e a filosofia)”. In: Gender stereotypes about intellectual 
ability emerge early and influence children’s interests. Science  27 Jan 2017: Vol. 355, Issue 6323, pp. 389-391. 
Fonte: http://science.sciencemag.org/content/355/6323/389?utm_campaign=toc_sci-mag_2017-01-
26&et_rid=35364036&et_cid=1127258. Acesso: 01/Fev/2017. 
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desigualdades sociais vivenciadas pela mulher e pelo homem, torna-se necessário partir do 
pressuposto teórico da defesa dos direitos de liberdade das pessoas de ambos os sexos, 
assegurando, para tanto, os direitos de igualdade. 

Nesse sentido, ao tratar sobre a garantia da proteção constitucional do mercado de 
trabalho da mulher por meio da corresponsabilidade familiar na divisão do trabalho doméstico, 
não se está, em hipótese alguma, defendendo que a mulher com responsabilidades familiares 
não deva ter outro destino senão o de uma trabalhadora eficiente no mercado de trabalho 
remunerado. 

Torna-se importante ressaltar que a defesa dos direitos de liberdade da mulher não é, 
absolutamente, a imposição de um caminho em única direção, mas sim a liberdade de escolha 
na multiplicidade dos caminhos a seguir. Mesmo porque a liberdade de escolha proporcionará 
a devida valorização simbólica existencial subjetiva a cada indivíduo, não cabendo ao Estado 
ou ao sistema jurídico inverter ou impor a ordem de valores a ser cumprida: ser mulher; ser 
mulher e mãe; ser mulher, mãe e profissional bem-sucedida. 

Ora, se até mesmo o “ser mulher” é uma opção a ser tomada por cada pessoa na 
sociedade – incluindo-se aí seres do sexo masculino e feminino – o que se dirá das demais 
opções acima elencadas. 

Cabe realçar, ainda sobre esse tema, as diferentes representações da concepção 
“trabalho”. 

O trabalho exercido sob condições de necessidade econômica e não sob condições de 
liberdade torna o sujeito estranho ao que produz, alienando-o do seu produto. Esse é o famoso 
conceito de trabalho propagado a partir da ideia de que, por ser externo, isto é, não pertence ao 
seu ser, o trabalhador anula-se nele, não se sente bem, mas infeliz, não desenvolve nenhuma 
energia física e espiritual livre, mas mortifica sua physis e arruína o seu espírito. O trabalhador 
só se sente “junto a si fora do trabalho e fora de si no trabalho”, o que demonstra que esse 
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trabalho não é voluntário, mas forçado, trabalho obrigatório pelas circunstâncias de 
sobrevivência material – o trabalho não se configura em satisfação, mas somente um meio para 
satisfazer necessidades (MARX, 2004, p. 82-83). Com essa representação do trabalho, não seria 
surpresa verificar que algumas mulheres possam simbolizá-lo como espaço de aprisionamento 
e não como lugar onde poderia exercer a sua plena liberdade de ser e de fazer escolhas.  

Por outro lado, não olvidamos a representação emancipatória da realização laboral 
humana na obra de Hannah Arendt, onde, na distinção entre os conceitos de trabalho, obra e 
ação, os classifica da seguinte forma: trabalho é a atividade que corresponde ao processo 
biológico do corpo humano, cujo crescimento espontâneo, metabolismo, e eventual declínio 
estão ligados s necessidades vitais produzidas pelo trabalho para alimentar o processo da vida 
(“a condição humana do trabalho é a própria vida”); a obra é a atividade que corresponde à não-
naturalidade da existência humana, que não está engastada no sempre-recorrente ciclo vital da 
espécie e cuja mortalidade não é compensada por este último, proporcionando um mundo 
“artificial” de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural (“a condição humana 
da obra é a mundanidade”); a ação, por fim, é a única atividade que ocorre diretamente entre os 
homens, sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da 
pluralidade, ao fato de que os homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo 
(ARENDT, 2014, p. 9). Assim, essa também pode ser a simbólica representação do trabalho 
para as mulheres que se reconhecem no produto do que produzem no mercado de trabalho 
remunerado, constituindo-o como uma extensão do próprio ser social construído.  

A elucidação sobre a significação subjetiva do que o trabalho pode assumir na vida de 
uma pessoa é útil para evidenciar o que se pretende conceituar concretamente com o uso da 
palavra liberdade: para aquelas mulheres que decidem ser mães com dedicação exclusiva, que 
nenhum aspecto legal lhe seja discriminatório e nenhuma atitude social lhe seja preconceituosa; 
igualmente, para aquelas mulheres que decidem ser mães e também permanecer ou entrar no 
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mercado de trabalho, que nenhum aspecto pessoal da sua vida como mulher e mãe seja objeto 
de discriminação na carreira. 

Nesse ínterim, cabe destacar a importante advertência de Amartya Sen, no sentido de 
que a conquista de um direito não implica necessariamente na vontade de exercê-lo, pois às 
vezes uma pessoa pode ter uma razão muito forte para conquistar o direito a uma opção 
precisamente com o propósito de rejeitá-la. O autor dá como exemplo o jejum político de 
Mahatma Gandhi como forma de protesto contra o poder estabelecido, onde ele não estava 
meramente passando fome, mas rejeitando a opção de comer (“pois jejuar é isso”), onde, para 
poder jejuar, Gandhi precisava ter a opção de comer (“precisamente para ser capaz de rejeitá-
la”); esclarecido isso, o autor finaliza com a advertência de que uma vítima de fome coletiva 
não poderia ter feito um protesto político semelhante (SEN, 2010, p. 371). 

Essa clareza solar do entendimento da liberdade aplica-se perfeitamente também ao 
caso estudado: para que uma mulher possa exercer o direito de escolha de se dedicar 
integralmente à maternidade, a ela deve ser dada a oportunidade do exercício do trabalho 
remunerado que seja adequado à conciliação entre as duas coisas; da mesma forma acontece 
com o oposto, para a mulher que opte por seguir a carreira profissional após a maternidade. 

Amartya Sen, prepondera que o aspecto do processo da liberdade tem de ser 
considerado conjuntamente com o aspecto da oportunidade (SEN, 2010, p. 371), cujo princípio 
organizador que monta todas as peças em um todo integrado é a abrangente preocupação com 
o processo do aumento das liberdades individuais e o comprometimento social de ajudar para 
que isso se concretize (SEN, 2010, p. 378). 

Um fato surpreendente é que o aclamado e utilizado conceito de desenvolvimento 
como liberdade elaborado por Amartya Sen teve a sua origem em ensinamentos de uma 
pensadora do século VIII a.C., como o próprio autor esclarece em outro estudo, ao ter 
encontrado nas palavras de Maitreyee, uma mulher intelectual retratada nos Upanishads (do 
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século VIII aC), a formulação apropriadamente precoce do contraste entre a importância 
instrumental da renda e da riqueza, por um lado, e o valor intrínseco da vida humana, por outro. 
Essa formulação clássica teria sido replicada cerca de quatro séculos depois, com Aristóteles, 
na Ética de Nicômaco. Sen adverte sobre o interessante fato de que a primeira formulação do 
valor da vida para homens e mulheres deveria ter vindo de uma pensadora em uma sociedade 
que ainda não conseguiu superar o diferencial de mortalidade entre mulheres e homens, três mil 
anos depois (SEN, 2001, p. 469).6 

Trata-se, portanto, da garantia não apenas de direitos de igualdade, mas também, e 
principalmente, de direitos de liberdade. A situação de desigualdade da mulher perante o 
homem no mercado de trabalho limita suas decisões econômicas, representa um freio no 
desenvolvimento das suas habilidades profissionais, pesa no seu status dentro da sociedade e, 
em última instância, interfere no processo de livre tomada de decisão a respeito da sua própria 
carreira profissional. 

Somente quando a decisão em escolher a carreira profissional e o planejamento 
familiar for livre e sem interferências recíprocas entre um âmbito e outro, será possível falar 
em plenitude de direitos de liberdade da mulher. Para que as mulheres que optem por priorizar 
apenas um desses âmbitos: vida profissional ou familiar, torna-se necessário que não haja 
limitações para essa livre decisão.  

Pode-se afirmar, à vista do exposto, que cada mulher que decida ser mãe se sinta 
verdadeiramente livre na escolha sobre o que fazer após a maternidade; e que a saída do 

                                                 
6 Tradução livre de: “In preparing my last book, Development as Freedom, when I was looking for a suitably early 
formulation of the contrast between the instrumental importance of income and wealth, on the one hand, and the 
intrinsic value of human life, on the other (a point of departure for my book), I found it in the words of Maitreyee, 
a woman intellectual depicted in the Upanishads (from the eighth century B.C.). The classic formulation of this 
distinction would, of course, come about four centuries later, from Aristotle, in Nicomachean Ethics, but it is 
interesting that the first sharp formulation of the value of living for men and women should have come from a 
woman thinker in a society that has not yet - three thousand years later - been able to overcome the mortality 
differential between women and men.” (SEN, 2001, p. 469). Essa diferença de mortalidade a que se refere o autor 
é a encontrada na Índia, onde o índice de mortalidade das mulheres é mais alto do que o dos homens, descrevendo 
o autor a preocupação com o infanticídio feminino ainda existente em alguns países. 
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mercado de trabalho, a permanência ou a entrada jamais sejam objeto de discriminação ou 
pressão social ou familiar. 

Não representa um fato novo a necessidade de conciliação entre a vida familiar e 
profissional das trabalhadoras. Novo é o caráter de inclusão dessa necessidade na pauta de 
reivindicação de direitos trabalhistas, sob uma perspectiva de tratamento formal igual aos 
trabalhadores de ambos os sexos, a fim de reduzir a discriminação indireta das trabalhadoras e 
possibilitar, ao mesmo tempo, o exercício do direito de liberdade de ambos, trabalhadoras e 
trabalhadores, na sociedade. 

A real atribuição do que se possa entender como liberdade, numa sociedade em que o 
indivíduo já nasce em uma sociedade com macroestruturas de poder e de controle, implica em 
um mínimo de possibilidades de escolhas a serem exercidas igualmente por todas as pessoas, 
independentemente do sexo. Em outras palavras, se há aprisionamentos, que esses sejam 
uniformemente sentidos por todos ou combatidos por todos.  

A ideia de liberdade existencial do indivíduo, se inatingível, dadas as circunstâncias 
pré-formatadas da sociedade, não pode ser simplesmente descartada. Em seu lugar, pode ser 
coletivamente construída uma ideia de liberdade real, que sirva para designar o exercício do 
direito de escolha quanto à formação educacional e à integração profissional livre de 
preconceitos estereotipados de gênero, ao mesmo tempo em que possibilite ao indivíduo 
vivenciar com plenitude as suas escolhas de planejamento familiar. A ideia de liberdade aqui 
traçada consiste, pois, em considerar o indivíduo como próprio autor de si mesmo ao elencar o 
que ele considera como exercício de liberdade. 
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2 ORIGEM DA DESIGUALDADE: A FAMÍLIA NO PASSADO 
2.1 Dos primórdios à civilização 

A maioria das reflexões sobre a condição feminina no trabalho, na família e na 
sociedade inicia, quase que invariavelmente, por uma análise histórica. O recorte de gênero da 
história, entre tantos possíveis, merece um destaque sobressalente aos demais: a quase 
totalidade dos registros históricos anteriores à Idade Contemporânea foi feita por homens.  

Não se olvida o fato de que, a depender da classe social ou da raça, não há uma história 
da mulher, mas sim histórias das mulheres, inseridas, cada qual, em seu contexto específico.7 

Inexiste, também, um “poder patriarcal” unificado, coerente e centralizado agindo 
contra a mulher. Adota-se o conceito de poder de Michel Foucault, mediante o qual se esclarece 
que há “campos de força” sociais construídos discursiva e simbolicamente em constelações 
dispersas de relações desiguais (FOUCAULT, 1980, p. 12) que podem ocasionar distorções e 
entraves para sujeitos com características compartilhadas. É ilusória a figura de uma entidade 
racional coletiva superior agindo com desígnios próprios e alheios às intercorrências e 
contradições do próprio sistema dominante na sociedade. 

Trata-se de quadrantes sociais heterogêneos e multifacetados que, atuando em seu 
conjunto, como uma soma de vetores indicativos de várias direções, resulta em uma 
capilaridade de campos de força sociais. Essa capilaridade fez com que Amartya Sen advertisse 
para o fato de que a desigualdade de gênero não é um problema homogêneo, mas sim uma 
coleção de problemas distintos e interligados (SEN, 2001, p. 466)8, o que serve para afastar 

                                                 
7 Analisando a situação específica da mulher negra, por exemplo, Angela Davis afirma que enquanto a mulher 
branca era considerara um ser relativamente incapaz para o exercício dos direitos civis, a mulher negra era 
considerada uma coisa, um bem móvel, no período da escravidão; além disso, enquanto a principal ocupação da 
mulher branca era ser dona de casa como esposa e mãe, a principal ocupação da mulher escrava era ser trabalhadora 
em tempo integral para o seu dono, sendo-lhe roubado o direito de ter a mesma dedicação com a própria família 
(DAVIS, 2013, p. 10), o que torna em relevo a necessidade da historicidade dos direitos das mulheres e não da 
mulher enquanto ser abstrato. 
8 Tradução livre de: “Indeed, gender inequality is not one homogeneous phenomenon, but a collection of disparate 
and interlinked problems” (SEN, 2001, p. 466). Ainda sobre a variedade multifacetária que adquire a questão de 
gênero, Sen traz um fato histórico interessante a respeito de uma mulher que não admitia o reconhecimento dos 
direitos da mulher: “Em 1870, a Rainha Victoria escreveu a Theodore Martin reclamando ‘dessa louca e perversa 
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possíveis equívocos de interpretação sobre a suposta figura do poder dominante da sociedade 
como um ente fantasmagórico e onipresente. 

Elucidadas essas características, e considerando a resultante da soma dos vetores dos 
campos de força sociais relacionados a gênero, torna-se possível evidenciar algumas 
macroestruturas predominantemente masculinas que atuaram de forma decisiva na posição da 
mulher na sociedade. 

Nesse contexto, não se pode deixar de observar que essa resultante demonstra a 
existência de um elemento comum a todas as mulheres, independentemente da sua origem, raça 
ou classe: todas estiveram em condições de desigualdade em relação ao homem. Isso em termos 
políticos, jurídicos, econômicos, sociais e culturais. 

Isso foi assim em toda a história da humanidade? 
Essa pergunta é de crucial importância porque entre os defensores da ideia de que as 

diferenças biológicas entre os sexos justificam todas as demais diferenças sociais, culturais, 
econômicas, políticas e jurídicas, há alguns que respondem afirmativamente, argumentando que 
não há possibilidade da existência de uma outra forma de sociedade em que pessoas de 
diferentes sexos estivessem em condições de plena igualdade na sociedade – não se está 
tratando de igualdade existencial, mas de igualdade de oportunidades para a concreta liberdade 
de escolha. 

Mas antes de respondê-la, torna-se importante enfatizar que falar em história da 
humanidade é falar em história registrada da humanidade em algumas partes do globo terrestre, 

                                                 
loucura de Direitos da Mulher’. A formidável imperatriz certamente não precisava de nenhuma proteção que o 
reconhecimento dos direitos das mulheres pudesse oferecer. (...) Isso, entretanto, não é a forma como a vida da 
maioria das pessoas vai - reduzida e derrotada, como frequentemente são por adversidades. E dentro de cada 
comunidade, nacionalidade e classe, o fardo das dificuldades costuma ser desproporcionalmente sobre as 
mulheres” (SEN, 2001, p. 466). Tradução livre de: “It was more than a century ago, in 1870, that Queen Victoria 
wrote to Sir Theodore Martin complaining about ‘this mad, wicked folly of Woman's Rights.’ The formidable 
empress certainly did not herself need any protection that the acknowledgment of women's rights might offer. Even 
at the age of eighty, in 1899, she could write to A.J. Balfour, ‘We are not interested in the possibilities of defeat; 
they do not exist.’ That, however, is not the way most people's lives go - reduced and defeated as they frequently 
are by adversities. And within each community, nationality and class, the burden of hardship often falls 
disproportionately on women” (SEN, 2001, p. 466). 
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não sendo possível dissecar o todo da parte, ou seja, há incompletude nos registros e também 
parcialidades, pois “tudo o que os homens escreveram sobre as mulheres deve ser suspeito, pois 
eles são, a um tempo, juiz e parte” (BARRE, Poulain de la. Apud BEAUVOIR, 1970, p. 6). 

Após os devidos esclarecimentos a respeito da possibilidade de incompletude e/ou 
equívoco nos registros históricos, responde-se à pergunta inicialmente feita: nem sempre a 
mulher esteve em posição de inferioridade em relação ao homem, de acordo com o referencial 
teórico utilizado na pesquisa.  

Analisando estudos do antropólogo evolucionista Lewis Henry Morgan, Friedrich 
Engels chegou à conclusão de que as sociedades primitivas destinavam um papel político, social 
e cultural diverso do que ocorreu posteriormente com o início da chamada “civilização”. 
Conforme a sua exposição, a linha sucessória através da filiação materna e a ausência de bens 
acumuláveis fizeram da comunidade familiar (unidade familiar de então, pois ainda não havia 
a monogamia) um espaço em que a regra era o matriarcado, isso durante uma fase intermediária 
entre a barbárie e a civilização (ENGELS, 2002, p. 42). Nessa fase, os trabalhos de cuidados 
eram responsabilidade de toda a comunidade. 

Como a mulher, através do seu corpo, tinha o poder de gerar e procriar, aumentando a 
população da comunidade, ela era vista como uma entidade capaz de dar a vida à própria 
existência da comunidade e, por isso, era detentora de um poder decisório maior no grupo. O 
matriarcado, portanto, não era somente graças à linhagem sucessória materna; o papel político 
que a mulher desempenhava nessas sociedades era superior ao do homem.9 

                                                 
9 Em recente estudo de Douglas Kennet, pesquisador do Departamento de Antropologia da Universidade da 
Pensilvânia, nos Estados Unidos, foram descobertas evidências de poder político feminino por volta do ano 1000 
d.C. na cidade de Pueblo Bonito, localizada no deserto do Novo México. Na pesquisa, análises de DNA em corpos 
e datação com carbono-14 em objetos demonstraram que um túmulo de uma família importante (pelas ricas 
oferendas) abrigava a linhagem de dez gerações, entre os anos 800 e 1130 d.C., todas elas descendentes de uma 
única fundadora do sexo feminino que viveu antes do ano 800. Fonte: 
https://www.nytimes.com/2017/02/24/science/chaco-canyon-new-mexico-maternal.html?_r=0 Acesso: 
24/Fev/2017. 
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Antes da instituição da linhagem hereditária patriarcal, inclusive, não havia um claro 
entendimento de que o homem participava da procriação, o que somente veio a ocorrer com 
estudos posteriores, conforme registro de que a superioridade feminina no período paleolítico 
e parte do neolítico devia-se ao desconhecimento da participação do homem na procriação, uma 
vez que a relação sexual não estava associada à gestação, sendo esse fenômeno usualmente 
creditado à fecundação mágica nas noites de lua (MEDEIROS, 2011, p. 70). A importância da 
mulher no poder da reprodução e da vida refletia na sua simbolização política para os povos 
primitivos, com a identificação da mulher com a terra e a fertilidade, responsável pela 
subsistência da vida da própria sociedade, razão pela qual os povos primitivos pressupunham 
que todo universo deveria ter sido criado por um ser feminino. 

Confirmando o papel social superior conferido à mulher, esculturas datadas do período 
entre 35.000 a.C. e 10.000 a.C. demonstram que as sociedades primitivas possuíam uma clara 
devoção e reverência à figura feminina materna, com ventre e seios fartos, como é o caso das 
inúmeras “Estatuetas de Vênus” pré-históricas, encontradas em várias partes do globo terrestre, 
indo da Europa Oriental até a Sibéria (Vênus de Willendorf, Vênus de Lespugne, Vênus de 
Laussel, Vênus de Dolní, Vênus de Malta, Vênus de Savignano, Vênus de Bouret, Vênus de 
Brassempouy, Vênus de Roumanie e Vênus de Karanovo). 

À medida em que as riquezas foram se acumulando por meio da agricultura e criação 
de animais em cativeiro, o que gerou um excedente de produção além do mínimo para o 
consumo imediato, a filiação feminina e o direito hereditário materno substituíram a filiação 
masculina e o direito hereditário paterno (ENGELS, 2002, p. 59). A imposição da monogamia 
feminina servia para não deixar dúvidas acerca da paternidade e, portanto, do direito hereditário 
paterno. Após isso, a mulher se tornaria mera propriedade do homem, a quem teria deveres 
conjugais e exclusividade no trabalho de cuidados.  
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A passagem do matrimônio sindiásmico à monogamia, pois, devia-se à garantia da 
fidelidade da mulher e, por conseguinte, a paternidade dos filhos. Com isso, a vida da mulher 
passa a ser destinada aos desígnios do homem que poderia exercer o seu poder sem reservas, 
inclusive decidindo sobre o seu direito de vida ou morte, pois não se trata de nada mais do que 
um exercício do seu direito (ENGELS, 2002, p. 61). O autor prossegue afirmando que a 
primeira divisão do trabalho é que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos, 
acrescentando, ainda, que o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história foi com 
o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia; e a primeira 
opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo masculino (ENGELS, 2002, p. 68).10 

A partir de então, desde o início da civilização com o despontar da Idade Antiga, o 
papel da mulher da sociedade destina-se ao trabalho de cuidados domésticos (espaço privado), 
sendo alijada dos assuntos políticos e públicos da sociedade. Vide, por exemplo, o papel da 
mulher grega e da mulher romana, essencialmente doméstico. 

Assim, a divisão sexual inserta na divisão social do trabalho com a instituição do 
matrimônio, da propriedade privada e do Estado fez com que houvesse a distinção entre as ditas 
funções “masculinas” e “femininas”. 

Nota-se a clara separação entre a época primitiva, onde havia união por grupos, 
poliginia e poliandria, produção, consumo e trabalho grupal, onde a comunidade, em razão da 
linha materna de filiação, possuía como estado natural o matriarcado; e a fase superior, onde 

                                                 
10 Eric Hobsbawm faz a relevante advertência de que, embora os pensadores do regime comunista tenham 
verificado a opressão da mulher pelo homem, nos países onde o mesmo foi estabelecido não houve transformação 
hábil a modificar essa opressão, pois o ideal de igualdade foi bloqueado pela passiva não cooperação de populações 
tradicionais, que insistiam em que, na prática, dissesse o que dissesse a lei, as mulheres deveriam continuar a ser 
tratadas como inferiores aos homens. Pontua o autor, contudo, que os heroicos esforços de emancipação feminina 
não foram em vão, uma vez que o acesso à educação e ao trabalho, ter o direito de ir e vir, fazer escolhas, enfim, 
não são mudanças pequenas. Declara o autor que “mesmo nos países comunistas onde a realidade feminina ficou 
bem atrás da teoria, mesmo em épocas em que os governos impuseram uma virtual contrarrevolução moral, 
buscando recolocar a família e as mulheres como basicamente geradora de filhos (como na URSS na década de 
1930), a simples liberdade de escolha pessoal existente para elas no novo sistema, incluindo a liberdade de 
escolha sexual, era incomparavelmente maior do que poderia ter sido antes do novo regime” (HOBSBAWM, 
1995, p. 310). 
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houve o surgimento da agricultura e da pecuária, a acumulação de riquezas, a imposição da 
monoandria e a passagem para o direito hereditário paterno e, por conseguinte, o início do 
patriarcado. 

Cabe esclarecer, nesse contexto, que a instituição da monogamia para assegurar a linha 
sucessória hereditária paterna somente foi imposta ao sexo feminino. As religiões monoteístas 
precisavam da justificativa superior divina necessária para romper com o passado 
“pecaminoso” da poliandria, com a figura da mulher adúltera que deveria ser punida. 

A poliandria é proibida na Bíblia Hebraica e no Alcorão, mas o Islamismo concebe a 
poliginia e o Cristianismo permite que a mulher viúva seja “recebida” por familiares, como 
cunhado, tio, primo ou parente próximo, ainda que já casado. Ao homem se concede o direito 
à infidelidade conjugal, sancionado pelo costume ou mesmo expressamente, como o fez o 
Código de Napoleão de 1804 (ENGELS, 2002, p. 64).  

Nesse ponto, compete destacar o papel das macroestruturas da sociedade na 
representação simbólica da dominação masculina. Pierre Bourdieu afirma que é preciso 
reconstruir a “história das mulheres” de forma a levar em consideração, primordialmente, as 
estruturas históricas objetivas e subjetivas da dominação masculina, que se realiza 
permanentemente, desde que existem homens e mulheres, por meio de agentes e das instituições 
que concorrem permanentemente para garantir essas permanências, ou seja, Igreja, Estado e 
Escola (BOURDIEU, 2002, p. 90). 

O importante, conforme mencionado pelo pensador, não é negar as constantes e as 
invariáveis, que fazem parte, incontestavelmente, da realidade histórica, mas sim reconstruir a 
história do trabalho histórico de “des-historização” das estruturas objetivas e subjetivas da 
dominação masculina, onde esta última se vê continuamente reproduzida através dos tempos 
em instituições que concorrem de forma contínua. 
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Essas instituições exerceram poderosa influência para estruturar o inconsciente 
coletivo a respeito da “divina” e “natural” divisão de papéis exercidos pelo homem e pela 
mulher. A começar na família, onde a menina aprende desde cedo a ser dócil (para assumir 
posteriormente a condição de subserviente e desprotegida) e o menino a ser forte (para 
posteriormente ser o dominador e protetor). Esses papéis são moldados por vários estratagemas 
e reproduzidos de maneira irrefletidas, como a utilização de brinquedos “de menina” 
(idealmente restritos à representação do espaço privado doméstico, ligados ao trabalho de 
cuidados, sendo a “boneca” o elemento mais simbólico) e “de meninos” (idealmente 
representativos do espaço público, ligados a máquinas e tecnologia, sendo o “carro” o elemento 
mais simbólico). 

Os perfis majoritariamente valorizados pela família são a menina carinhosa e o menino 
corajoso. No espaço familiar há a precoce naturalização da divisão sexual do trabalho e da 
“representação legítima dessa divisão”. É claro que há exceções e, inclusive mudanças sociais 
a respeito dessas características, o que só confirma a existência da “regra”, ou seja, da 
naturalização de comportamentos ditos como normais que eram representativos da maioria. 

Quanto ao papel da Igreja na estrutura da dominação masculina no mundo ocidental, 
destacamos o que a religião católica fez às mulheres na Idade Média. A “guerra santa” com as 
“caças às bruxas e feiticeiras” foi emblemática para deixar transparecer a posição que a mulher 
deveria ocupar sob os auspícios da lei do Criador (frise-se o gênero masculino). Nem mesmo 
os ensinamentos nos livros sagrados a respeito de não atirar a primeira pedra contra a mulher 
adúltera foi capaz de mitigar a perseguição contra as “mulheres do pecado”. Mas isso já diz 
muito a respeito a posição da mulher na religião dominante no mundo ocidental. 

A Igreja Católica reserva um papel importante à mulher: a figura feminina é a mãe de 
Jesus Cristo. Respeitada e adorada, tem as virtudes “naturais” a serem “copiadas” por todas as 
mulheres: pureza, castidade, paciência, sofrimento em silêncio. Esse último, aliás, é um detalhe 
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importante – o modelo de mulher a ser seguido é de uma mulher muda, que tudo suporta com 
olhar tenro e pacífico, não havendo registro de passagens bíblicas sobre a voz representativa da 
mulher considerada como a mais importante da religião, Maria. 

O outro modelo, da mulher condenável e condenada, tem outras características, 
opostas: mulher impura, curiosa, nua (representação do simbolismo da mulher sexual, em 
detrimento da mulher assexuada e casta) e impaciente, cuja fala entendida como registrada 
deve-se ao fato de convencer Adão a provar o fruto do pecado, a maçã. O mito da criação, onde 
os dois primeiros seres humanos de sexos diferentes foram feitos de forma diferente: um ser foi 
criado em primeiro lugar a partir do nada (o homem, Adão); o outro ser foi criado a partir da 
costela do primeiro, para o complementar (a mulher, Eva), “uma parte” criada do “ser inteiro”, 
sendo esse mito característico para o prosseguimento da simbolização na religião da figura 
feminina, inclusive com a passagem registrada no livro sagrado de que as mulheres devem ser 
submissas aos seus maridos, pois o marido é o chefe da mulher, assim como Jesus Cristo é o 
chefe da Igreja, cabendo ao marido amar as mulheres. Toda essa simbologia conseguiu 
desempenhar um papel determinante no futuro da mulher em toda a sociedade ocidental. O 
dogma da inata inferioridade das mulheres encontra, portanto, uma explicação não somente 
biológica, mas também divina. 

Isso demonstra que não se trata apenas de conferir um lugar “de importância” à mulher 
nas religiões. Mas de que forma isso é feito. Essa análise encontra respaldo nas próprias 
reflexões de Bourdieu, que descreveu com mais destreza a função dessas instituições na 
hegemonia da dominação masculina, ao apregoar que essas três instâncias principais, a Família, 
a Igreja e a Escola, agiam de forma objetivamente orquestrada sobre as estruturas inconscientes, 
onde, respectivamente, impõe-se a experiência precoce da divisão sexual do trabalho e da 
representação legítima dessa divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem; marca-se 
o antifeminismo profundo de um clero pronto a condenar todas as faltas femininas à decência, 
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sobretudo em matéria de trajes, e a reproduzir, do alto de sua sabedoria, uma visão pessimista 
das mulheres e da feminilidade, inculcando explicitamente uma moral familiarista, 
completamente dominada pelos valores patriarcais e principalmente pelo dogma da inata 
inferioridade das mulheres; transmite-se os pressupostos da representação patriarcal (baseada 
na homologia entre a relação homem/mulher e a relação adulto/criança) entre as diferentes 
escolas ou as diferentes faculdades, nas disciplinas, nas especialidades, nas maneiras de ser e 
as maneiras de ver, de se ver, de se representarem as próprias aptidões e inclinações, em suma, 
tudo aquilo que contribui para traçar não só os destinos sociais como também a intimidade das 
imagens de si mesmo; inscreve-se no direito de família, especialmente nas regras que definem 
o estado civil dos cidadãos, todos os princípios fundamentais da visão androcêntrica 
(BOURDIEU, 2002, p. 92-94). 

A divisão sexual do trabalho atuou ativamente na futura simbologia do trabalho 
reprodutivo e do trabalho produtivo. E para modificar o papel da mulher no espaço público, é 
necessário modificá-lo previamente no espaço privado. Nesse sentido, Bourdieu entende que a 
unidade doméstica é um dos lugares em que a dominação masculina se manifesta de maneira 
mais indiscutível (e não só através do recurso à violência física), na qual o princípio de 
perpetuação das relações de força materiais e simbólicas que aí se exercem se coloca 
essencialmente fora desta unidade, em instâncias como a Igreja, a Escola ou o Estado 
(BOURDIEU, p. 124). 

É surpreendente notar, a esse respeito, que os livros didáticos de história geral 
ensinados na escola não costumam tratar do trabalho de cuidados domésticos da mulher como 
um trabalho produtivo. A ideia do trabalho produtivo, que gera acúmulo de riquezas e 
prosperidade, sempre esteve ligada ao padrão masculino e foi historicamente registrada e 
desenvolvida em diversos períodos de diferentes modos de produção econômica. 
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Comumente, quando se fala em sucessão de idades históricas e do modo de produção 
operante em cada uma delas na chamada era civilizatória, olvida-se que o papel social destinado 
à mulher sempre fora diferente do destinado ao homem. Tanto no período da escravidão dos 
povos conquistados ou colonizados na Idade Antiga, passando pelo período do campesinato na 
Idade Média, até chegar ao mercantilismo ou capitalismo na Idade Moderna, às mulheres 
sempre foi destinada a responsabilidade pelos trabalhos de cuidados na esfera doméstica. 

Isto porque, tanto a mulher livre quanto a mulher escrava tinham o seu espaço de 
trabalho pertencente à esfera doméstica, pois eram responsáveis pela manutenção da 
subsistência, cujos campos incluíam a alimentação e a higiene de homens e crianças 
(MENICUCCI, 1999, p. 59). 

Sabe-se, contudo, que o trabalho não remunerado de cuidados domésticos, exercido 
amplamente pela mulher, considerado improdutivo em termos financeiros, foi extremamente 
produtivo para o processo de acumulação do capital, pois além de propiciar a mão de obra 
disponível para o trabalho remunerado, também disponibilizou o “ente reprodutor” para exercer 
o paradigma do “trabalho produtivo”. 

Quando a mulher foi integrada ao trabalho remunerado, não houve a redistribuição do 
trabalho produtivo e de cuidados; a ela ainda foi destinado o papel social de “reprodutora” 
enquanto portadora das maiores responsabilidades familiares do casal, em contraste com o 
papel social de “produtor” do homem, enquanto portador do maior encargo pelas despesas 
financeiras.  

Por isso, com a revolução industrial, a entrada da mulher no mercado de trabalho até 
então “masculino” – diga-se: trabalho remunerado – não pode ser considerada, propriamente, 
uma conquista de direitos, pois naquela época não havia uma regulamentação sobre os direitos 
de igualdade de salários e diversos outros direitos de proteção, como os que existem atualmente.  
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Ademais, havia uma razão imposta pela busca do aumento de lucros: o salário pago às 
mulheres e às crianças, conhecidas como “meia-força” de trabalho, era bem inferior ao pago 
aos homens. A maquinaria substituiu a necessidade de força muscular, permitindo o emprego 
de trabalhadores com membros mais flexíveis e menos musculosos, havendo o registro de que 
se contratavam, de preferência, mulheres e crianças, categoria de trabalhadores “mais dóceis”, 
onde, em 1838, apenas 23% dos trabalhadores das fábricas de tecidos eram homens adultos 
(MARX, 1971, p. 449-450). Estudiosos da teoria da mais-valia destacaram essa diferença, ao 
esclarecer o modo como a maior e mais intensa jornada e os baixos salários afetavam as 
mulheres, pois se permitiu arrancar o máximo de mais-valia absoluta através, simultaneamente, 
da intensificação do trabalho, da extensão da jornada de trabalho e de salários mais baixos que 
os masculinos (SAFFIOTI, 1976, p. 36). 

Ainda assim, embora constituíssem maioria quantitativa, as mulheres enfrentavam 
duras resistências até mesmo por parte das instituições que deveriam representar os seus 
interesses de trabalhadoras. Os sindicatos eram predominantemente masculinos e utilizavam 
“razões biológicas” para excluir as mulheres dos seus cargos de direção e também da própria 
profissão, argumentando, em termos gerais, que a estrutura física da mulher determinava o seu 
destino social como mãe e dona de casa e, portanto, ela não podia ser nem uma trabalhadora 
produtiva nem uma boa sindicalista (SCOTT, 1994, p. 464). 

Foi durante esse período de intensa participação feminina em um mercado de trabalho 
não regulamentado, cuja “liberdade de negociação” com os patrões terminava por ocasionar 
jornadas de cerca de 16 horas diárias e pagamento de metade do valor do salário em comparação 
com os homens, que surgiram as primeiras reivindicações de direitos. Nesse contexto, a 
doutrina alerta para o sentido contraditório do processo de feminização do trabalho remunerado, 
em razão da tentativa de emancipação econômica frustrada pela precarização, intensificação e 
ampliação das formas e modalidades de exploração do trabalho (NOGUEIRA, p. 94). 
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Cabe advertir, apesar disso, que após longo percurso de luta por direitos iguais, 
especialmente após a regulamentação de direitos trabalhistas, as mulheres passaram a ser 
minoria no mercado de trabalho, pois, enquanto em 1872 as mulheres constituíam 76% da força 
de trabalho nas fábricas, em 1950, passaram a representar apenas 23% (RAGO, 2009, p. 582). 

 Antes da famosa obra de Mary Wollstonecraft (Reivindicação dos direitos das 
mulheres, tradução livre de Vindication of the Rights of Women), de 1792 (que ganhou uma 
versão em tradução livre em 1833 no Brasil como Direitos das mulheres e injustiça dos homens 
por Nísia Floresta, codinome criado pela própria, Dionísia Gonçalves Pinto), instituir o marco 
mais conhecido como o primeiro instrumento de luta pela igualdade, aconteceram alguns 
acontecimentos históricos não tão conhecidos, mas igualmente importantes. 

Cabe advertir, sem embargo, que o movimento histórico de luta por direitos de 
igualdade das mulheres não é um movimento linear e progressivo. Há momentos de avanços e 
outros de recuos, com especificidades de cada localidade geográfica e cultural. Ainda assim, 
alguns marcos históricos merecem ser mencionados. 

Em 1840, por ocasião da reunião pela Convenção Mundial contra a Escravidão, 
Londres, as mulheres das delegações dos países representantes foram impedidas de participar 
das discussões sobre a abolição do trabalho escravo no “Novo Mundo”, sendo-lhes destinadas 
apenas as cadeiras de espectadoras (GONÇALVES, 2006, p. 15).  

Quase uma década após o evento, em 1848 (mesmo ano da publicação do Manifesto 
Comunista de Marx e Engels), duas das participantes do evento, Elizabeth Cady Stanton e 
Lucretia Mott, escreveram a Convenção de Seneca Falls, conhecida como a primeira 
Convenção sobre os Direitos da Mulher. Nela, ficaram registradas as denúncias formais contra 
as restrições dos direitos políticos das mulheres nos Estados Unidos da América, como não 
poder votar, ocupar cargos públicos e afiliar-se a quaisquer organizações políticas.  
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Após a Revolução Francesa de 1789, foi editada a ‘Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão’ (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen). Esse documento é 
comumente indicado como o primeiro documento histórico, ao lado da Constituição Americana 
de 1787, a garantir direitos de igualdade e liberdade entre os homens. 

O seu primeiro dispositivo é de todos conhecido: “Art.1.º Os homens nascem e são 
livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade 
comum”. O que poucos sabem, porém, é que as mulheres não estavam incluídas na categoria 
dos seres humanos que nascem livres e iguais em direitos. 

Apenas aos homens, literalmente, era concedida a garantia do nascimento em 
condições de igualdade e liberdade. Marie-Olympe de Gouges, codinome de Marie Gouze 
(1748-1793), que também lutou pela Revolução ao lado dos seus pares masculinos, reivindicou 
igualdade de direitos, o que foi negado. Incansável, redigiu, à revelia dos dissidentes, a 
‘Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne’, em cujo art. 1º estabelecia-se: “A 
mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser 
baseadas no interesse comum”. Este documento foi proposto à Assembléia Nacional da França, 
durante a Revolução Francesa (1789-1799), mas não foi aprovado. Ela acabou por ser 
guilhotinada em 1793, condenada como contra-revolucionária e denunciada como uma mulher 
“desnaturada”. 

Em pleno “Século da Luz” ou Iluminismo, a mulher útil à sociedade era a mulher 
restrita ao espaço privado/doméstico.Conforme registrado por Estevão Mallet, atribui-se a 
Napoleão haver dito ‘Il faut que la femme sache que sortant de la tutelle de la famille, elle passe 
sous celle de son mari’ e, passadas várias décadas, já em pleno Século XX, ainda havia oposição 
ao sufrágio feminino, com a afirmação por Esmein de não ser ele ‘ni conforme aux príncipes, 
ni utile à la société’, tudo sob o argumento de tratar-se de ‘une innovation à laquelle est hostil 
ele sentimento commun et instinctif du monde civilisé’ (MALLET, p. 147). 
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Por ocasião do 28 de Brumário de 1793, Rose Lacombe, presidente da Sociedade das 
Mulheres Republicanas e Revolucionárias na França, tenta entrar na Assembleia acompanhada 
de várias mulheres, mas é impedida pelo procurador Chaumette, no momento em que ela 
questiona desde quando se permitir às mulheres abjurarem o sexo, fazerem-se homens, 
renegando a sua natureza com as tarefas de cuidados da infância, das coisas do lar e das diversas 
preocupações da maternidade (BEAUVOIR, 1970, vol. 1, p. 142). 

Foi nesse momento de repressão à participação política da mulher na França que o seu 
“estatuto jurídico” foi elaborado, sob os auspícios do Código Napoleão, naturalizando a posição 
da mulher longe da política e dos assuntos públicos. Como todos os militares, pondera Simone 
de Beauvoir, Napoleão não quer ver na mulher senão uma mãe, no entanto, a própria mulher 
casada não encontra refúgio em sua dignidade de mãe e aí o paradoxo feudal se perpetua. Seja 
solteira ou casada, as mulheres são privadas da qualidade de cidadãs, o que lhes impossibilita 
o exercício de funções como as de advogada e o exercício da tutela e submete-as ao poder 
marital exercido, ao mesmo tempo, sobre a pessoa da esposa e sobre seus bens. (BEAUVOIR, 
1970, vol. 1, p. 143). 

A naturalidade com que a “função feminina na sociedade” era diretamente ligada à sua 
“função biológica” de mãe chegava ao ponto de torná-la um sujeito biologicamente incapaz de 
tratar sobre questões que não estivessem ligadas à maternidade e aos cuidados do lar: “O homem 
está para a mulher como a mulher para a criança; ou o poder para o ministro como o ministro 
para o súdito. (...) As mulheres pertencem à família e não à sociedade política, e a Natureza as 
fez para as tarefas domésticas e não para as funções públicas" (BONALD, Louis Gabriel 
Ambroise. Apud BEAUVOIR, 1970, vol. 1, p. 144). 
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É importante destacar que essa mesma visão, relacionando as diferenças biológicas 
com a incapacidade política e inferioridade moral da mulher, foi compartilhada por importantes 
pensadores ao longo da história.11 

Os fundamentos pretensamente biológicos contribuíram para legitimar os discursos de 
inferioridade da mulher, pois os pensadores gregos acreditavam que o útero se movia dentro do 
corpo da mulher e, para onde fosse, causaria distúrbios, sendo esse fenômeno categorizado 
como teoria dos “úteros migratórios”, o qual não tem mais amparo na realidade, embora tenha 
servido durante muito tempo como argumento científico para justificar a “desordem natural” 
da mulher, cuja menstruação era vista como sinal de impureza, pondo em risco as plantações, 
o tempo e o clima (LOPES, 2006, p. 420-421). 

Voltando à descrição de alguns fatos históricos da luta por direitos de igualdade, a 
situação nos Estados Unidos não era muito diferente da ocorrida na França, onde as mulheres 
já estavam organizadas reivindicando igualdade de direitos civis e políticos. 

                                                 
11 Vale a pena transcrever parte das expressões desse pensamento – um fato intrigante é que o primeiro deles, 
inclusive, é o teórico mais citado para explicar o princípio da igualdade material, a partir do qual se deve tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade (justiça distributiva na obra 
“Ética a Nicômaco”): “A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades. (...) Devemos considerar o 
caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência natural” (ARISTÓTELES. Apud BEAUVOIR, 1970, 
vol. 1, p. 10); “Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, 
as trevas e a mulher” (PITÁGORAS. Apud BEAUVOIR, 1970, vol. 1, p. 6); “A mulher é um homem incompleto, 
um ser ocasional” (AQUINO, Santo Tomás de. Apud BEAUVOIR, 1970, vol. 1. p. 10); “A mulher é um animal 
que não é nem seguro nem estável; é odienta para tormento do marido, é cheia de maldade e é o princípio de 
todas as demandas e disputas, via e caminho de todas as iniquidades” (AGOSTINHO, Santo. Apud BEAUVOIR, 
1970, vol. 1. p. 126); “Toda mulher que age de maneira a não engendrar todos os filhos que poderia, torna-se 
culpada de um número igual de homicídios, da mesma forma que aquela que procura ferir-se depois da 
concepção” (AGOSTINHO, Santo. Apud BEAUVOIR, 1970, vol. 1. p. 155); “Diferenças radicais, 
concomitantemente físicas e morais que, em todas as espécies animais e principalmente na raça humana, os 
separam profundamente um do outro. (...) A evolução da sociedade acarretará a supressão total do trabalho 
feminino fora da família” (COMTE, Auguste. Apud BEAUVOIR, 1970, vol. 1, p. 144); “O homem é assim, em 
conseqüência dessa diferenciação, o princípio ativo, enquanto a mulher é o princípio passivo porque permanece 
dentro da sua unidade não desenvolvida. (Filosofia da Natureza, 3ª parte, § 369)” (HEGEL. Apud BEAUVOIR, 
1970, vol. 1, p. 30); “Que desgraça ser mulher! Entretanto, a pior desgraça quando se é mulher é, no fundo, não 
compreender que sê-lo é uma desgraça” (KIERKEGAARD. Apud BEAUVOIR, 1967, vol. 2, p. 6). 
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Declarando a constitucionalidade de uma lei proibitiva do exercício da advocacia por 
mulheres a Suprema Corte norte-americana, afirmou, em 1873, que o destino supremo e a 
missão da mulher são cumprir o nobre encargo de esposa e mãe, pois “Esta é a lei do Criador”.12 

Quase um século depois, em 1948, a mesma Suprema Corte declarou a validade de lei 
que vedava o trabalho de mulheres em bares, tendo em vista que “bar não era lugar para uma 
mulher exercer sua atividade” (MALLET, 2009, p. 151) e, em 1961, outra vez se assentiu com 
a legitimidade do tratamento discriminatório em face da mulher ao declarar constitucional uma 
lei do Estado da Flórida que excluía a participação das mulheres da composição dos júris.  

O reconhecimento da igualdade de raça nos Estados Unidos da América ocorreu, 
portanto, antes do reconhecimento da igualdade entre os sexos, pois foi em 1953 que ocorreu o 
famoso julgamento proferido no caso Brown v. Board of Education, pela Suprema Corte, onde 
se eliminou a segregação racial nos colégios (MALLET, 2009, p. 150-152). No mesmo país, 
em 08 de março de 1857, 129 operárias de fábrica morreram queimadas por protestarem contra 
a jornada de 14 horas diárias de trabalho. Esse dia ficou instituído posteriormente como o Dia 
Internacional da Mulher. 

No Brasil, onde, nesse período, havia até mesmo a vedação do direito à educação à 
mulher, a naturalização da posição da mulher no espaço doméstico não era diferente.13 A 

                                                 
12 “The civil law, as well as nature herself, has always recognized a wide difference in the respective spheres and 
destinies of man and woman. Man is, or should be, woman’s protector and defender. (...) The constitution of the 
Family organization, which is founded in the divine ordinance, as well as in the nature of things, indicates the 
domestic sphere as that which properly belongs to the domain and functions of womanhood. (...) The paramount 
destiny and mission of woman are to fulfill the noble and being offices of wife and mother. This is the law of the 
Creator.” (n.r. Bradwell v. State of Illinois, 83 US 130. P. 141 e 142)” (Apud MALLET, 2009, p. 150-151). Em 
tradução livre: “A lei civil, assim como a própria natureza, sempre reconheceu uma grande diferença nas 
respectivas esferas e destinos do homem e da mulher. O homem é, ou deve ser, o protetor e o defensor da mulher. 
(...) A constituição da organização da Família, fundada na ordenança divina, assim como na natureza das coisas, 
indica a esfera doméstica como a que pertence propriamente ao domínio e às funções da feminilidade. (...) O 
destino supremo e missão da mulher é cumprir o nobre trabalho de esposa e mãe. Esta é a lei do Criador”. 
13 “Muitos acreditavam, ao lado dos teóricos e economistas ingleses e franceses, que o trabalho da mulher fora 
de casa destruiria a família, tornaria os laços familiares mais frouxos e debilitaria a raça, pois as crianças 
cresceriam mais soltas, sem a constante vigilância das mães. As mulheres deixariam de ser mães dedicadas e 
esposas carinhosas, se trabalhassem fora do lar; além do que um bom número delas deixaria de se interessar pelo 
casamento e pela maternidade” (RAGO, 2009, p. 585). 
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“invasão” da mulher nos espaços públicos (política, sociedade e trabalho) no século XX fez 
com que o espaço originariamente masculino fosse compartilhado. O espaço privado, no 
entanto, permanece caracterizado como feminino até hoje, conforme veremos a seguir. 

 
2.2 Intervenção do Estado na limitação jurídica da mulher no Brasil 

Quando se fala em conquista de direitos de igualdade entre a mulher e o homem, parte-
se do pressuposto histórico de que as normas jurídicas atuavam impositivamente para conferir 
uma situação jurídica desigual entre os gêneros. 

Ao homem foi destinado o protagonismo de lutas e revoluções da história registrada e 
divulgada e a escrita de leis e tratados internacionais. A aparente neutralidade exposta em textos 
jurídicos não fazia mais do que perpetuar o sistema androcêntrico de poder, negando à metade 
da população as mesmas oportunidades de acesso a bens e direitos.14 

Por essa razão, talvez, não se pôde pretender que os direitos de igualdade fossem 
reconhecidos tão facilmente.  A igualdade de direitos é um processo gradativo construído a 
partir de lutas e reivindicações, mas também de convencionalidades e comodismos, mas sempre 
resultado de um processo legislativo em que uma ampla maioria era e continua sendo 
masculina.  

A participação política da mulher ainda é inferior à participação dos homens em todo 
o mundo. No Brasil, em outubro de 1827 foi editado um Decreto autorizando o acesso das 
mulheres à educação formal, por meio do seu art. 11: “Haverão escolas de meninas nas cidades 
e vilas mais populosas, em que os Presidentes em Conselho, julgarem necessário este 

                                                 
14 “ ‘Os que fizeram e compilaram as leis, por serem homens, favoreceram seu próprio sexo, e os jurisconsultos 
transformaram as leis em princípios’, diz ainda Poulain de La Barre. Legisladores, sacerdotes, filósofos, 
escritores e sábios empenharam-se em demonstrar que a condição subordinada da mulher era desejada no céu e 
proveitosa à terra.” (BEAUVOIR, 1970, Vol. 1, p. 16). 
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estabelecimento”. Nesse mesmo ano, foram criadas as Faculdades de Direito de Olinda e de 
São Paulo. 

Vê-se que esse fato, por si, é capaz de elidir todos os argumentos daqueles que 
defendem a inexistência de qualquer diferença de gênero a ser corrigida por leis. O direito à 
educação formal era um direito exclusivo dos homens. Quando, por lei, esse direito foi 
concedido às mulheres, aos homens já era destinado o acesso a instituições de ensino superior. 
Vê-se, pois, que a largada para a corrida no espaço público/mercado de trabalho não se deu em 
pontos de partida iguais para o homem e para a mulher. 

Somente em 1879, por meio do Decreto nº 7.247, as mulheres são autorizadas a cursar 
o Ensino Superior no país. O artigo 4º disciplina o ensino nas escolas primárias, onde as 
disciplinas de “costura simples”, “noções de economia doméstica” e “trabalhos de agulha” eram 
destinadas exclusivamente para as “meninas” enquanto que a disciplina “noções de economia 
social” era exclusivamente destinada aos “meninos”. Também havia limitação de idade para o 
início da educação feminina, limitação essa que inexistia para o sexo masculino (“art. 4º (...) § 
3º Nas escolas do 1º gráo existentes, ou que se fundarem, para o sexo feminino, serão recebidos 
alumnos até a idade de 10 annos”). 

Além disso, no mesmo diploma, há uma curiosa limitação de idade para ingresso da 
mulher no curso superior obstétrico, sendo inexistente essa limitação para o homem, ao mesmo 
tempo em que todos os cursos cujo acesso foi autorizado à mulher, à mesma era destinado um 
espaço separado dos homens:  “Art. 24 (...) § 18. Para a inscripção no curso obstetrico: 1º 
Idade maior de 18 annos, sendo homem, e de menos de 30 e mais de 18, sendo mulher; (...) § 
20. E' facultada inscripção de que tratam os §§ 16, 17, 18 e 19 aos individuos do sexo feminino, 
para os quaes haverá nas aulas logares separados”. 

Essas normas permitem constatar a situação da mulher na época: após 10 anos de 
idade, se analfabetas, permaneceriam a sê-lo, exceto se tivesse pertencido a uma família mais 
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abastada, que permitiria a sua escolarização em âmbito doméstico; se alfabetizadas, poderiam 
continuar os estudos, desde que também se submetessem aos estudos de “costura simples”, 
“noções de economia doméstica” e “trabalhos de agulha”; se, após essa submissão, ainda 
persistisse a vontade e a autorização (paterna ou marital) para a realização de um curso superior, 
elas não poderiam estar na mesma condição que os homens nos bancos da faculdade; existia 
um espaço físico e simbólico separando-a daquele que possuía “dote natural” para as atividades 
intelectuais. 

Do pleno direito à educação até o seu efetivo exercício, passaram-se décadas; e deste 
até o início da carreira profissional, passaram-se outras mais. E mesmo quando o ordenamento 
jurídico previa direitos de igualdade na educação e no trabalho, as estruturas sociais não eram 
favoráveis, pois, andando de mãos dadas com as barreiras jurídicas, as barreiras culturais 
estavam enraizadas. 

Da redução salarial à intimidação física, da desqualificação intelectual ao assédio 
sexual, elas tiveram sempre de lutar contra inúmeros obstáculos para ingressar em um campo 
definido – pelos homens – como ‘naturalmente masculino’ (RAGO, 2009, p. 581-582). Esses 
obstáculos não se limitavam ao espaço público, dentro e fora do mercado de trabalho, 
abrangendo também o próprio espaço privado, no interior da família, onde o trabalho feminino 
fora do lar era tratado de forma hostil pelos seus integrantes.  

Prosseguindo com a evolução histórica dos direitos da mulher no Brasil, em 1932, o 
Código Eleitoral conferiu o direito de voto à mulher, o que foi proclamado na Constituição de 
1934. O direito ao voto era somente permitido às mulheres casadas e às viúvas e solteiras que 
tivessem renda própria, restrições essas que foram retiradas em 1934, com a Constituição. A 
obrigatoriedade do voto era um apenas dever masculino até a Constituição de 1946, que também 
estendeu a sua obrigatoriedade às mulheres. 
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No entanto, antes disso, em 1928, no Município de Mossoró (RN), mulheres se 
alistaram eleitoras e votaram, mas os votos foram anulados em seguida. No mesmo ano, ocorreu 
a eleição da primeira prefeita eleita no Brasil, Alzira Soriano de Souza, no Município de Lajes 
(RN), mas ela não pôde exercer inteiramente o mandato em decorrência da anulação da votação 
pelo Senado. Alguns defendem que o direito ao voto feminino decorreu de uma concessão 
masculina, pelo fato de a primeira mulher a votar ter creditado esse acontecimento à concessão 
do marido; não se pode duvidar, no entanto, do movimento político de mulheres que 
reivindicavam esse direito desde a década anterior, com liderança de Bertha Lutz, que também 
criou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, embrião da Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino (1922). 

Ainda assim, em 1937, as mulheres já podiam votar, mas não escolher livremente a 
prática de um esporte. O Decreto nº 3.199/1937 proibia às mulheres a prática dos esportes 
incompatíveis com as “condições femininas”. Graças a essa proibição, em outubro de 1979, 
uma equipe feminina de judô se inscreveu com nomes masculinos para disputar o campeonato 
Sul-Americano. 

Tudo isso decorria do fato de que, nessa época, a mulher não era considerada um ser 
humano capaz e livre para agir de acordo com as suas vontades – ou estava sob o poder do pai 
ou do marido. Cabe destacar que, no Código Penal, a extinção da punibilidade pelo casamento 
com o ofensor ou com terceiro em caso de crimes sexuais, se cometidos sem violência ou grave 
ameaça (art. 107, VII e VIII, CP) somente foi revogada em 2006, com a Lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/06). Além disso, elementos normativos do tipo como “mulher honesta” (art. 215, 
CP) ficaram em vigência até 2005, quando entrou em vigor a Lei nº 11.106/05. Vale destacar, 
no entanto, que antes das reformas legislativas os dispositivos citados já não eram aplicados, 
estavam em desuso pela própria evolução das dinâmicas sociais. 
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De acordo com o Código Civil de 1916, a mulher casada era relativamente incapaz, ao 
lado dos menores de idade, pródigos e silvícolas (art. 6º), cujo diploma também autorizava ao 
marido a anulação do casamento contraído com “mulher já deflorada” (art. 178, § 1º), por se 
considerar em “erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge” o defloramento “da mulher, 
ignorado pelo marido” (art. 219, IV), o que, pela redação, implicava na impossibilidade de 
utilização de mesma ferramenta jurídica pela mulher. 

O referido Código também designava o marido como chefe exclusivo da sociedade 
conjugal, competindo-lhe: a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher e o 
direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto conjugal. (art. 233, 
incisos II e IV, respectivamente).  

Mas o dispositivo mais relevante a ser destacado em razão da pertinência com esse 
estudo é: “Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido: VII. Exercer profissão” 
(Código Civil de 1916). Somente com o advento do Estatuto da mulher casada, Lei nº 4.121/62, 
a mulher deixou de ser um ser relativamente incapaz, podendo exercer profissão sem a 
autorização do marido. Ainda assim, em caso de divergência dos pais quanto ao exercício do 
pátrio poder, deveria prevalecer a decisão do pai, na forma da nova redação dada ao art. 380 do 
Código Civil de 1916 (o que permaneceu com a Lei nº 6.515/77). 

O excesso de normas proibitivas destinadas à mulher no Código Civil se justificava 
porque como a função reprodutora da mulher é importante para a continuidade da sociedade, 
havia um interesse público civil na manutenção dessa função limitadora de liberdades. Desse 
modo, embora posicionadas desigualmente em razão da ‘sua sexualidade’, as mulheres 
ocupavam uma função nuclear no contrato social: a ‘reprodução’ (patrimônio, herança, filiação, 
manutenção da vida cotidiana, a face submersa da economia), o que fez com que as leis das 
‘mulheres’ foram predominantemente inscritas nos códigos civis (CORRÊA, 2010, p. 332). 
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O Decreto-lei nº 2.548/40 institucionalizou o pagamento de salário inferior pelo só fato 
de ser mulher, ao dispor sobre a possibilidade de as mulheres perceberem salários 10% menores 
do que os pagos aos homens (art. 2º). Cabe advertir que se está tratando de um período de 
apenas cinco décadas atrás, ou seja, o tempo de apenas uma geração. 

Em 1943, com a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT por meio 
do Decreto-Lei nº 5.452, houve um capítulo destinado à proteção do trabalho da mulher (artigos 
372 a 401). Sobre esse tema será aberto um tópico específico para análise mais aprofundada. 

A elaboração de uma declaração construída a partir de encontros regionais de entidades 
representativas das mulheres ocorridas desde 1986, denominada de “Carta da Mulher Brasileira 
aos Constituintes”, resultou na presença marcante de várias mulheres no Congresso Nacional 
cobrando vários direitos até então negados. No corpo da carta há uma lista em cada área 
específica (família, saúde, trabalho, violência, dentre outros) e uma advertência inicial com uma 
citação de Abigail Adams, há dois séculos, de que estariam decididas a fomentar uma rebelião 
com o descumprimento de leis para as quais não tiveram voz nem representação, caso não fosse 
dada a devida atenção às mulheres.15 

A Constituição Federal de 1988 proclamou que mulheres e homens são iguais em 
direitos e obrigações no artigo art. 5º, inciso I, proibindo discriminação em relação a sexo (art. 
3º, IV) e abolindo a “chefia” da sociedade conjugal pelo homem (art. 226, § 5º). A Carta Magna 
inaugurou um novo período em que o Estado Brasileiro deixou de atuar impositivamente para 
rebaixar a condição jurídica da mulher perante o homem. 

                                                 
15 “Nesse importante momento, em que toda a sociedade se mobiliza para uma reconstituição de seus 
ordenamentos, gostaríamos de lembrar, para que não se repita, o que mulheres já disseram no passado: ‘Se não 
for dada a devida atenção às mulheres, estamos decididas a fomentar uma rebelião, e não nos sentiremos 
obrigadas a cumprir leis para as quais não tivemos voz nem representação’ (Abigail Adams, 1776). Hoje, dois 
séculos após estas palavras, no momento em que a sociedade brasileira se volta para a elaboração de uma nova 
Constituição, nós, mulheres, maioria ainda discriminada, exigimos tratamento especial à causa que defendemos”. 
Fonte: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/constituintes/a-constituinte-e-as-mulheres/Constituinte%201987-1988-
Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf Acesso: 15/nov/2016. 
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Conhecer o processo histórico da conquista de direitos é importante na medida em que, 
como resultado de um construído, não é imediato nem perene. Cabe destacar, nesse ponto, as 
lições de Hannah Arendt “os direitos humanos não são um dado, mas um construído” e 
Norberto Bobbio “os direitos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas”. 

Além disso, conforme advertido pela doutrina, o fato de a ciência jurídica ser uma 
ciência de persuasão, torna-se de crucial importância conhecer a ideologia e os argumentos que 
se utilizaram para ocultar o poder patriarcal dominante, com vistas a impedir que se 
reproduzam, mediante novas roupagens, no novo Direito que se constrói, uma vez que, para 
defender uma conquista, é preciso conhecer mais do que o conteúdo literal da norma jurídica 
que eventualmente a consagre (LOPES, 2006, p. 407). Notadamente nos dias atuais, onde a 
maioria das pessoas, formadas pelo senso comum desvinculado dos saberes históricos reais, 
ignora o processo de conquistas de direitos das gerações anteriores e, assim, enxerga luta 
feminista como algo já superado. 

Com efeito, a falta de consciência sobre como era a situação social da mulher em um 
passado recente põe em risco os atuais e futuros avanços sociais e jurídicos. Nesse sentido, o 
desconhecimento histórico de como o Estado atuou no passado para restringir e limitar os 
direitos das mulheres pode levar a uma ideia equivocada de que o Estado atual não poderia 
atuar para promover os direitos das mulheres, sob o pretenso fundamento de que a mulher deve 
ser formalmente tratada igual ao homem perante a lei.  

Após um passado histórico de imposição de desigualdades jurídicas limitadoras de 
liberdade e autonomia, torna-se imprescindível criar um momento em que haja a igualdade 
jurídica promocional de liberdade e autonomia. Isso decorre do simples motivo de que as leis 
que restrinjam a autonomia corporal e as oportunidades de vida das mulheres não foram 
aplicadas ao homem da mesma maneira. Nessa perspectiva, o governo não deve atuar para 
corroborar ou agravar as diferenças de gênero nas relações familiares por meio do emprego de 



55 
 

leis que restrinjam a autonomia corporal e as oportunidades de vida das mulheres, em virtude 
de suas relações de índole sexual ou de maternidade, se a autonomia dos homens não é 
restringida da mesma maneira, notadamente porque o destino da mulher deve ser moldado, em 
larga medida, pela sua própria concepção dos seus imperativos espirituais e de seu lugar na 
sociedade (SIEGEL, 2010, p. 277-278).  

 
2.3 Fase normativa inicial: as normas “protetivas” proibitivas 

Após a fase das normas impondo uma condição jurídica inferior à mulher 
(incapacidade civil, necessidade de autorização do marido para o trabalho, ausência de direitos 
políticos e educação limitada), além das diferenças fáticas produzidas socialmente enquanto 
inexistente a regulação de direitos trabalhistas (onde a mulher era considerada uma “meia-
força” para recepção de salário, mas não para a exploração de uma extensa jornada de trabalho 
que chegava a 16h diárias), adveio o momento em que a mulher passou a ser detentora de 
direitos de trabalhistas. 

Esse momento ocorreu com uma exacerbação da “proteção” que tinham como pano de 
fundo dois principais fundamentos: resguardar a saúde da mulher, não enquanto si mesma, mas 
enquanto reprodutora biológica (desconsiderando que a maternidade já era uma opção e não 
um futuro inevitável); e resguardar a moral da mulher, não enquanto si mesma, mas enquanto 
peça fundamental da família (desconsiderando que, enquanto sujeito autônomo, a mulher 
poderia tomar suas decisões a respeito das suas próprias questões morais). 

O Decreto nº 21.417/1932 regulamentou as condições do trabalho das mulheres nos 
estabelecimentos industriais e comerciais. Logo no artigo 2º foi vedado o trabalho da mulher 
no horário compreendido entre as 22h até 5h, exceto caso fortuito ou força maior, em 
estabelecimentos onde só trabalhassem pessoas da família, as que diretamente estivessem 
incumbidas de tratamento de enfermos, em serviços de telefonia e radiofonia e em posto de 
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direção (art. 3º). Além da proibição do trabalho noturno, também havia proibição do trabalho 
em minerações, construção civil e serviços perigosos e insalubres (art. 5º). A Constituição de 
1934 manteve a proibição de trabalho em indústrias insalubres, o que permaneceu com a 
Constituição de 1946. 

O Decreto-Lei nº 5.452/1943, que instituiu a Consolidação das Leis Trabalhistas, teve 
em sua redação original vários outros preceitos proibitivos. Passa-se a transcrever os 
dispositivos que não estão mais vigentes desde 1989 (Leis 7.855/89). A mulher não poderia 
executar horas-extras, a não ser por acordo, observado o limite de duas horas diárias de horas 
extras e de quarenta e oito horas semanais totais (art. 374), sendo obrigatória a comunicação à 
autoridade competente no prazo de quarenta e oito horas (art. 376). 

Sobre esse tema, havia uma aclamada aceitação dessa norma, conforme Cristiane 
Maria Sbalqueiro Lopes, pois não foram poucos os estudiosos do direito do trabalho que, antes 
de 1988, aplaudiam o seu teor, pelo fato de a restrição às horas extras possibilitaria à mulher 
trabalhar fora de casa sem descurar de suas obrigações domésticas de “rainha do lar operário”. 
O argumento de “preservação da família”, ao atribuir à mulher a responsabilidade integral pelas 
obrigações familiares (cuidado dos filhos, tarefas domésticas, cuidado do marido), servia de 
fato à preservação da estrutura familiar da época (LOPES, 2006, p. 418), o que, em vez de 
proteger a mulher, a desprotegia ao legitimar a divisão injusta e não remunerada do trabalho no 
âmbito doméstico.  

A proibição do trabalho noturno também foi estabelecida como regra, permanecendo 
o que havia no Decreto anterior (21.417/1932) a respeito das exceções, com um acréscimo: 
empregadas em casas de diversões, hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres 
(art. 379). O trabalho em obras de construção e mineradoras permaneceu proibido, assim como 
em atividades perigosas ou insalubres (art. 387). 
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Cabe destacar que não havia nenhuma norma com limitação de jornada, horas-extras, 
serviço noturno ou insalubre para o serviço de empregada doméstica. Em significante análise, 
Sbalqueiro Lopes explicita que a regulamentação do trabalho feminino não constitui 
reconhecimento ou acolhimento, pela ordem jurídica, das demandas veiculadas na perspectiva 
da igualdade de oportunidade entre os sexos, pois conferia ao direito do trabalho uma função 
predominantemente de controle social, cujo interesse maior era o de recordar que o verdadeiro 
lugar da mulher na sociedade de então era em casa, cuidando da família, leia-se, estrutura 
familiar patriarcal (LOPES, 2006, p. 410-411). 

Mario de La Cueva ratifica essa posição, afirmando que não se deveria interpretar a 
“proteção” legal como sintoma de debilidade ou inferioridade da mulher, pois seus únicos 
propósitos representavam a necessidade de assegurar a sua saúde em benefício do futuro 
nacional e dar-lhes oportunidade de cuidar das suas famílias, sendo notável que entre os 
serviços perigosos estavam os suscetíveis de afetar a sua moralidade ou seus bons costumes 
(CUEVA, 1965, p.114). 

É paradigmática, nesse sentido, a norma jurídica expressa da CLT (também revogada 
em 1989), que autorizava o marido ou o pai pleitear a rescisão do contrato de trabalho da 
mulher, quando a sua continuação for suscetível de acarretar ameaça aos vínculos da família, 
perigo manifesto às condições peculiares da mulher ou prejuízo de ordem física ou moral para 
o menor (art. 446, § único, CLT). 

Há quem defenda que esse dispositivo é capaz de desnudar o fato de que o bem jurídico 
que se procurou tutelar não consistia somente na preservação da família, mas principalmente 
na “proeminência do papel do varão à testa do vínculo matrimonial” (FREITAS JUNIOR, 1988, 
p. 213-214), isso porque as limitações jurídicas impostas à mulher vieram acompanhadas das 
aquisições jurídicas de direitos pelo homem enquanto detentor do real poder decisório na vida 
comum do casal. 
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Na obra de Arnaldo Sussekind, é encontrada uma transcrição de um registro histórico 
da fala de um deputado, Augusto de Lima, em 1918, quando se discutia o projeto de Código do 
Trabalho no Brasil (que não chegou a ser aprovado), com um dispositivo que previa a 
possibilidade de trabalho da mulher casada sem prévia autorização do marido, onde é possível 
verificar que há a suspeita de devassidão moral das mulheres que trabalhassem sem a 
concordância do marido.16 

Esse argumento moral de “proteção” da mulher legitimava a divisão sexual do trabalho 
no âmbito doméstico, onde a mulher poderia ser explorada sem limites, conservando a 
hierarquia patriarcal na família e a reprodução do poder que tornava o homem como uma 
entidade necessária para decidir a vida do “sexo frágil”. Aliás, a fragilidade da mulher serve 
como um relevante pretexto para reduzir-lhe os direitos e o poder econômico, pois já foi 
constatado que o falso cavalheirismo com que a maioria dos homens trata as mulheres é a 
compensação que lhe procuram oferecer por julgá-las seres inferiores e por isso necessitadas 
de proteção (CARDONE, 2011, p. 477). 

Um dispositivo a ser também mencionado, embora não tenha sido revogado, o que 
torna admirável tal regra ainda estar em plena vigência é o art. 372, parágrafo único, da CLT, 
que encabeça a lista das normas de proteção do trabalho da mulher, afirma expressamente que 
o trabalho nas oficinas em que sirvam exclusivamente pessoas da família da mulher e esteja 
esta sob a direção do esposo, do pai, da mãe, do tutor ou do filho, não é regido pelos dispositivos 
de proteção ao trabalho da mulher a seguir dispostos. 

Em outras palavras, a CLT isenta o esposo, pai, mãe, tutor ou filho de aplicar as normas 
de proteção ao trabalho da mulher que lhe seja subordinada. Ora, somente uma conjectura 

                                                 
16 “Este contrato traz a separação não sabida, não consentida pelo marido e, portanto, altamente suspeita, pondo 
em perigo o bom nome do lar. De uma mulher que se apresenta sem assistência do seu marido e até talvez, com 
oposição deste, o que se presume logo? O primeiro dever da mulher é estar de acordo com o seu marido em todos 
os casos. Em relação a esta mulher, que vai para uma fábrica, para um meio desconhecido, cuja moralidade o 
marido não conhece, cujo patrão pode ter anexos ou em outras partes outras indústrias que explora, a disposição 
é profundamente imoral” (SUSSEKIND, 2003, p. 666). 
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explica essa determinação: é legítimo que a mulher seja explorada sem proteção alguma se o 
seu superior hierárquico for um parente próximo, não cabendo ao Estado imiscuir-se em 
assuntos internos de família (visão original da legitimidade da violência doméstica contra a 
mulher); se fosse a hipótese contrária, em que, por ser família, protegeria naturalmente a 
mulher, não haveria então fundamento para retirar essa obrigatoriedade de proteção. 

Evidente está, pois, que algumas normas de “proteção” do trabalho da mulher nada 
mais eram do que a proteção da exploração do seu trabalho não remunerado no âmbito familiar 
e a preservação da moral da família, mantendo a estrutura patriarcal da sociedade, e, por 
consequência, conservando o seu papel principal de mãe e cuidadora. 

O tratamento jurídico da figura da mulher que precisava ser protegida dos “males” 
externos (espaço público) – e a melhor proteção deveria ser a de ficar confinada em casa (espaço 
privado) – não emancipa e não confere direitos de liberdade e de igualdade, uma vez que a 
cultura ocidental reconhece poder no universo público, cujos papéis de mando e de poder são 
protagonizados historicamente pelos homens (CAPELLI, 2011, p. 554-555), o que retira do 
espaço privado, cujas relações pessoais, de afeto e normalmente associadas às mulheres, 
qualquer tipo de poder de fato além da esfera familiar. 

A reprodução de profissões que tem no espaço público a representação do espaço 
privado: a mulher como cuidadora (recepcionista, enfermeira, professora, secretária, assistente, 
empregada doméstica, e, na assunção de funções públicas, a figura da gestora como 
naturalmente inclinada a tratar das questões de assistência social) é um dos reflexos dessa 
“proteção” e dessa falta de representação de poder social da mulher perante a macroestrutura 
social. 
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3 PERSISTENTE DESIGUALDADE: A FAMÍLIA ATUAL 
3.1 Situação atual do trabalho da mulher 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT lançou em 2016 o relatório “Mulheres 
no Trabalho: Tendências 2016” (tradução livre de “Women at Work: Trends 2016”)17, o qual 
evidencia que os avanços das últimas duas décadas não foram capazes de nivelar a igualdade 
entre o homem e a mulher em âmbito mundial.  

Amartya Sen já havia tratado sobre o problema global da desigualdade de gênero, ao 
afirmar que o mundo afligido em que vivemos é caracterizado por uma partilha profundamente 
desigual da carga das adversidades entre mulheres e homens. A desigualdade de gênero existe 
na maior parte do mundo, do Japão ao Marrocos, do Uzbequistão aos Estados Unidos da 
América. Em termos de emprego, bem como de promoção no trabalho e na ocupação, as 
mulheres enfrentam frequentemente maiores desvantagens do que os homens (SEN, 2001, p. 
466-467). 

O Relatório aponta, de início, que os avanços foram ínfimos desde a Conferência 
Mundial da Mulher de Beijing de 1995, persistindo a desigualdade de gênero no mercado de 
trabalho do mundo inteiro, em relação às oportunidades, tratamento e resultados.  

Dentre os avanços dos últimos tempos citados no Relatório, estão os níveis de 
educação, por exemplo, onde as mulheres já são maioria, mas que não se reflete em salários e 
posições iguais aos dos homens. 

Assim, embora as mulheres tenham obtido um notável avanço nos índices de educação 
nas últimas décadas, isso não representou em melhoria da sua posição no trabalho em 
comparação com o homem. 

                                                 
17 Disponível em http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_457317.pdf Acesso: 05/06/206. 
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Atualmente, verifica-se que o nível de escolaridade média das mulheres é semelhante 
à dos homens na maioria dos países. Em 2009, 73% dos 184 países alcançaram a paridade de 
gênero no ensino primário ou secundário. A paridade de gênero no ensino primário foi 
alcançada em 128 países e, no nível secundário, em 72 países. Além disso, a taxa de inscrição 
das meninas está crescendo a uma velocidade maior do que a dos meninos (UNESCO, 2012; 
Apud ILO, 2016, p. 83). Muitos países, especialmente na América Latina, Caribe e Ásia 
Oriental, reverteram a quantidade de meninas e meninos nas escolas secundárias, onde as 
primeiras são maioria em 45 países. Há também mais mulheres do que homens em 
universidades de pelo menos 60 países. Globalmente, as mulheres já constituem a maioria dos 
graduados universitários (BANCO MUNDIAL, 2011; Apud ILO, 2016, p. 83). 

Em várias regiões do mundo, em comparação com os homens, as mulheres têm menos 
chances de conseguir um emprego, ao mesmo tempo em que são mais suscetíveis ao 
desemprego quando conseguem uma vaga. Essas são apenas as diferenças na entrada e saída 
do mercado de trabalho. No que concerne ao período em que estão empregadas, as mulheres 
estão em posições hierárquicas mais inferiores e têm menores salários. As estatísticas 
demonstram, ainda, que quando a mulher consegue um emprego de qualidade, com alto salário 
e posição hierárquica superior, ela ainda assume uma desigual distribuição de tarefas 
domésticas com o homem dentro do lar. 

A chance da mulher de participar do mercado de trabalho é 26% menor do que a do 
homem. A taxa de participação feminina na força de trabalho no mundo é de 50%, em contraste 
com a taxa masculina de 76%. Mas as mulheres não estão apenas em minoria no mercado de 
trabalho. A qualidade do trabalho é substancialmente inferior à masculina, pois as mulheres são 
maioria em trabalhos precários, informais, temporários, parciais e menor remunerados (ILO, 
2016, p. 1) 
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A taxa global de desemprego também é diferente. É de 5,5% para o homem e 6,2% 
para a mulher. As mulheres também estão mais desprotegidas socialmente, isso porque, 
globalmente, quase 40% das mulheres no trabalho remunerado não contribuem para nenhum 
sistema de proteção social, representando, portanto, a grande ocupação em trabalho informal. 

A taxa mundial da razão população-emprego masculino é de 72% e a feminina é de 
46%. Em 2015, havia 1,3 bilhões de mulheres empregadas em comparação com 2 bilhões de 
homens empregados no mundo. E a taxa global de desemprego em 2015 é estimada em 5,5% 
para o homem e 6,2% para a mulher (ILO, 2016, p. 11-12). 

Na América Latina e Caribe, essa taxa é melhor para o homem e pior para a mulher, 
uma vez que é estimada em 5,4% para o primeiro e 8,1% para a última (ILO, 2016, p. 12). 

Sempre quando há uma crise econômica ou uma mudança estrutural na economia, as 
mulheres são as mais atingidas. As taxas de desemprego femininas são maiores e, diante dessas 
mudanças, a distância entre a taxa de desemprego masculina e a feminina aumentam.  

A precarização do trabalho feminino no Brasil, indica que, embora se possa afirmar 
que a flexibilização e a desregulamentação do mundo do trabalho vêm atingindo de forma 
acentuada toda a classe trabalhadora, os dados estatísticos são clarividentes no sentido de que 
atingem de maneira muito mais intensa e particular quando se trata da mulher trabalhadora 
(NOGUEIRA, 2004, p. 83). A reestruturação produtiva vivenciada atualmente acentua as taxas 
de informalidade e precarização que já eram majoritariamente sentidas pelas mulheres. 

Embora atualmente exista no mundo mais mulheres do que homens com formação 
superior, ainda não há igual acesso, participação e progresso das mulheres na carreira 
profissional. 

É inequívoco que o maior tempo destinado às tarefas domésticas colocam a mulher em 
situação de desvantagem no trabalho em relação ao homem. Inclusive aquelas que o fazem de 
forma remunerada, já que é um trabalho que tem uma das piores remunerações e tem ampla 



63 
 

maioria de mulheres. As ocupações no emprego doméstico, cuidado com crianças e idosos, por 
exemplo, são tipicamente femininos. Se houvesse uma melhor distribuição de tarefas 
domésticas entre as pessoas de ambos os sexos, não haveria tanta segregação de gênero no 
mundo. 

Estudos mostraram, ainda, que a mulher mais jovem, independente do seu nível 
educacional e outras circunstâncias, tem menos chances de entrar no mercado de trabalho após 
a saída da escola e as que conseguem tem uma fase de transição escola-trabalho mais longa do 
que o homem jovem. 

Uma das possíveis explicações está nas escolhas profissionais que mulheres e homens 
fazem ainda na vida escolar, com enviesamento de gênero sobre como cada um reproduz a 
percepção alheia da sociedade como auto-percepção. 

Um recente relatório da UN Women, citado no Relatório da OIT, descreveu que há 
menor acesso das mulheres ao ensino técnico, estando as mulheres mais propensas a estudar 
ciências humanas, enquanto os homens se especializam em campos técnicos e científicos 
altamente valorizados.18 

Foi verificado no estudo da OIT que entre os jovens que possuem dos 25 aos 29 anos, 
os homens possuem 1,9% mais chances de completar a transição escola-trabalho do que as 
mulheres (ILO, 2016, p. 16). 

Assim, pode-se afirmar que a transição da escola para o trabalho é mais longa para a 
mulher jovem do que para o homem jovem, pelo só fato de ser mulher. O que também pode ser 
afetado por outras circunstâncias, como o início de uma família, por exemplo, que interfere 
desigualmente os gêneros. 

                                                 
18 Tradução livre de: “Women are more likely to study humanities, while men specialize in highly valued technical 
and scientific fields.” (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UN Women, 
Progress of the World’s Women 2015–2016, UN Women, 2015, p. 14). 
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A segregação setorial e hierárquica que a mulher sofre, aliada ao maior gasto de tempo 
com atividades não remuneradas, contribui para as diferenças salariais existentes entre o 
homem e a mulher. 

Essa segregação ocupacional e setorial influencia o aumento da desigualdade de 
gênero na quantidade e qualidade dos postos de trabalho. Ao mesmo tempo em que, em algumas 
ocupações (geralmente com menores remunerações) há uma grande quantidade de mulheres, 
em outras, elas estão sub-representadas. Foi verificado que há uma sobrerrepresentação da 
mulher em duas ocupações mais mal pagas, como “pessoal de secretariado, serviços e de 
vendas” e em “profissões não qualificadas” (ILO, 2016, p. xiv). 

Apenas 5% dos chefes executivos de grandes empresas são mulheres. Há uma grande 
concentração das mulheres em ocupações de baixa remuneração (ILO, 2016, p. 25). Homens 
estão em larga maioria nas funções de legisladores, funcionários superiores e gerentes, posições 
que além de bem remuneradas tem alto status social. Mulheres estão em maioria em atividades 
como vendedoras e professoras da educação infantil. Nos países não desenvolvidos ou em 
desenvolvimento, as mulheres são maioria em trabalho doméstico remunerado. 

Isso pode ser visto como um ciclo: enquanto mulheres e homens estão confinados em 
certas ocupações, estereótipos de gênero são fortalecidos em direção às aspirações 
profissionais, preferências e capacidades femininas e masculinas. Do mesmo modo, isso 
também afeta a percepção que os empregadores têm sobre as habilidades e atitudes dos homens 
e das mulheres. Todo esse sistema desencoraja a mulher a escolher alguma ocupação que não 
seja “feminina” ou que não esteja de acordo com as “habilidades femininas”. E as ocupações 
ditas femininas são as piores remuneradas, o que significa que um homem teria pouca 
motivação para quebrar o seu ciclo do estereótipo de profissões masculinas. 

Trabalhos que demandam relações interpessoais ou envolvem trabalhos de cuidados 
são classificados como tipicamente femininos, sob a justificativa de que a mulher tem um 
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atributo inato aos cuidados, tal como a tarefa que a mesma desempenha dentro do lar (BETTIO; 
VERASCHCAGINA, 2009, p. 12). Por outro lado, trabalhos que demandam força física ou 
cargos de decisão são considerados tipicamente masculinos (ANKER, 1998, p. 22). De forma 
similar, a racionalidade, em contraposição à emoção, é considerada uma característica 
masculina, o que torna as áreas tecnológicas e exatas predominantemente dos homens. 

Também existe o estereótipo de longo dia de trabalho do homem, como pessoa 
exclusivamente dedicada ao trabalho, enquanto a mulher, por ser responsável pela casa e pela 
família, dedicar-se-ia apenas parcialmente ao trabalho. A figura do trabalhador ideal é, portanto, 
o homem. Ou a mulher que cumpre o “papel masculino”, ou seja, não responsável pela casa ou 
pelos filhos. O trabalhador “presente” é um atributo masculino. 

No extremo oposto também há uma situação de vulnerabilidade da mulher. Um tipo 
de trabalho onde há um excesso de horas trabalhadas ao longo do dia é o trabalho doméstico 
remunerado, estando a mulher sobrerrepresentada nesse tipo de trabalho, chegando a 92% na 
América Latina e Caribe. 

Um fenômeno interessante verificado nessa área da segregação é que os homens 
possuem vantagem salarial sobre as mulheres inclusive em setores ou ocupações altamente 
feminizadas, sendo esse fenômeno chamado de “escada rolante de vidro”. O Relatório citou o 
exemplo da Austrália e Reino Unido, onde os homens que entram na profissão de enfermagem 
são mais propensos do que as mulheres a ocupar cargos superiores (ILO, 2016, p.52).19 O 
mesmo acontecendo em setores da economia informal e também na economia formal cujos 
empregos são de baixo salário.20 

                                                 
19 Ver: “Men, however, may still be at an advantage over women in highly feminized sectors or occupations as 
men experience what may be termed a “glass escalator” (Campos-Soria et al., 2011; Wingfield, 2008). For 
example, in Australia, men who enter the nursing profession are more likely than women to be in senior positions 
(Huppatz and Goodwin, 2013). This is also the case in the United Kingdom (Mullan and Harrison, 2008).” (ILO, 
2016, p. 52). 
20 Ver: “Horizontal and vertical segregation also affects workers in the informal economy. A review of informal 
workers in the global horticulture commodities value chain shows that in the smallholder sector, women are more 
likely than men to be in contributing family work (Chan, 2013). By contrast, men are more likely to be engaged in 
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O trabalho doméstico na América Latina e Caribe executado por mulheres representa 
absurdos 92%, em comparação com 63% no Oriente Médio (ILO, 2016, p. 56). A taxa global 
adverte que 57% de todos os trabalhadores domésticos não têm limitações em suas horas de 
trabalho (ILO, 2016, p. 56). 

Nessa perspectiva, o Relatório da OIT informa que a disparidade salarial de gênero 
pode ser dividida em componentes “explicáveis” e “inexplicáveis”. Os componentes 
explicáveis são a segregação ocupacional e setorial, o tempo de trabalho e o exercício de 
trabalho formal e não formal. Os componentes inexplicáveis são a discriminação e outros 
fatores obscuros. 

As disparidades salariais entre o homem e a mulher ainda são grandes: as mulheres 
ganham 77% do salário que os homens ganham.21 O percentual bem menor encontrado em 
tempo anterior foi sendo suplantado graças aos avanços decorrentes das políticas de gênero. E 
parece que quando estão em alto nível de escolaridade, mas em posições predominantemente 
masculinas, como nas ciências exatas (física e astronomia), a disparidade é ainda maior. Foi 
verificado que, na União Europeia, as mulheres cientistas ganhavam, em média, entre 25% e 
40% menos que os homens cientistas (SHEN, 2013, p. 24). 

Se as atuais tendências se mantiverem, serão necessários mais de 70 anos para que 
aconteça a eliminação da desigualdade de remuneração entre o trabalho do homem e da mulher 
(ILO, 2016, p. 28). 

                                                 
the value chain. The differences in women’s and men’s employment in the informal horticulture sector leads to 
poorer pay and working conditions for women. (…) The gender wage gap is further exacerbated by the 
concentration of women in low-wage employment. (…) Low-wage employment, defined as the percentage of 
workers whose earnings are two thirds below the median wage (ILO, 2010c). (…) Thus, based on the European 
Union statistics on income and living conditions (EU-SILC), 23.6 per cent of women were low-wage employees, 
as against 17.8 per cent of men. The gender gap in low pay – that is to say, the difference in the incidence of low 
pay between women and men – amounted to 5.8 percentage points, narrowing from a gap of 8.9 percentage points 
in 2006.” (ILO, 2016, p. 52). 
21 No Brasil, as mulheres ganham em torno de 75,4% do rendimento recebido pelos homens em 2015. Fonte: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/retrospectiva2003_2015.pd
f Acesso: 10/15/2016. 
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Houve um momento em que o salário inferior da mulher seria justificado pelo aumento 
dos custos da empresa na sua contratação. Essa justificativa é ultrapassada, especialmente 
porque, na maioria dos países, como o Brasil, é o Estado quem arca com as medidas protetivas 
diferenciadas, como a licença maternidade e a assistência médica hospitalar pré-natal. 

Em significativo estudo sobre o tema, Laís Abramo concluiu que não são os 
empregadores que sustentam os custos da reprodução e que os salários mais baixos das 
mulheres não estão justificados por custos supostamente mais altos, transformando em mito a 
ideia amplamente difundida em sentido contrário (ABRAMO, 2005, p. 53), cuja permanência 
resiste a muitas mudanças objetivas, influenciando fortemente as práticas sociais e as ações 
daqueles que decidem quando, como, para quê e em que condições contratar um homem ou 
uma mulher. 

O impacto do baixo salário não é sentido apenas durante a fase da ocupação; salários 
mais baixos refletem diretamente em aposentadorias de menor valor. Além disso, as maiores 
taxas de trabalho informal trazem consequência negativas na cobertura em regimes 
contributivos da seguridade, além de desamparar a mulher e seu filho no período pós-parto. 

As expectativas sociais e os estereótipos sobre as mulheres e a maternidade real ou 
potencial podem contribuir para a disparidade salarial entre homens e mulheres. Os 
empregadores podem justificar pagar menos às mulheres pelo que eles “pré-concebem” a 
respeito da ideia genérica da falta de compromisso das mulheres com seus empregos em razão 
dos cuidados domésticos. 

Todas as mulheres são percebidas como potenciais mães ou cuidadores e podem ser 
ignoradas quando são feitas tarefas mais desafiadoras. Então, quando as mulheres têm filhos, 
mesmo que suas horas não sejam reduzidas, empregadores e colegas assumem que elas têm um 
compromisso reduzido. 
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O Relatório da OIT denomina o que poderia ser chamado de “discriminação 
estatística”, onde os empregadores assumem que todas as mulheres esperam interromper suas 
carreiras, mostram menos interesse em treinamento para melhorar suas habilidades e são menos 
propensas a tomar posições hierárquicas superiores (ILO, 2016, p. 58). 

A discriminação contra as trabalhadoras grávidas é um problema generalizado em todo 
o mundo. Evidências crescentes mostram que o “assédio à maternidade”, ou seja, a prática de 
assediar uma mulher devido a gravidez, parto ou uma condição médica relacionada à gravidez 
ou ao parto também é generalizada.  

Um inquérito realizado em 2015 pela Comissão de Igualdade e Direitos Humanos do 
Reino Unido revelou que 11% das mulheres inquiridas declararam ter sido demitidas ou 
tornadas obsoletas no trabalho, enquanto outras eram tratadas tão mal no local de trabalho que 
preferiam pedir demissão. Se ampliada para a população do Reino Unido, isso poderia significar 
até 54.000 mulheres perdendo seus empregos a cada ano. O estudo também descobriu que uma 
em cada cinco novas mães experimentaram assédio ou comentários negativos de seu 
empregador ou colegas relacionados à gravidez ou como resultado de pedidos de trabalho 
flexível a ser aprovado. Isso pode representar até 100 mil mães por ano (ILO, 2016, p. 57). 

Outra pesquisa encomendada pelo Governo do Japão sobre a prevalência do “assédio 
à maternidade” (matahara) mostra que 48,7% das mulheres que trabalham com contratos de 
agência de curto prazo foram vítimas de despedimento abusivo (mais de um quinto), 
desmotivação, tratamento injusto ou abuso verbal. A pesquisa também descobriu que 21,8% 
das funcionárias com contratos regulares em tempo integral sofreram maus tratos semelhantes. 
O número de queixas de assédio à maternidade aumentou 18% desde 2009, paralelamente ao 
aumento do número de mulheres que retornam ao trabalho após a licença de maternidade (ILO, 
2016, p. 58). 
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O Relatório da OIT aponta, ainda, que existe uma disparidade salarial da maternidade 
(motherhood wage gap), caminhando ao lado da disparidade salarial de gênero (gender wage 
gap), onde se observa que a mulher ganha menos que o homem e, dentre as mulheres, aquelas 
que têm filhos ganham menos do que as que não têm filhos. 

Essa penalização salarial para as trabalhadoras que têm filhos é exatamente o oposto 
quando é o homem trabalhador que possui filhos. Pais trabalhadores, em contraste, costumam 
ganhar um salário maior do que os trabalhadores sem filhos (GRIMSHAW; RUBBERY, 2015, 
p. 28). A diferença de tratamento é referida como salário bônus da paternidade (fatherhood 
wage premium), para fazer um paralelo com a penalidade sofrida pelas trabalhadoras mães 
(motherhood wage gap). 

A penalidade salarial, além da diferença salarial existente entre homens e mulheres, 
foi verificada em todas as partes do mundo. Mesmo depois que as crianças são crescidas, as 
penalidades do pagamento para a maternidade persistem (GRIMSHAW; RUBERY, 2015, p. 
28). Isso pode sugerir que as mães perdem salário devido ao tempo retirado do trabalho e as 
responsabilidades familiares e podem não ser capazes de ascender hierarquicamente mais tarde 
com a percepção de melhores salários – they may become trapped in careers with limited pay 
promotion opportunities (ILO, 2016, p. 58).  

O reforço salarial do homem pelo chamado “bônus da paternidade”, pelo já descrito 
fenômeno verificado de aumento nos salários dos homens quando eles têm filhos (BUDIG, 
2014, p. 26), agravam o sentimento de injustiça e desestimulam ainda mais a mulher a investir 
tempo na carreira profissional. 

Tudo isso porque a motherhood wage gap reflete uma norma social segundo a qual é 
a mulher que deve sacrificar os ganhos e progressão na carreira para o parto e assistência à 
infância. O fato de as mulheres não poderem recuperar o curso de uma carreira profissional é 
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indicativo da perpetuação de uma narrativa de que as mulheres são assalariadas secundárias e 
os homens o principal sustento da família.  

Consequentemente, essa penalidade para a maternidade levanta questões sobre a 
capacidade das sociedades de apoiarem a reprodução e a puericultura, bem como a igualdade 
de oportunidades e de tratamento no trabalho (ILO, 2016, p.65). Isso é uma questão 
fundamental de reflexão sobre o papel e o impacto das políticas de trabalho e família no 
reconhecimento, redução e redistribuição do trabalho não remunerado doméstico e de cuidados, 
permitindo às mulheres entrar, permanecer e progredir na força de trabalho.  

Para encorajar os homens a dividir esses cuidados são essenciais normas jurídicas que 
instituam políticas de trabalho flexíveis; caso contrário, provavelmente não haverá uma efetiva 
mudança de papéis no seio da família, perpetuando as desigualdades de gênero no trabalho. 
Somente após a mudança de regras possibilitando e encorajando os homens com 
responsabilidades familiares a se submeter a jornadas flexíveis de trabalho e à licença parental, 
será possível observar mudança social. 

Por fim, torna-se necessário registrar o alerta de que, embora 45% dos países membros 
da OIT forneçam pelo menos 14 semanas de licença-maternidade remunerada com no mínimo 
2/3 do salário integral, milhões de mulheres desses mesmos países deixam de se beneficiar 
dessa licença por estarem fora do sistema, seja em empregos informais ou formais que não têm 
acesso ao sistema protetivo (ILO, 2016, p. 1). 

O problema não é a ausência de previsão legal, pois praticamente todos os países 
possuem algum tipo de proteção legal na maternidade, mas a sua implementação, a 
consciencialização dos direitos, a insuficiente capacidade contributiva, práticas 
discriminatórias, a informalidade e exclusão social, apenas 28,2% das mulheres recebem algum 
benefício contributivo ou não contributivo, em dinheiro, por ocasião do parto (ILO, 2016, p. 
xvii). 
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Assim, o fato de a proteção legal para a licença-maternidade de mulheres empregadas 
existir na maioria dos países, a grande maioria das mulheres fica à margem dessa proteção por 
estar inserida em outras categorias de ocupação que não o emprego formal. Ao redor do mundo, 
cerca de 60% das mulheres trabalhadoras (aproximadamente 750 milhões de mulheres) não 
estão cobertas por um sistema de proteção legal para a licença maternidade (ILO, 2016, p. 35). 

E para os 40% restantes que são legalmente cobertas por uma norma legal, uma 
proporção significativa delas não se beneficia efetivamente do direito na prática, devido a 
problemas com a implementação, a consciência dos direitos, insuficiente capacidade 
contributiva, práticas discriminatórias, informalidade e exclusão social, o que significa dizer 
que pouco mais de um quarto (28,2%) das mulheres empregadas no mundo são efetivamente 
protegidas por prestações pecuniárias no caso da licença-maternidade (ILO, 2016, p. 35). 

 
3.2 Interferência da vida familiar na vida profissional da mulher 

A análise sobre a garantia da igualdade da mulher não pode ser feita de forma 
setorizada, sob pena de configurar-se em visão míope, notadamente porque os efeitos das 
restrições na vida pública são decorrentes das limitações na vida privada. Assim, desvincular a 
análise da ocupação da mulher em âmbito doméstico da análise das desigualdades no mercado 
de trabalho e na vida política é uma atitude que dificilmente encontrará respostas adequadas. 

Cada pessoa no mundo se beneficiou do trabalho de cuidado.22 Considerando tamanha 
abrangência e amplitude, o trabalho de cuidado deveria ser um problema do conjunto da 
sociedade, uma vez que todas as pessoas no mundo já foram bebês, a maioria serão idosos, 
grande parte sofre enfermidade ao longo da vida e há uma considerável quantidade de pessoas 
com algum tipo de deficiência incapacitante. 

                                                 
22 “Every person in the world benefits from care work” (ILO, 2016, p. 67) 
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A qualidade do atendimento recebido irá afetar substancialmente a sua formação e a 
sua personalidade23, o que implica concluir que se a formação e a personalidade de cada 
indivíduo, microcosmo da população em geral, são diretamente influenciadas pelo trabalho de 
cuidado, a sociedade deveria valorizar esse relevante ofício, possibilitando que as pessoas que 
o executam de forma não remunerada pudessem ter todas as condições adequadas para serem 
recebidas no mercado de trabalho remunerado. Esse é o significado máximo do princípio da 
igualdade material, tratando desigualmente os desiguais, para que todos tenham as mesmas 
oportunidades de trabalho e renda. 

Contudo, o trabalho de cuidado envolve tarefas que as mulheres têm tradicionalmente 
desempenhado sem remuneração e essas habilidades, que são culturalmente consideradas como 
inatas para as mulheres, são subvalorizadas ou até mesmo esquecidas no impacto da economia 
nacional (OIT, 2012c; ILO, 2016, p. 69).  

Trabalho de cuidados não remunerados é definido como a prestação de serviços ou 
apoio às pessoas ou às casas sem qualquer recompensa monetária explícita. Atendimento de 
cuidado às pessoas inclui assistência, banho, alimentação (incluindo amamentação), interação 
com os membros da família (tais como brincar com as crianças, ajudando com lição de casa), 
acompanhamento nas consultas médicas e administração de medicamentos. Tarefas de cuidado 
com as casas incluem limpeza, compras para preparação de alimentos e cozinhar. 

Há uma expectativa sociocultural de que, a partir de uma certa idade, mulheres jovens 
irão realizar a maioria das tarefas domésticas não remuneradas e trabalho de cuidado não 
remunerado (BOUDET et al., 2012; Apud ILO, 2016, p. 67). Essa divisão sexual precoce de 
trabalho segue as mulheres em suas vidas adultas. 

Uma pesquisa da OIT em 33 países mostrou que o número de meninas com idades 
entre 7-14 anos excedeu em muito o de meninos no desempenho de tarefas domésticas, o que 

                                                 
23 “And the quality of care received will substantially affect their well-being” (ILO, 2016, p. 67). 
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muitas vezes inclui cuidar dos irmãos mais novos ou mais velhos. A proporção do Brasil é de 
duas meninas para cada menino; de Portugal é de duas e meia para cada um; e o Senegal é de 
quatro para um (ILO, 2016, p. 67). 

Em muitos países de renda baixa e média, o tempo gasto no trabalho não remunerado 
das mulheres e meninas é agravado pelo acesso inadequado à tecnologia básica e infraestrutura, 
incluindo água canalizada e tecnologia doméstica, em particular nas zonas rurais (RAZAVI, 
2007; Apud ILO, 2016, p. 68).  

As crises econômicas também têm um impacto sobre a extensão e distribuição do 
trabalho de cuidado não remunerado. Uma pesquisa mostra que a perda de empregos e cortes 
de gastos públicos em benefícios e serviços sociais são tipicamente compensados pelo tempo 
adicional e esforço dedicado pelas mulheres em trabalhos de cuidado e outros trabalhos não 
remunerados, onde essas mulheres agem como uma “rede de segurança de último recurso” em 
crises econômicas (ELSON, 2014; UNRISD, 2010; Apud ILO, 2016, p. 69). 

Além das crises econômicas, as mudanças demográficas, sociais e ambientais levam a 
uma maior demanda por serviços de cuidados pagos (ILO, 2016, p. 70). O Relatório aponta 
que, com um envelhecimento da população cada vez maior, a demanda por prestação de 
cuidados deve crescer ainda mais. Dentro de algumas regiões, as epidemias de saúde também 
têm contribuído para o aumento das exigências. Em países de baixa renda, tensões também são 
exacerbadas pela crescente pressão dos eventos relacionados à mudança climática, ao 
desmatamento e às crises de energia e alimentos, o que aumenta as horas gastas de trabalho não 
remunerado. 

Mas o trabalho de cuidado também pode ser remunerado. Os cuidados são prestados 
através de uma variedade de possibilidades além das famílias, como os serviços públicos 
prestados pelo Estado, o setor não lucrativo (incluindo a prestação voluntária e serviços 
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comunitários) e o setor comercial (prestadores de cuidados privados, incluindo trabalhadores 
domésticos e empresas).  

O que se torna lamentável é que a crescente demanda por serviços de cuidados pagos 
não foi acompanhada pela criação de empregos decentes. Os trabalhadores de cuidados 
domiciliares, muitas vezes informais e com baixa remuneração, continuam a ser os principais 
prestadores de serviços de assistência social para as famílias de renda média, que não têm acesso 
a serviços formais de assistência social.  

Na Itália, é marcante a quantidade de trabalhadores migrantes desempenhando 
serviços no trabalho de cuidados, pois a proporção de trabalhadores domésticos registrados que 
são estrangeiros aumentou de 16,5% em 1991 para 73% em 2005, sendo que 87% dessas 
pessoas são mulheres (ROSTGAARD et al, 2011; DI SANTO E CERUZZI, 2010; Apud ILO, 
2016, p. 69). 

Essas tendências apontam para o papel crucial que as mulheres migrantes 
desempenham no preenchimento déficits de cuidados, em particular na sequência da crise, e 
também são observadas em países de renda média na Ásia, América Latina e África (OIT, 
2014g; Apud ILO, 2016, p. 69). 

Medidas ineficazes para resolver a “crise do cuidado global”, juntamente com as 
desigualdades em salários e condições de trabalho em todos os países, têm gerado o fenômeno 
da global care chains, ou seja, a migração internacional em expansão de trabalhadores de 
cuidados, em particular os trabalhadores domésticos e enfermeiros, em resposta a cuidar da 
escassez em países industrializados e aqueles com o envelhecimento da população, deixando 
para trás seus próprios familiares dependentes (ADDATI; CHEONG, 2013; Apud ILO, 2016, 
p. 70). 

As mulheres realizam, em média, pelo menos duas vezes e meia mais tarefas 
domésticas não remuneradas e de cuidados do que os homens (ILO, 2016, p. xv). Quando o 
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trabalho pago e não pago são levados em conta, os dias de trabalho das mulheres tornam-se 
mais longos do que o dos homens. Dessa maneira, o dia de trabalho da mulher é mais longo no 
mundo inteiro e em cada país, desenvolvido ou não. 

Nas economias desenvolvidas, as mulheres gastam, em média, 6 horas e 45 minutos 
por dia de trabalho, em comparação com 6 horas e 12 minutos para os homens. Nas economias 
em desenvolvimento, o total de horas de trabalho de um dia é de 7 horas e 9 minutos para 
mulheres e 6 horas e 16 minutos para os homens. Em média, as mulheres executam pelo menos 
duas vezes e meia mais trabalho não remunerado do que os homens (ILO, 2016, p. 20).24  

A situação dos países com menor rendimento econômico é ainda pior, pois o acesso 
inadequado ao abastecimento de água, saneamento, eletricidade, estradas, transporte seguro, 
cuidados de saúde e outros serviços de assistência social é um fator chave para explicar a 
quantidade de tempo gasto pelas mulheres sem trabalho remunerado. 

Concentrando os dados apenas em mulheres empregadas (emprego por conta própria 
ou emprego assalariado), a média jornada de trabalho é ainda maior. Nas economias 
desenvolvidas, mulheres empregadas trabalham 8 horas e 9 minutos, em comparação às 7 horas 
e 36 minutos trabalhadas pelos homens. Nas economias em desenvolvimento, as mulheres no 
emprego ultrapassam 9 horas e 20 minutos no trabalho remunerado e não remunerado, ao passo 
que os homens gastam 8 horas e 7 minutos em tal trabalho (ILO, 2016. p. 20). 

Embora a diferença de gênero no tempo gasto em trabalho não remunerado tenha 
diminuído ao longo do tempo, o fato é que a diferença ainda é considerável e interfere na vida 
produtiva da mulher. Além disso, vários fatores podem ter contribuído para a redução de horas 
de trabalho não remunerado pela mulher que não necessariamente a divisão de tarefas com o 

                                                 
24 No Brasil, a mulher gasta 20,5 horas semanais, mais do que o dobro do total que o homem gasta em afazeres 
domésticos, que é de 9 horas semanais. Além disso, apenas 40% dos homens se dedicam a afazeres domésticos, 
enquanto que mais de 80% das mulheres assim destinam os seus esforços. Fonte: 
https://demografiaunicamp.wordpress.com/tag/pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-pnad/ Acesso: 
10/01/2016.  
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homem, como, por exemplo, o tamanho da família menor, o uso de infraestrutura e tecnologias 
de economia de tempo que reduzem o tempo necessário para a execução da tarefa.  

É importante observar se o fato de as mulheres estarem em maioria em trabalhos de 
baixa remuneração ou em trabalhos informais é uma efetiva escolha ou se elas são impelidas a 
fazer isso por falta de opção. Os cuidados da casa e da família também são uma escolha? Se 
houvesse a dedicação do parceiro nessas tarefas, a escolha seria a mesma? 

As atividades formalizadas geralmente contam com maior rigidez de horários, o que 
implica em conciliação mais difícil, ao contrário das atividades informais ou domiciliares, que 
favorecem a atenção concomitante à casa e à família, mas, em contrapartida, têm baixos salários 
e estão fora de qualquer tipo de proteção da seguridade social.  

No primeiro caso encontra-se, via de regra, o trabalho mais bem remunerado e que 
garante à trabalhadora benefícios previstos na legislação. Enquanto isso, nas atividades não 
formais, os rendimentos são inferiores e a instabilidade é acompanhada pela inexistência de 
garantias trabalhistas (BRUSCHINI, 1996, p. 89). 

A maioria do trabalho a tempo parcial tem se verificado em trabalhos informais, ou 
seja, sem proteção legal. Trabalhos em que a pessoa está de sobreaviso através do telefone (on-
call contracts) mas só recebe pelo período de efetivo trabalho e, também, trabalhos em que não 
há previsão de horas definidas (zero-hours contracts). Serviços domésticos, serviços de 
cuidados de crianças e idosos, serviços para tirar folga de outros trabalhadores formais, serviços 
de acordo com a demanda dos clientes, como restaurantes e hotéis, são exemplos de trabalhos 
que se encaixam nessa classificação (ILO, 2016, p. 56). 

Os estereótipos de gênero reforçam e perpetuam a cultura do homem enquanto 
provedor principal da família e da mulher enquanto reprodutora e cuidadora principal da 
família. Mulheres que decidem trabalhar menos tempo, perdem em salário e em projeção 
profissional na carreira, mas ganham status social por priorizar a família em detrimento do 
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trabalho. Do mesmo modo, homens que decidem fazer horas extras, trabalhando mais horas do 
que o necessário, perdem a construção cotidiana do vínculo afetivo com a família, mas ganham 
o status de chefe da família que concede o bem-estar financeiro. 

E as mulheres que simplesmente não têm liberdade de escolha quanto à redução da 
jornada de trabalho ou quanto à possibilidade de não trabalhar veem-se impossibilitadas de 
cuidar da sua família em trabalhos com jornada integral, comumente adicionada com prestação 
de horas-extras, impactando de forma mais grave a conciliação entre o trabalho e a vida familiar. 
As longas horas de trabalho, a inflexibilidade da jornada de trabalho, a imprevisibilidade sobre 
obrigação de prestação de horas-extras e a falta de licença remunerada parental são 
significativas fontes de conflito entre o trabalho e a família.  

Várias são as comprovações feitas em pesquisas de campo no sentido de que a 
dificuldade de conciliação entre o trabalho e as responsabilidades familiares são o maior 
problema atual enfrentado pelas mulheres no mercado de trabalho. 

Com uma amostra de mais de 9.500 mulheres nos países do G20, observou-se que o 
equilíbrio trabalho-família foi o principal problema relacionado com o trabalho (44% dos 
inquiridos), enquanto que a disparidade de remuneração e o assédio foram o segundo e o 
terceiro lugares, respectivamente (MORI, 2015; Apud ILO, 2016, p. 66). 

Em 1.300 empresas do setor privado de 39 países em desenvolvimento, a maior carga 
de responsabilidades familiares suportadas pelas mulheres foi classificada como o maior 
obstáculo à assunção de posições de liderança (ILO, 2015; Apud ILO, 2016, p. 66). 

Nos Estados Unidos, 61% das mulheres disseram que não estavam trabalhando por 
causa das responsabilidades familiares e cerca de três quartos das donas de casa consideraria 
trabalhar se tivessem a oportunidade de um trabalho flexível ou a partir de casa (MILLER, 
2014; Apud ILO, 2016, p. 66). 
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Na Espanha, após a volta da licença parental, todos os homens voltaram para empregos 
a tempo inteiro, enquanto apenas 55% das mulheres o fizeram (ESCOBEDO; MEIL, 2013; 
Apud ILO, 2016, p. 66). 

De acordo com uma pesquisa da McKinsey na América Latina, 52% das mulheres 
disseram que a busca de mais tempo com suas famílias foi a principal razão pela qual elas 
voluntariamente desistiram dos seus empregos no meio da carreira ou mesmo quando já tinham 
atingido níveis superiores (McKinsey Global Institute, 2015; Apud ILO, 2016, p. 66).  

Os cuidados na primeira infância e educação são, portanto, um elemento essencial de 
solução para os pais que trabalham. No Quadro de Ação de Dakar, resultante do Fórum Mundial 
de Educação 2000, aprovado pelos governos de 164 países e outras partes interessadas, a 
Comissão aprovou o atendimento mais abrangente da primeira infância e educação (CEPI), que 
se refere a uma ampla gama de serviços, incluindo suporte de nutrição, higiene, 
desenvolvimento cognitivo e sócio-emocional. Ele também inclui educação pré-escolar para 
crianças e outras formas de assistência para bebês em idade inferior à necessária para a escola 
pré-primária (ILO, 2016, p. 71). 

Se um contínuo e adequado serviço de cuidados não estiver disponível, as mulheres 
são propensas a abandonar o trabalho ou reduzir o tempo gasto no trabalho remunerado. Devido 
à cobertura insuficiente, aos custos exorbitantes e aos problemas com a qualidade, o cuidado 
para crianças fornecido por trabalhadores informais ou não pagos (como membro da família ou 
vizinho) permanece como a forma mais prevalente de prestação de assistência à infância (ONU 
Mulheres, 2015; Apud ILO, 2016, p. 72).  

Embora em 134 de 173 países a legislação nacional estabeleça previsão pública de 
serviços de acolhimento de crianças ou de subsídios para compensar os custos com a 
puericultura para crianças em idade pré-escolar (Banco Mundial, 2016; Apud ILO, 2016, p. 72), 
de acordo com o Fórum Econômico Mundial 2011-2013 (WEF), apenas um quarto dos países 
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prestam serviços de creches públicas (WEF, 2015; Apud ILO, 2016, p. 72). Em quase todos os 
países, exceto a certos países de alta renda, tais como a Dinamarca, a prestação de serviços de 
acolhimento formal não é universal e é socialmente estratificado, o que significa que crianças 
de famílias de baixa renda têm muito mais limitadas as oportunidades para participar de 
cuidados formais do que crianças de famílias mais abastadas (VAN LANCKER et al, 2012; 
UNESCO, 2015; Apud ILO, 2016, p. 72). 

Poucos países visualizam o acolhimento de crianças como um bem público e fornecem 
um direito universal de assistência à infância, apesar das evidências mostrando que o 
investimento em crianças pequenas por meio de creches de qualidade implica em maior sucesso 
na aprendizagem, melhor saúde, maior empregabilidade e rendimentos mais elevados (ILO, 
2016, p. 72). 

Esse investimento também paga maiores retornos econômicos em termos de 
incremento das receitas fiscais e redução das despesas sociais. Em paralelo, contribui para um 
bom orçamento público e melhor desenvolvimento da criança, melhorando assim as realizações 
do mercado de trabalho e reduzindo a transmissão intergeracional da desigualdade 
(HECKMAN; RAUT, 2013; Apud ILO, 2016, p. 72). 

Mesmo onde existem programas, a cobertura é muitas vezes insuficiente e não 
responde às necessidades das crianças, dos trabalhadores, dos prestadores de serviços de 
cuidados e dos professores, exatamente porque são bem inferiores aos padrões protetivos 
previstos em normas da UNESCO e OIT. 

Cabe destacar que a localização em termos de proximidade da casa da criança ou do 
local de trabalho dos pais, a duração do programa durante o ano e seu horário de funcionamento 
diário muitas vezes não correspondem às necessidades e preferências de pais que trabalham em 
tempo integral, horas-extras ou em formas atípicas de emprego. 
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Além disso, quando esses serviços são pagos, a acessibilidade em relação aos salários 
dos pais é um assunto de preocupação particular. Onde os serviços públicos de qualidade ou as 
políticas públicas de apoio sob a forma de benefícios sociais ou incentivos fiscais são 
insuficientes ou inexistentes, o custo dos cuidados infantis pode absorver até um terço ou mais 
dos orçamentos familiares (ILO, 2016, p. 73).  

Nos países da OCDE, foi constatado que o custo médio líquido de serviços de 
acolhimento para crianças sob cuidados em tempo integral é de 17% da remuneração média dos 
casais onde ambos são remunerados e cujo rendimento bruto é 150% dos salários médios 
(OECD, 2014d; Apud ILO, p. 73). 

O alto custo da assistência à infância representa uma barreira para o emprego das 
mulheres. Para uma família, o incentivo financeiro pode ser para que o pai ou a mãe 
permaneçam em casa e prestem o trabalho de cuidados durante uma possível licença parental. 

A má qualidade dos serviços para crianças pequenas continua a ser um problema grave, 
sendo inclusive prejudicial e com resultados negativos em termos de desenvolvimento infantil 
(UNESCO, 2015; Apud ILO, 2016, p. 74). Esse fator é frequentemente citado como uma das 
principais razões por que as mulheres com filhos pequenos que gostariam de trabalhar não são 
capazes de fazê-lo (HEIN e CASSIRER, 2010; Apud ILO, p. 74). 

Outra preocupação chave é a dificuldade de equilibrar qualidade com acessibilidade 
do serviço. A acessibilidade é muitas vezes conseguida através da redução dos salários dos 
prestadores de serviços, reduzindo os requisitos de qualificação e condições de trabalho do 
atendimento da primeira infância e de pessoal do ensino, mas essas condições são um 
impedimento para a melhoria da qualidade e profissionalização do pessoal de cuidados na 
primeira infância e educação.  
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A mesma assunção do encargo do trabalho de cuidado destinado à assistência às 
crianças, predominantemente feminino, acontece com o trabalho de cuidado destinado à 
assistência à velhice. 

O termo Cuidados de Longa Duração (“Long-Term Care – LTC”) foi utilizado pela 
OIT para referir-se ao conjunto de serviços de apoio, públicos ou privados, para pessoas idosas 
que têm limitada capacidade de autocuidado devido às condições físicas ou mentais (ILO, 2016, 
p. 74). Os postos de trabalho associado com cuidado LTC são heterogêneos, incluindo os de 
saúde e assistentes sociais, ajudantes domésticos e assistentes (tais como auxiliares de 
enfermagem). A OIT estima que há uma escassez global de 13,6 milhões de trabalhadores 
formais LTC.  A maioria dos países em todo o mundo, no entanto, não prevê qualquer proteção 
legal LTC. 

A larga maioria dos prestadores de cuidados de longo prazo são do sexo feminino. Não 
raro, as mulheres em idade produtiva desistem do emprego temporário ou permanente para 
fornecer LTC aos seus familiares, muitas vezes sem acesso à proteção social, formação ou 
qualquer apoio profissional (SCHEIL-ADLUNG, 2015; Apud ILO, 2016, p. 74). Como já foi 
observado no contexto de cuidados na primeira infância e educação, excessiva dependência de 
LTC informal não remunerada exercida pelas mulheres também agrava as disparidades de 
gênero existentes no mercado de trabalho. 

Em muitos países, como a Dinamarca (96%), Canadá (92%), Japão (87%), a República 
da Coreia (93%) e os Estados Unidos (90%), as mulheres representam mais de 85% da força de 
trabalho LTC (ILO, 2016, p. 74). 

O rápido envelhecimento da população apenas aprofunda o problema. Em 2012, em 
todo o mundo, havia cerca de 810 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, representando cerca 
de 11,5% da população mundial total. Em 2050, este número deverá atingir 2 bilhões, onde o 



82 
 

número de pessoas mais velhas seria superior ao de crianças com menos de 15 anos de idade e 
somando mais de um terço da população em 64 países (ILO, 2016, p. 74).  

Em 2050, 10% da população com 60 anos ou mais estaria na África, 24% na Ásia e 
Oceania, 25% na América Latina e Caribe, 34% na Europa e 27% na América do Norte 
(UNFPA, 2012; Apud ILO, 2016, p. 74). 

Como resultado, hoje, uma proporção de trabalhadores cada vez maior se depara com 
responsabilidades de cuidados a idosos, muitas vezes, além de suas funções de puericultura. 
Por exemplo, no Reino Unido, um em cada nove pessoas na força de trabalho combinam o 
trabalho com cuidado não remunerado de membros da família idosos, doentes ou pessoas com 
deficiência (CARERS UK, 2015; Apud ILO, 2016, p. 75). 

A mulher será diretamente penalizada, aprofundando ainda mais o fosso de gênero 
existente no mercado de trabalho, ao assumir a quase totalidade do trabalho de cuidados de 
crianças e também de idosos. 

É importante destacar que o peso da responsabilidade pelo trabalho de crianças e de 
idosos não é sentido apenas pela mulher trabalhadora jovem. As mulheres idosas também 
assumem esse encargo. 

O trabalho de cuidado executado pela mulher após a aposentadoria já havia sido 
constatado no Relatório da OIT, em âmbito mundial, ao expressar que os pais trabalhadores 
contam especialmente com as avós dos seus filhos, para prestar assistência à criança, em 
particular nos países onde os governos não investem no cuidado formal da criança.  

O dobro das avós presta assistência à infância no sul da Europa do que nos países 
nórdicos. Na Itália e Espanha, cerca de 30% das avós prestam cuidados, em comparação com 
2% na Dinamarca e na Suécia (DEL BOCA, 2015; Apud ILO, 2016, p. 73). Na China, as avós 
são muitas vezes a fornecedora exclusiva de serviços de acolhimento de crianças para os pais 
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que trabalham. Em Xangai, 90% das crianças são cuidadas pelas avós, com proporções mais 
baixas de 70% em Pequim e 50% em Guangzhou (YANG, 2013; ILO, 2016, p. 73). 

No Brasil, essa prática é culturalmente arraigada e presente no país inteiro. Não 
obstante ainda não tenha havido demonstração estatística dos dados, já foram realizadas 
pesquisas empíricas a respeito do fenômeno social. Uma dessas pesquisas nomeou o fenômeno 
como “feminização da velhice”25, onde a mulher, em especial a mãe, historicamente e 
culturalmente, assume os cuidados com seus entes até a finitude de sua vida quase que como 
uma obrigação, sobrecarregando-a pela responsabilização que lhes é imposta de cuidar de si e 
deles também (ARAÚJO, 2015, p. 76). 

Constatou-se, no supracitado estudo realizado em um grupo de idosas do Estado da 
Paraíba, que a preocupação com o cuidado familiar soa como uma responsabilidade imposta e 
que tem que ser assumida mesmo que não seja um desejo ou um prazer, onde as idosas assumem 
para si tal responsabilidade e a projetam até o final de suas vidas. (ARAÚJO, 2015, p. 76), o 
que evidencia a noção de responsabilidade como uma representação social simbólica de 
imposição e não de uma faculdade ou uma escolha livremente feita. 

Nesse cenário, os filhos deixam os netos sob os cuidados da mãe idosa aposentada, 
que já é responsável pelos cuidados do parceiro idoso, tendo em vista que “as mulheres 
continuam sendo as principais protagonistas do cuidado do outro, mesmo na velhice” 
(ARAÚJO, 2015, p. 99). Por conseguinte, o tempo de inatividade do trabalho remunerado é 
ativamente destinado ao retorno do trabalho não remunerado de cuidados. 

Nota-se, à vista disso, que uma mais igualitária distribuição de gênero quanto ao 
trabalho de cuidados pode refletir até o fim da vida do indivíduo. E como o trabalho de cuidados 

                                                 
25 A nosso ver, o termo poderia ser melhor denominado de “feminização do cuidado da velhice”, pois o termo 
proposto pela pesquisadora pode induzir a simbolização restrita da maior expectativa média de vida da mulher. 
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ainda é essencialmente feminino, dificulta-se ainda mais a conquista da igualdade de gênero no 
mercado remunerado de trabalho. 

De acordo com a Resolução relativa às Estatísticas de Trabalho, Emprego e 
Subutilização de Trabalho adotada pela XIX Conferência Internacional das Estatísticos de 
Trabalho, em 2013, o trabalho não pago doméstico e de cuidados é uma forma reconhecida de 
trabalho. Visto por esse prisma, as mulheres que assim trabalham, tendo em vista o tempo, a 
energia e as habilidades despendidas, são também consideradas para trabalhadoras pelo 
trabalho não remunerado que realizam. 

A importância de medir e abordar o trabalho não remunerado também foi observado 
no quadro recentemente adotado na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Tal 
como indicado no Objetivo 5.4, ligado à Meta 5, “Alcançar a igualdade de gênero e capacitar 
as mulheres e as meninas”, o trabalho não remunerado e doméstico deve ser reconhecido e 
valorizado “através da prestação de serviços públicos, infraestrutura e políticas sociais de 
proteção e promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família” (Plataforma 
das Nações Unidas Desenvolvimento Sustentável do Conhecimento, 2015; Apud ILO, 2016, p. 
69). 

Essa grande mudança na forma como o trabalho e o emprego são definidos e medidos 
tem implicações importantes para a igualdade de gênero no trabalho. A nova definição é um 
primeiro passo para mais e melhores estatísticas de medição, reconhecendo todo o espectro de 
trabalho remunerado e não remunerado realizado pelas mulheres e homens. Ele também irá 
ajudar na concepção, implementação e avaliação de políticas para reduzir e redistribuir trabalho 
não remunerado. 

A conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, como visto, ainda é vista como 
um encargo exclusivo da mulher, pois a ela ainda é destinada a visão cultural do papel de 
cuidadora, em contraste com a visão do homem provedor. Graças a essa necessidade de 
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conciliação, as mulheres buscam trabalhos que tenham flexibilidade de jornada, que são os 
considerados menos importantes e, portanto, “dispensáveis”, mais propícios ao desemprego e 
também com menor valor salarial como contraprestação. 

Na Europa, na América Latina e, particularmente, no Brasil, a flexibilidade da jornada 
de trabalho feminina só é possível porque há uma legitimação social para o emprego das 
mulheres por durações mais curtas de trabalho: é em nome da conciliação entre a vida familiar 
e a vida profissional que tais empregos são oferecidos, e se pressupõe que essa conciliação é de 
responsabilidade exclusiva do sexo feminino (HIRATA, 1999, p. 8). 

Esse encargo maior pelas responsabilidades domésticas (espaço privado) impacta 
diretamente na vida profissional da mulher (espaço público). É por isso que a mudança do papel 
da mulher no espaço doméstico influencia o papel da mulher no espaço público, considerando 
aí o espaço público na totalidade (representação política, econômica e social). 

É pertinente trazer a lição de Bourdieu a respeito dessa interferência, ao advertir para 
a necessidade de um pensamento relacional entre a distribuição de tarefas entre os sexos, e 
sobretudo os níveis, no trabalho doméstico e no trabalho não doméstico, sendo que até mesmo 
as mulheres que atingiram os mais altos cargos no mercado de trabalho (chefe, diretora de um 
ministério etc.) é penalizada por esse sucesso profissional com um menor “sucesso” na ordem 
doméstica (divórcio, casamento tardio, celibato, dificuldades ou fracassos com os filhos) e na 
economia de bens simbólicos; ou, ao contrário, que o sucesso na empresa doméstica tem muitas 
vezes por contrapartida uma renúncia parcial ou total a maior sucesso profissional, concluindo 
o autor que a independência econômica, condição necessária, não é suficiente por si mesma 
para permitir que a mulher se livre das pressões do modelo dominante, que pode continuar a 
povoar os habitus masculinos e femininos (BOURDIEU, 2002, p. 116).26 

                                                 
26 Cabe transcrever o trecho completo da análise, em razão da importância para o tema da reflexão: “As mudanças 
visíveis que afetaram a condição feminina mascaram a permanência de estruturas invisíveis que só podem ser 
esclarecidas por um pensamento relacional, capaz de pôr em relação a economia doméstica, e portanto a divisão 
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Essa penalização capaz de compreender como essas estruturas das posições masculinas 
e das posições femininas são relacionadas, a ponto de Bourdieu afirmar que na corrida de 
obstáculos da vida as mulheres jamais eliminam seu handicap. A nota de rodapé exposta no 
estudo do pensador francês é ainda mais marcante. Ainda que a mulher quebre o “teto de 
vidro”27 da educação e do trabalho, é uma característica marcante que o trabalho da mulher 
apareça como privilégio eletivo, que tem que se justificar com um suplemento de atividades e 
de sucesso, ou que o homem que traz mais da metade dos rendimentos espera que a mulher faça 
mais da metade do trabalho doméstico. Por isso ele conclui que a independência econômica, 
condição necessária, não é suficiente por si mesma para permitir que a mulher se livre das 
pressões do modelo dominante, que pode continuar a povoar os habitus masculinos e femininos. 

                                                 
de trabalho e de poderes que a caracteriza, e os diferentes setores do mercado de trabalho (os campos) em que 
estão situados os homens e as mulheres. Isto, em vez de apreender separadamente, como tem sido feito em geral, 
a distribuição de tarefas entre os sexos, e sobretudo os níveis, no trabalho doméstico e no trabalho não doméstico. 
A verdade das relações estruturais de dominação sexual se deixa realmente entrever a partir do momento em que 
observamos, por exemplo, que as mulheres que atingiram os mais altos cargos (chefe, diretora de um ministério 
etc.) têm que “pagar”, de certo modo, por este sucesso profissional com um menor “sucesso” na ordem doméstica 
(divórcio, casamento tardio, celibato, dificuldades ou fracassos com os filhos etc.) e na economia de bens 
simbólicos; ou, ao contrário, que o sucesso na empresa doméstica tem muitas vezes por contrapartida uma 
renúncia parcial ou total a maior sucesso profissional (através, sobretudo, da aceitação de “vantagens” que não 
são muito facilmente dadas às mulheres, a não ser quando as põem fora da corrida pelo poder: meio expediente 
ou “quatro quintos”). É, de fato, sob a condição de levar em conta as obrigações que a estrutura do espaço 
doméstico (real ou potencial) faz pesar sobre a estrutura do espaço profissional (através, por exemplo, da 
representação de uma distância necessária, inevitável ou aceitável, entre a posição do marido e a posição da 
esposa) que podemos compreender a homologia entre as estruturas das posições masculinas e das posições 
femininas dos diferentes espaços sociais, homologia esta que tende a manter-se mesmo quando os termos não 
param de mudar de conteúdo substancial, em uma espécie de corrida de obstáculos em que as mulheres jamais 
eliminam seu handicap [n.r. possuir um grande capital cultural não basta por si só para dar acesso às condições 
de uma verdadeira autonomia econômica e cultural em relação aos homens. Se dermos crédito aos que constatam 
que, em um casal em que o homem ganha muito dinheiro, o trabalho da mulher aparece como privilégio eletivo, 
que tem que se justificar com um suplemento de atividades e de sucesso, ou que o homem que traz mais da metade 
dos rendimentos espera que a mulher faça mais da metade do trabalho doméstico, a independência econômica, 
condição necessária, não é suficiente por si mesma para permitir que a mulher se livre das pressões do modelo 
dominante, que pode continuar a povoar os habitus masculinos e femininos.]” (BOURDIEU, 2002, p. 116). 
27 A expressão “teto de vidro” ou “glass ceiling” é universalmente utilizada para designar os obstáculos invisíveis, 
artificiais e discriminatórios impeditivos ao pleno desenvolvimento da mulher em condições de igualdade com o 
homem. Ele foi inicialmente utilizado para descrever a dificuldade de ascensão da mulher a postos de direção: “O 
termo descreve originalmente um limite acima do qual mulheres com cargos de chefia e executivas, especialmente 
as brancas, jamais eram promovidas. Essas barreiras resultam de práticas psicológicas e institucionais e limitam 
a promoção e a mobilidade de oportunidades das mulheres e das minorias.” (PATE, 2000, p. 100), mas atualmente 
serve para figurar qualquer barreira injustamente imposta e sentida, mas aparentemente invisível aos olhos do 
senso comum. 
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A insuficiência da mera independência econômica para a emancipação da mulher 
também é vista na crítica de Simone de Beauvoir, ao mencionar que a mulher não se define 
nem por seus hormônios nem por misteriosos instintos e sim pela maneira por que reassume, 
através de consciências estranhas, o seu corpo e sua relação com o mundo, sendo certo que não 
se deve crer que basta modificar-lhe a situação econômica para que a mulher se transforme 
(BEAUVOIR, Vol. 2, 1967, p. 494). 

Logo se vê, portanto, que essa estrutura enraizada e, muitas vezes, invisíveis, evidencia 
o caráter relacional entre a vida doméstica e da vida pública das mulheres e dos homens. 
Amartya Sen adverte que o que é chamado de “divisão do trabalho” dentro do lar, pode muito 
bem ser denominado pelas mulheres de “acumulação do trabalho”, acumulação essa que, 
embora resulte em um encargo pesado até mesmo do ponto de vista físico, em algum momento 
já foi considerada “atividade ociosa” pela OMS, o que só pode ser explicado pela ausência de 
representatividade feminina no organismo internacional quando tal documento foi elaborado, e 
da total ausência de dedicação dos homens que ali estavam em executar tarefas domésticas.28  

                                                 
28 Observe-se a transcrição: “É bastante comum em muitas sociedades dar por certo que, enquanto os homens 
naturalmente trabalharão fora do lar, as mulheres poderiam fazê-lo se e somente se pudessem combiná-lo com 
várias tarefas domésticas inescapáveis e desigualmente compartilhadas. Isso às vezes é chamado de “divisão do 
trabalho”, embora as mulheres poderiam ser perdoadas por vê-lo como “acumulação de trabalho”. O alcance 
desta desigualdade inclui não apenas relações desiguais dentro da família, mas também desigualdades derivadas 
no emprego e reconhecimento no mundo exterior. Além disso, a rigidez estabelecida deste tipo de “divisão” ou 
“acumulação” de trabalho também pode ter efeitos de longo alcance sobre o conhecimento e compreensão de 
diferentes tipos de trabalho nos círculos profissionais. Quando comecei a trabalhar na desigualdade de gênero, 
na década de 1970, lembro-me de ter ficado impressionado com o fato de que o Manual de Necessidade de 
Nutrição Humana da Organização Mundial de Saúde (OMS), ao apresentar “necessidades calóricas” para 
diferentes categorias de pessoas, classificam o trabalho doméstico como “atividade sedentária”, exigindo muito 
pouco desdobramento de energia. No entanto, não consegui determinar com precisão como esse notável pedaço 
de informação havia sido coletado pelos líderes patrícios da sociedade”. Tradução livre de: “It is quite common 
in many societies to take it for granted that while men will naturally work outside the home, women could do it if 
and only if they could combine it with various inescapable and unequally shared household duties. This is 
sometimes called "division of labour," though women could be forgiven for seeing it as "accumulation of labour." 
The reach of this inequality includes not only unequal relations within the family, but also derivative inequalities 
in employment and recognition in the outside world. Also, the established fixity of this type of "division" or 
"accumulation" of labour can also have far-reaching effects on the knowledge and understanding of different types 
of work in professional circles. When I first started working on gender inequality, in the 1970s, I remember being 
struck by the fact that the Handbook of Human Nutrition Requirement of the World Health Organisation (WHO), 
in presenting "calorie requirements" for different categories of people, chose to classify household work as 
"sedentary activity," requiring very little deployment of energy.3 I was, however, not able to determine precisely 
how this remarkable bit of information had been collected by the patrician leaders of society.” (SEN, 2001, p. 
468). 
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Conclui-se, por todo o exposto, que os vários indicadores da situação da mulher no 
mercado de trabalho são reflexo de um fenômeno atual e presente no mundo inteiro – não 
apenas resquícios de um passado histórico – que é a desigual distribuição do trabalho de cuidado 
não remunerado. 

A desigual distribuição de tarefas domésticas em desfavor da mulher ocasiona uma 
maior probabilidade de a mulher trabalhar menos horas em uma atividade remunerada de 
qualquer natureza (ILO, 2016, p. xv). Conforme elucidado, esse fenômeno foi encontrado em 
todas as partes do mundo, inclusive em países de rendimento elevado.  

A divisão igualitária das responsabilidades familiares ou, em outras palavras, a 
redistribuição mais igualitária do trabalho não remunerado de cuidados entre os membros da 
família, engloba uma das três vertentes do que se denomina no presente estudo de 
corresponsabilidade familiar. Constitui-se em medida urgente que se impõe para modificar os 
índices estatísticos de gênero no mercado de trabalho. 

 
3.3 Combate ao determinismo biológico 

Os empregadores podem discriminar os trabalhadores com base no seu preconceito 
subjetivo contra as mulheres (PETRESKI; BLAZEVSKI, 2015, p. 9). Milhões de pessoas 
sofrem discriminações cotidianas pelo simples fato de serem mulheres ou mães. As que não 
passaram pela maternidade são atingidas pelo preconceito por simplesmente um dia virem a 
ser; as que já passaram, por ter se realizado o que era apenas um risco em potencial. Ambas 
sofrem. As primeiras são cotidianamente confrontadas pela sociedade quanto às suas opções de 
formação de família e de planejamento familiar; as segundas, esforçam-se para aumentar a sua 
produção, além do que já produzem de forma não remunerada, para provar cotidianamente que 
pode ser mãe e profissional eficiente ao mesmo tempo.  
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A mulher, para assumir o papel da “profissional eficiente”, viu-se obrigada a eliminar 
todas as características que poderiam remeter ao estigma da ineficiência enquanto mulher 
destinada a utilizar seu tempo como cuidadora de membros da família e, assim, conquistar seu 
espaço em parâmetros de igualdade com o homem. Esse modelo masculino como parâmetro de 
igualdade bem-sucedida entre os sexos nada mais é do que a confirmação da desigualdade.  

A tentativa de combate ao determinismo biológico para justificar as desigualdades de 
gênero teve suas raízes no século XVIII, com a publicação de livros e organização de eventos 
por mulheres insatisfeitas em se restringir ao limitado papel que a sociedade lhes destinava, 
mas até os dias de hoje algumas pessoas entendem que as diferenças de gênero no mercado de 
trabalho são decorrentes das diferenças biológicas entre a mulher e o homem. 

Justificar todas as representações sociais, culturais e econômicas exercidas pela mulher 
na sociedade como características da sua própria natureza é uma atitude anacrônica e superada. 
Anacrônica, porque a mulher já demonstrou possuir atributos e habilidades fora do espaço 
privado do lar; superada porque a igualdade em direitos políticos, civis e sociais já está 
declarada em inúmeros diplomas legais e não atentaram contra a “natureza feminina”. 

O “sexismo” é uma atitude discriminatória fundada em razão do sexo da pessoa 
discriminada. Ele pode se manifestar sob a forma de “misoginia”, quando a pessoa discriminada 
é do sexo feminino, e “misandria”, quando é do sexo masculino. 

A categoria “gênero”, por sua vez, ultrapassa a mera característica biológica dos seres 
para englobar também a manifestação do papel social que cada um representa. Essa categoria 
foi inicialmente verificada a partir das interpretações de Lacan e da psicanálise de Freud, onde 
“a masculinidade e a feminilidade são encaradas como posições de sujeito, não 
necessariamente restritas a machos ou fêmeas biológicos” (SCOTT, 1992, p. 89). 

Vários estudiosos da categoria “gênero”, como um construído social e não um dado 
biológico, iniciaram a divulgação dessa diferenciação em meados do século XX: “cada 
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sociedade humana usa a diferença sexual como argumento na constituição dos papéis sociais” 
(MEAD, 1950); “gênero é a organização social da diferença sexual” (SCOTT, 1952); 
“Gênero: identidade sexual que vai além da biológica” (STOLLER, 1968). 

Uma das principais referências para os estudos sobre gênero advém do trabalho da 
historiadora e feminista americana Joan Scott, especialmente seu artigo publicado em 1988, 
intitulado “Gender: A useful category of historical analysis”, relacionando o gênero, além da 
construção social, com um campo no qual ou através do qual o poder é articulado (SCOTT, 
1988, p. 42-44).29 Atualmente, até mesmo a categorização binária de gênero é refutada, uma 
vez que as possibilidades de existência não podem ser predeterminadas pelas formas de 
heterossexualidade hegemônica, sendo o gênero algo que fazemos e não é algo que somos 
(BUTLER, 2010, p.25). 

A defesa da ideia de sobreposição de um gênero em detrimento do outro originou duas 
formas discriminatórias baseadas no gênero: machismo e femismo. Para o machismo, o homem 
deve se sobrepor à mulher na sociedade, por ser detentor de qualidades superiores e inerentes; 
para o femismo, ocorre o oposto. 

Não há que se confundir o femismo com o feminismo. Este último designa o 
movimento de luta chamado por direitos de igualdade material em uma sociedade com histórico 
de desigualdade factual. 

                                                 
29 “Minha definição de gênero tem duas partes e vários itens. Eles estão inter-relacionados, mas devem ser 
analiticamente distintos. O coração da definição reside numa ligação integral entre duas proposições: gênero é 
um elemento constitutivo das relações sociais, baseado em diferenças percebidas entre os sexos (...) Entretanto, 
minha teorização de gênero está na segunda parte: gênero como uma forma primária de significação das relações 
de poder. Talvez fosse melhor dizer que gênero é um campo primário no qual ou através do qual o poder é 
articulado”. Tradução livre de: “My definition of gender has two parts and several subsets. They are interrelated 
but must be analytically distinct. The core of the definition rests on an integral connection between two 
propositions: gender is a constitutive element of social relationships based on perceived differences (between) the 
sexes (...). The theorizing of gender, however, is developed in my second proposition: gender is a primary way of 
signifying relationships of (between) the sexes (...). The theorizing of gender, however, is developed in my second 
proposition: gender is a primary way of signifying relationships of power. It might be better to say, gender is a 
primary field within which or by means of which power is articulated”. (SCOTT, 1988, p. 42-44). 
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O feminismo foi um movimento político iniciado no final do século XVIII e início do 
século XIX, que teve como primeira reivindicação a igualdade sobre os direitos políticos (votar 
e ser votada), sociais e econômicos (trabalho remunerado, estudo, propriedade e herança). Após 
2ª guerra mundial as reivindicações eram o direito ao corpo, ao prazer e contra o patriarcado 
(submissão). 

Esse movimento possui várias correntes, dentre as quais se destacam: a) feminismo 
liberal (clássico e social), onde se defende a igualdade de tratamento, sem paternalismos, sendo 
o clássico por meio de oportunidades formais; e o social por meio da igualdade no acesso aos 
recursos; b) feminismo socialista, no qual se defende que a origem da desigualdade está no 
modo de produção capitalista, tendo em vista que o patriarcado e o capitalismo são sistemas 
mutuamente dependentes; c) feminismo culturalista ou da diferença, por meio do qual a 
existência de diferenças fundamentais entre os gêneros necessita de medidas diferenciadoras; 
d) feminismo radical, que pretende superar a dicotomia da igualdade versus diferenças através 
da abordagem da dominação enquanto superestruturas da sociedade, notadamente quando a 
inconsistência da neutralidade ocasiona o maior problema das mulheres: problema da falta de 
poder; e) feminismo pós-moderno ou interseccional, o qual adverte sobre a inexistência de uma 
experiência feminina monolítica, salientando a diversidade racial, econômica, social, religiosa, 
étnica e cultural de cada mulher (JARAMILLO, 2000, p. 37-45). 

É preciso lembrar, porém, que as estruturas de dominação de uma sociedade 
androcêntrica atingem a todos, homens e mulheres, durante todas as fases da vida (infância, 
maturidade e velhice). Homens e mulheres são vítimas dessa “categorização” de papéis sociais 
vestidas sob a roupagem de papéis biológicos. A figura de um homem frágil, sensível e 
dependente emocional e economicamente é tão discriminada quanto a figura de uma mulher 
forte, racional e independente (adjetivos, por vezes, trocados por “durona, insensível, 
masculinizada e mal-amada”, incapaz de seduzir um homem ou constituir uma família). 
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Somado a isso, a estrutura social construída, tão enraizada e longínqua, é reproduzida 
pela maioria de homens e mulheres. Os homens que, mesmo em posição privilegiada, 
reconhecem a injustiça da divisão dos papeis sociais entre os gêneros; e as mulheres que, 
vítimas dessa injustiça, dela tomam consciência e lutam para desconstruí-la, ainda são minoria 
na sociedade. 

A tardia concessão de direitos como à educação, à participação política, ao trabalho, à 
existência civil plenamente capaz, enfim (considerando que nem isso a mulher detinha, por ser 
considerada um ser relativamente incapaz), no entanto, não tornou a mulher uma inimiga do 
homem, a fim de quebrar todas as barreiras ainda existentes. Em vez disso, a maioria das 
mulheres necessitavam firmar laços de cooperação para poder usufruir da concessão de algumas 
vantagens na conquista do seu próprio espaço.30 

Essa “aliança” implícita na divisão sexual do trabalho traduz um jogo de interesses em 
que ambos se sentem numa relação de troca de privilégios. Cada um se sente autorizado a 
desfrutar das benesses da exploração do outro. Mas essa aliança está longe de representar uma 
verdadeira partilha de mundo entre seres autônomos e independentes.  

Não se pode esquecer, ainda, que nessa relação de cumplicidade, se é que assim se 
pode chamar, a melhor parte cabe àquele gênero que historicamente assumiu a predominância 
do papel político na tomada de decisões na sociedade, e, por conseguinte, ditando as regras 
limitadoras da liberdade do outro.31  

                                                 
30 Constituem-se em lapidar síntese desse pensamento as seguintes reflexões: “No momento em que as mulheres 
começam a tomar parte na elaboração do mundo, esse mundo é ainda um mundo que pertence aos homens. Eles 
bem o sabem, elas mal duvidam. Recusar ser o Outro, recusar a cumplicidade com o homem seria para elas 
renunciar a todas as vantagens que a aliança com a casta superior pode conferir-lhes.” (BEAUVOIR, vol. 1, 
1970, p. 15). “É mais fácil sobrecarregar as pessoas de ferros do que as libertar, se os ferros dão consideração” 
(SHAW, Bernard. BEAUVOIR, 1970, Vol. 1, p. 145). 
31 “A dominação masculina encontra, assim, reunidas todas as condições de seu pleno exercício. A primazia 
universalmente concedida aos homens se afirma na objetividade de estruturas sociais e de atividades produtivas 
e reprodutivas, baseadas em uma divisão sexual do trabalho e de produção e de reprodução biológica e social, 
que confere aos homens a melhor parte.” (BOURDIEU, 2002, p. 34). 
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Amartya Sen denomina como “conflito cooperativo” o ocorrido no interior das 
relações familiares. O acordo interno na divisão de responsabilidades familiares ocasiona 
ganhos e perdas para ambos os componentes, mas sempre são mais desfavoráveis às mulheres, 
pois elas não detêm o poder econômico majoritário capaz de definir decisões no âmbito familiar 
e fora dele, por isso Amartya Sen desenvolve o pensamento de que, para haver iguais divisões 
de perdas e ganhos nos conflitos cooperativos, é essencial que a mulher entre no mercado de 
trabalho remunerado e conquiste poder econômico.32 

Por isso é injusto dizer que a divisão sexual do trabalho apenas confere um papel 
diferente e igualitário, entre os dois gêneros, quando apenas um deles desfruta da maior parte 
do poder econômico e político, e, por conseguinte, social e cultural, da sociedade. As pessoas 
que assim entendem justificam a sua posição com o falso argumento da autoridade biológica 
ou divina: a Natureza ou Deus fizeram a mulher para procriar e cuidar dos filhos e o homem 
para prover as suas necessidades e protegê-los. Atualmente, porém, sabe-se que a função 
reprodutora da mulher é uma opção e o mercado de trabalho remunerado a acessível a todos. 

É de sabença comum que a inferiorização da mulher sempre se apoiou em discursos 
pretensamente fundados na natureza, devendo-se tomar todo o cuidado ao subtrair da 
“natureza” a justificação para postulados jurídicos, principalmente porque o ser humano é uma 
mistura indissociável de biologia e cultura (LOPES, 2006, p. 420). 

As imagens de gênero predominantes entre os empresários e executivos da maior parte 
das empresas influenciam as configurações posteriores das identidades masculina e feminina, 
produzidas social e culturalmente, que determinam, em grande parte, as oportunidades e a forma 

                                                 
32 “The division of a family’s joint benefits is likely to be less unfavorable to women if (1) they can earn an outside 
income; (2) their work is recognized as productive (this is easier to achieve with work done outside the home); (3) 
they own some economic resources and have some rights to fall back on; and (4) there is a clear-headed 
understanding of the ways in which women are deprived and a recognition of the possibilities of changing this 
situation. This last category can be much influenced by education for women and by participatory political action.” 
SEN, Amartya. More Than 100 Million Women Are Missing. The New York Review of Books. October 24, 1990. 
Disponível em http://www.nybooks.com/articles/1990/12/20/more-than-100-million-women-are-missing/#fnr-7 
Acesso: 23/Ago/2016. 



94 
 

de inserção de homens e mulheres no mundo do trabalho (ABRAMO, 2000, p. 130). Significa 
dizer que essas imagens “prévias” à inserção das mulheres no trabalho, condiciona e formata a 
imagem posterior desse mesmo trabalho, produzindo efeitos dentro o fora da empresa. Essas 
imagens condicionam intensamente as formas (diferenciadas e desiguais) de inserção de 
homens e mulheres no mundo do trabalho: tanto as oportunidades de acesso ao emprego como 
as condições em que este se desenvolve (ABRAMO, 2000, p. 131). É a chamada produção e 
reprodução dos papéis sociais desde as etapas iniciais da socialização dos indivíduos e estão 
baseadas, entre outras coisas, na separação entre o privado e o público, o mundo familiar e o 
mundo produtivo, e na definição de uns como territórios de mulheres e outros como territórios 
de homens. 

Laís Abramo cita vários autores que já chamaram a atenção para essa reprodução dos 
papéis estereotipados de gênero no mercado de trabalho, onde Garmendia (1994) assinala que 
a existência de ‘papéis estereotipados’ correspondentes a homens e mulheres parece ser a razão 
principal da segmentação no mercado de trabalho, segmentação essa que, por sua vez, está na 
base do diferencial de remunerações que afeta negativamente as mulheres e das dificuldades 
maiores destas para conseguir conservar seus postos de trabalho e ascender nas suas carreiras; 
Maruani (1993) discute a importância da dimensão de gênero na construção social da noção de 
qualificação (ou seja, nos diferentes valores sociais atribuídos a cada tipo de trabalho, que 
podem ser bastante independentes de seus conteúdos técnicos), afirmando que a noção de 
qualificação está no centro das desigualdades profissionais socialmente construídas entre 
homens e mulheres; e Humphrey (1987) alerta que a divisão sexual do trabalho é um processo 
que não se resume em alocar homens e mulheres em estruturas ocupacionais, perfis de 
qualificação e tipos de postos de trabalho já definidos (ABRAMO, 2000, 130-131). A autora 
conclui que, da mesma maneira em que a qualificação é uma construção social fortemente 
sexuada, o sistema sexo/gênero sugere questões à política de recursos humanos, pois essas 
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imagens de hierarquização e de exclusão são uma dimensão fundamental do processo de 
constituição das categorias que vão estruturar a definição dos postos de trabalho e dos perfis de 
qualificação e competência a eles associados.  

O trabalho se constitui, pois, em espaço público de reprodução da divisão sexual do 
trabalho existente no interior da família. A segregação ocupacional existente corrobora e 
mantém esse “estado de coisas”.33 Tratar o mercado de trabalho como o ambiente ideal para 
pessoas desimpedidas de obrigações familiares, perpetua a ideia de que lugar de mulher é em 
casa e, se no trabalho, em algum posto inferior ao ideal de trabalhador que jamais pode 
engravidar ou “perder” tempo cuidando de tarefas domésticas. Poder engravidar é uma 
possibilidade específica das mulheres e, portanto, a visão do ideal do trabalhador é masculina. 
Ou seja, sexista. Em outras palavras, se o ideal de trabalhador eficiente e competente é o 
homem, à mulher não caberá senão um papel secundário (baixos salários, funções 
hierarquicamente inferiores, setores ocupacionais menos valorizados, etc.).  

Não se olvida a existência de mulheres que não engravidam e optam por não assumir 
responsabilidades familiares com idosos ou pessoas com deficiência. No entanto, que esse seja 
um verdadeiro direito de escolha e não uma coerção implícita para sucesso na carreira 
profissional. Jamais se pode falar em liberdade de escolha se uma das opções aniquila o valor 
agregado do que se tem como objetivo. Acima de tudo, as crianças e os idosos são 
responsabilidade da família e não exclusivamente da mulher.  

                                                 
33 “A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se diz por vezes para falar do que é normal, 
natural, a ponto de ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na casa, 
por exemplo, cujas partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos 
e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e de ação. (...) 
Essa experiência apreende o mundo social e suas arbitrárias divisões, a começar pela divisão socialmente 
construída entre os sexos, como naturais, evidentes, e adquire, assim, todo um reconhecimento de legitimação. 
(...) A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo feminino, e, especificamente, 
a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, podem assim ser vista como justificativa natural da diferença 
socialmente construída entre os gêneros e, principalmente, da divisão social do trabalho” (BOURDIEU, 2002, p. 
6-9). 
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O potencial para gerar filhos não faz da mulher um ser destinado a tal tarefa. Torna-se 
necessário desvincular a ideia da condição nata da mulher como mãe, pois é mulher, como todo 
ser humano, é livre e autônomo para fazer suas próprias escolhas a respeito da sua vida privada. 
No entanto, para que essa escolha seja livre, torna-se imprescindível retirar da maternidade o 
ônus social que a mulher carrega sob os ombros. A família é responsabilidade de ambos, homem 
e mulher, não havendo mais lugar para a distinção “homem-provedor” versus “mulher-
reprodutora”.  

A mulher punida pelo direito de escolha em ter ou não filhos após uma gravidez não 
planejada já está em situação de desigualdade com o homem, pois não pode participar 
igualmente da vida sexual, tendo em vista a condição de grávida em potencial. Além disso, a 
gravidez não poderá ser interrompida por ser considerada crime em alguns países, sendo ela 
determinante para a vida social, econômica e profissional da mulher. Ela será a principal 
responsável pelos seus efeitos, e isso será um problema privado. A sociedade somente intervém 
para punir, considerando crime a sua opção por não ter o filho. 

Isso também é uma forma de impelir mulheres em idade reprodutiva a evitar uma 
possível gravidez para a almejada carreira profissional de sucesso. Portanto, a igualdade 
material na relação de trabalho é não considerar o ideal de trabalhador aquele que não engravida 
e que não possui responsabilidades familiares; ao contrário, considerando que todos têm o 
potencial de possuir responsabilidades familiares, haverá a garantia da igualdade material. 

A quebra desse estado proporciona uma mais igualitária distribuição de poder 
econômico e político às mulheres, que só então poderiam desfrutar da verdadeira liberdade de 
escolha a respeito da vida familiar e da vida profissional. É um processo lento, mas já está 
acontecendo há pelo menos duas décadas no Brasil. 

As mulheres operárias verificaram que a quebra do estado de subserviência do papel 
“feminino” no trabalho era crucial para chamar a atenção da sociedade acerca das suas próprias 
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necessidades e desafios.34 Inclusive, até mesmo, para alcançarem postos representativos em 
sindicatos organizados e, assim, poderem reivindicar direitos de igualdade.35 A importância da 
quebra dos paradigmas acerca dos papéis estereotipados de gênero, para fins de maior igualdade 
ocupacional e hierárquica, não foi sentida apenas no serviço privado. 

Maria Cristina Peduzzi, em estudo sobre a feminização do Poder Judiciário faz 
interessante abordagem sobre o fato de que a ampliação da quantidade de mulheres no serviço 
público ocorreu de forma concomitante com a realização de concursos públicos e testes 
anônimos.36 É por essa razão que os cortes de vagas no setor público afetam 
desproporcionalmente mulheres e prejudicam os serviços essenciais que sustentam as 
sociedades e fazem-nas prosperar, como os relacionados à educação e saúde, além dos serviços 
de cuidado para a primeira infância.  

A OIT já recomendou que, em face dos ajustes fiscais, os governos devem 
salvaguardar e promover a prestação de qualidade e eficiência nos serviços públicos, 
financiados de forma adequada e não simplesmente exterminar os serviços públicos mais caros 

                                                 
34 Registro do depoimento de uma operária e dirigente sindical: “A gente vive uma contradição muito interessante. 
Fui educada para ser sensível, afetuosa, maternal, isso tudo significa ser servil, aceitar a dominação e achar 
ótimo. Agora quebramos isso, não querendo mais ser esposas, mães, donas de casa, entrando para a vida pública. 
Hoje, estamos vivendo um momento que é uma passagem de uma afetividade e sensibilidade que sempre significou 
dominação para uma afetividade que significa relações igualitárias e uma participação igualitária no mundo 
público. (depoimentos reunidos pela publicação Camuflagem e transparência: as mulheres no sindicalismo. São 
Paulo: CUT/CEDI, 1990).” (GIULLANI, 2009, p. 657). 
35 “Em 1993, a Central Única dos Trabalhadores – CUT, após dois anos de debates promovidos pelas 
trabalhadoras, busca reduzir as disparidades sexuais, abrindo para elas um maior espaço nas diretorias e fixando 
quotas mínimas de mulheres na disputa de cargos diretivos. O mecanismo das quotas não garante o equilíbrio 
numérico, mas se apóia no princípio da igualdade entre homens e mulheres. É verdade que esta medida estratégica 
não consegue, sozinha, resolver a segregação dos espaços ocupados pelas mulheres na estrutura sindical. Mas 
tem o primeiro efeito de interferir diretamente no processo de formação das listas dos candidatos e no processo 
de eleição, desmascarando os preconceitos e as desconfianças de que são objeto as trabalhadoras. Também age 
como elemento que legitima a escolha das dirigentes, já que responde à objetiva presença das mulheres no 
mercado de trabalho – 40% da população ativa - , à sua efetiva adesão ao sindicato – 25% de sindicalização 
feminina – e à sua participação nas ações reivindicativas e nas mobilizações”. (GIULLANI, 2009, p. 662). 
36 Observe-se: “Ambos os estudos referidos acima apontaram no sentido de que o aumento do número de mulheres 
no serviço público era consequência da implantação do regime de concursos abertos e testes anônimos, num 
sistema que adotava o critério do mérito para o ingresso, a permanência e a promoção no serviço público federal, 
o que aconteceu a partir da aprovação do Estatuto do Serviço Público, em 1938 (n. r. Interessante notar que, em 
1929, uma proposta de emenda ao projeto de Estatuto dos Funcionários Públicos Civis sugeriu que fossem 
impostas condições ao ingresso da mulher em repartições federais: que não excedessem a 20% do pessoal lotado 
na repartição e provassem ser arrimo de família ou proverem a própria subsistência).” (PEDUZZI, 2009, p. 244). 
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à população. O diálogo social com a participação ativa das organizações de trabalhadores do 
setor público deve conduzir a “medidas destinadas a garantir a eficácia e abrangência da 
prestação de serviços e, ao mesmo tempo, salários adequados e as condições de trabalho”, 
mesmo em período de ajuste fiscal (ILO, 2016, p. 89), o que se nota é que a OIT deixa implícito 
que os cortes deveriam afetar outros setores. 

Sobre a evidência da discriminação contra a mulher, pelo só fato de ser mulher, 
Peduzzi ainda vaticina que a menor representação de mulheres em cargos hierárquicos mais 
elevados na magistratura se deve ao fato de serem nomeações e escolhas políticas e não critérios 
“cegos” para o gênero como o concurso público para o ingresso na carreira.37 Aí está a prova 
de que a discriminação de gênero ainda é um fenômeno atual e presente até mesmo nas 
instâncias da Justiça enquanto instituição; ao mesmo tempo em que se apresenta urgente a 
necessidade de se coibir a falha da ausência de critérios estritamente objetivos na formação 
hierárquica do Poder Judiciário. 

Em edição especial, a internacionalmente renomada Revista Nature abordou a questão 
de gênero, expondo que estudantes do sexo feminino concluem consciente e inconscientemente 
que as carreiras científicas não são para elas porque não se veem da mesma forma que os 
homens estudantes, ocasionando um sentimento de não pertencimento, o qual não está 
relacionado à falta de talento (SHEN, 2013, p. 22)38. Além disso, foi observado que as mulheres 
que se tornam professoras em astronomia, física e biologia tendem a ter menos filhos do que os 

                                                 
37 “Constatou-se que, embora aumente gradativamente o número de mulheres na base da carreira, pelo ingresso 
por meio de concurso público, a sua participação diminui nas instâncias superiores e nos cargos providos por 
indicação, o que se atribui ao fato de o provimento dos cargos de cúpula do Poder Judiciário ocorrer por meio 
de nomeação e escolha política, enquanto na base prevalece o concurso público” (PEDUZZI, 2009, p. 246). 
38 Cabe retomar, nesse ponto, pela pertinência com o artigo da Nature, o resultado da pesquisa publicado na Revista 
Science, onde, até os seis anos de idade, as crianças não fazem distinção de gênero, mas a partir disso, passam a 
fazê-lo em relação ao brilhantismo intelectual, onde as meninas estavam mais propensas a colocar os meninos na 
categoria do “realmente inteligente”, ao mesmo tempo em que se afastavam de jogos ou atividades relacionadas 
com a aptidão para aquela categoria. Isso indica duas coisas: não é uma característica nata ou biológica, mas 
adquirida socialmente; o estereótipos são reforçados a partir da práxis social. In: Gender stereotypes about 
intellectual ability emerge early and influence children’s interests. Science  27 Jan 2017: Vol. 355, Issue 6323, pp. 
389-391. Fonte: http://science.sciencemag.org/content/355/6323/389?utm_campaign=toc_sci-mag_2017-01-
26&et_rid=35364036&et_cid=1127258. Acesso: 01/Fev/2017. 
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colegas do sexo masculino (1,2 versus 1,5, em média) e também têm menos filhos do que 
desejam (SHEN, 2013, p. 22). 

Em um experimento liderado pelo microbiologista Handelsman, na Universidade de 
Yale em New Haven, Connecticut, EUA, sua equipe mostrou que os membros da faculdade de 
ciências exibem preconceitos inconscientes contra as mulheres. O Grupo de Handelsman pediu 
para 127 professores de biologia, química e física, em seis universidades dos EUA, para avaliar 
os currículos de dois estudantes universitários fictícios (uma mulher e um homem) para um 
emprego como gerente de laboratório. Os professores disseram que ofereceriam à estudante 
chamada “Jennifer” US$ 3.730 a menos por ano do que aquele nomeado como “John”, embora 
os currículos fossem idênticos. Os cientistas também relataram uma maior aceitação de John 
como gerente do que Jennifer – “Se extrapolar isso para todas as interações que os professores 
têm com os alunos, torna-se muito assustador”39, diz Handelsman (SHEN, 2013, p. 24). Em 
outra pesquisa, o seu grupo também encontrou em respostas de questionários que, no total de 
1.300 pessoas, 52% das mulheres disseram ter encontrado algum preconceito de gênero, contra 
apenas 2% dos homens entrevistados (SHEN, 2013, p. 24). 

Christine Wenneras e Agnes Wold, pesquisadoras da Universidade de Gotemburgo, 
na Suécia, descobriram em 1997 que as candidatas a bolsas de estudo a pós-doutoramento 
tinham de marcar 2,5 vezes mais o índice de impacto da publicação para terem as mesmas notas 
que os homens (SHEN, 2013, p. 24). As mulheres também não estão no topo. Em um total de 
12 companhias da indústria científica nos Estados Unidos, entre 129 pessoas da Assessoria 
Científica Superior, 6 eram mulheres. Também foi observado que, ao mesmo tempo em que 
dobrou a quantidade de mulheres com Ph.D. na ciência, a quantidade delas em posições de 
liderança reduziu (MCOOK, 2013, p. 26). 

                                                 
39 Tradução livre de: “If you extrapolate that to all the interactions that faculty have with students, it becomes very 
frightening.” 
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Os programas de reintegração surgiram no campo da ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática, dadas as dificuldades na retenção de mulheres cientistas após interrupções de 
carreira. Como demonstrado por Mavriplis, as mulheres estão deixando as suas carreiras na 
ciência, tecnologia, engenharia e matemática em maior número do que os homens por causa 
das responsabilidades de cuidados (MAVRIPLIS et al., 2010; Apud ILO, 2016, p. 92). A 
ausência de arranjo de trabalho flexível neste campo significa que as mulheres fazem pausas de 
carreira, mas não podem retornar ao trabalho. A principal barreira que impede as mulheres de 
voltar a trabalhar neste campo é o estigma contra a flexibilidade no local de trabalho. Além 
disso, mulheres que regressam às suas carreiras depois de uma pausa enfrentam mais a questão 
da discriminação por idade (TANENBAUM; UPTON, 2014; HERMAN, 2015; MAVRIPLIS 
et al, 2010; CECI et al, 2009; Apud ILO, 2016, p. 92). 

Consequentemente, as mulheres em carreiras científicas que passam alguns anos fora 
do trabalho veem-se impossibilitadas de voltarem à ativa, havendo registro de que algumas 
agências de emprego não aceitam clientes que tenham passado um ou dois anos fora do mercado 
de trabalho (WILLIAMS et al., 2013; Apud ILO, 2016, p. 92). 

Há uma sobrerrepresentação de mulheres nas ciências sociais, administração e direito 
nos Estados Árabes, Europa Central e Oriental, Ásia Oriental e do Pacífico, América Latina e 
Caribe e América do Norte e Europa Ocidental. Com exceção da Ásia Central e Estados Árabes, 
as mulheres estão sub-representadas nas ciências.  

Um estudo sobre a ausência de mulheres que trabalham em ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática na União Europeia demonstrou que, embora 29 dos 1.000 graduados 
do sexo feminino tenha uma licenciatura em computação, apenas quatro acabam trabalhando 
no campo da informação e tecnologias de comunicação (COMISSÃO EUROPEIA, 2014; Apud 
ILO, 2016, p. 86).  
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A mulheres também tendem a optar por entrar em certas ocupações ou alterar 
ocupações no caso de nascimento de filho, por causa de sua necessidade de arranjos de trabalho 
mais flexíveis (GREGORY; MILNER, 2009; Apud ILO, 2016, p. 86).  A menor quantidade de 
mulheres empreendedoras (com negócio próprio) pode ter uma causa também estimulada na 
infância. Uma menina é educada para ser recatada, contida, educada, evitar situações, ter medo 
do perigo e esperar que alguém a proteja do mal. Enquanto um menino é encorajado a enfrentar 
situações de risco, resolver sozinho situações de medo, ser bravio e corajoso, ter iniciativa, não 
esperar por alguém que o proteja ou ajude. 

Faz-se necessário combater essa influência através da luta contra os estereótipos de 
gênero e normas a partir de uma idade precoce, incentivando meninas a entrarem em áreas 
dominadas por homens. Esse incentivo pode envolver programas de educação, treinamento, 
orientação e exposição. Para os meninos também, uma vez que reforçará a ideia de que os 
homens também podem ser bem-sucedidos em áreas predominantemente femininas, como os 
cuidados com as crianças. 

Nesse ínterim, cabe fazer uma distinção entre a paridade de gênero e a igualdade de 
gênero, onde a primeira significa apenas um conceito numérico e sua realização implicaria, por 
exemplo, que a mesma proporção de meninas e meninos – em relação a seus respectivos grupos 
etários – seja registrada no sistema de educação e participação plena no primário e no ciclo 
secundário. Já a igualdade de gênero seria um conceito mais complexo e uma meta mais 
ambiciosa além de mais difícil de ser medida, pois implicaria em iguais possibilidades de acesso 
à educação de alta qualidade, direito aos mesmos métodos pedagógicos e currículos livres de 
estereótipos e de orientação e aconselhamento acadêmico inalterado por preconceitos sexistas, 
igualdade de resultados, em termos de duração da escolaridade, realizações de aprendizagem, 
e qualificações acadêmicas e, mais amplamente, a igualdade de oportunidades de emprego e de 
ganhos por qualificações e experiências semelhantes (PIMENTEL, 2010, p. 313). 



102 
 

Simone de Beauvoir já havia alertado para o fato de que, ao julgar as realizações 
profissionais da mulher e quando a partir delas se pretende antecipar-lhe o futuro, cumpre não 
perder de vista o conjunto de fatos que insere a mulher no seio de uma situação atormentada, 
escravizada ainda aos encargos tradicionalmente implicados na feminilidade, na entrada de uma 
carreira profissional. Pois é sempre difícil ser um recém-chegado que tenta abrir caminho 
através de uma sociedade hostil ou, pelo menos, desconfiada da sua própria capacidade e 
eficiência. Prossegue a autora afirmando que, durante seus estudos tão decisivos de sua carreira, 
é raro que a mulher aproveite francamente suas possibilidades: muitas sofrerão mais tarde as 
desvantagens de um mau início, sendo entre 18 e 30 anos que os conflitos atingem o máximo 
de intensidade e é esse o momento em que o futuro profissional se decide (BEAUVOIR, Vol. 
2, 1967, p. 467). 

É certo que hoje, passados cinquenta anos da obra escrita, houve uma postergação da 
decisão sobre a maternidade e sobre a assunção de encargos familiares durante a vida 
profissional produtiva da mulher; mas não menos certo, porém, é que esse fato, em vez de 
infirmar, confirma o que foi dito por Simone de Beauvoir, pois a maioria das mulheres assim o 
fazem em razão da influência que isso trará para a vida profissional. 

As palavras da autora permanecem atuais ao proclamar que a mulher de hoje se 
encontra esquartejada entre o passado e o futuro; apresentando-se o mais das vezes como uma 
mulher fantasiada de homem e não se sente à vontade tanto em sua carne de mulher como em 
sua vestimenta de homem. “É preciso que mude de pele e corte suas próprias roupas”, 
sentencia a autora, o que seria alcançado apenas por uma evolução coletiva; citando uma frase 
de Stendhal, “É preciso plantar de uma só vez toda a floresta”, ela conclui que se supormos 
uma sociedade em que a igualdade dos sexos seja concretamente realizada, essa sociedade 
afirmar-se-á como nova em cada indivíduo (BEAUVOIR, Vol. 2, 1967, p. 494). 



103 
 

A questão permanece, portanto, atual e complexa, pois a entrada da mulher no mercado 
de trabalho ainda se dá em uma sociedade predominantemente machista. Após não encontrar 
mais lugar para a mulher do passado, também não encontra lugar na mulher do futuro, que seria 
aquela que vive em condições de igualdade com o homem. Os vários resquícios do passado na 
vida atual da mulher a coloca em linha de frente na batalha do combate ao determinismo 
biológico que afeta a todos. 
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TÍTULO II – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 
A pesquisa empírica utilizada na pesquisa embasa a problematização das normas 

jurídicas a partir da realidade, a fim de questionar o esvaziamento normativo juntamente com a 
possibilidade de densificação de normas protetivas de direitos fundamentais. 

Para tanto, foi utilizado o método do Discurso do Sujeito Coletivo em questionários 
aplicados a mulheres profissionais que passaram pela experiência da maternidade, cujo 
resultado foi dividido em três capítulos: “Referencial teórico”, “Caracterização da Amostra da 
Pesquisa” e “Resultados Qualiquantitativos”. 

 
1 REFERENCIAL TEÓRICO 
1.1 Por que utilizar estudo empírico em pesquisa jurídica? 

A utilização de estudo empírico em pesquisa científica consiste em fazer pesquisa por 
meio de um objeto localizado dentro de um recorte do espaço social (MEKSENAS, 2007, p. 1); 
em contraste com a pesquisa “em laboratório” ou “em biblioteca”, onde o pesquisador fica 
isolado e alheio ao objeto de estudo, na investigação empírica o pesquisador deve inserir-se na 
realidade viva das interações sociais. O objetivo da utilização do estudo empírico em pesquisa 
jurídica foi, em consequência, o de conferir um caráter analítico e individual ao fenômeno 
estudado, ou seja, evidenciar as peculiaridades do impacto subjetivo das normas jurídicas nos 
sujeitos que lhe são destinatários. 

Em contraponto à natureza “fria” da pesquisa confinada em “laboratório” ou 
“biblioteca”, a pesquisa qualitativa encontrou nos questionários investigativos o papel de 
demonstrar a representação social e psicológica da aplicação da lei instituidora de direitos aos 
seus detentores, evidenciando o “calor” dos acontecimentos vivenciados pelo grupo 
entrevistado. 
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As pesquisas que utilizam os dois métodos de abordagem (quantitativo e qualitativo) 
são comumente conhecidas sob a denominação de pesquisas de triangulação metodológica 
(SILVA, 1998, p. 167), para indicar que o emprego de múltiplos métodos aperfeiçoa a validação 
dos resultados da pesquisa, isso porque nenhum método pode se arrogar a pretensão de 
responder sozinho as questões que a realidade social coloca e também porque a utilização de 
várias deles, que são complementares e não antagônicos, pode iluminar a realidade a partir de 
vários ângulos (MINAYO e MINAYO-GOMÉZ, 2003, p. 136). 

Assim, para responder à pergunta sobre se as leis brasileiras relacionadas ao direito do 
trabalho são suficientes à conciliação entre a vida familiar e a vida profissional da mulher, além 
da análise jurídica dessas leis, tornou-se de crucial interesse e curiosidade científica expressar 
as impressões subjetivas das pessoas que são diretamente impactadas por essas mesmas leis. 

Os efeitos decorrentes da maternidade na carreira profissional da mulher foram 
analisados, por conseguinte, de modo geral (pesquisa quantitativa de fontes de terceiros, tal 
como o Relatório da OIT Women at Work e dados do IBGE) e individual (pesquisa qualitativa 
de fonte própria através da aplicação de questionários). 

Cabe advertir, ainda, que a ausência de lei expressa definindo regras trabalhistas a 
respeito da conciliação entre a vida privada e profissional da mulher impossibilitou a elaboração 
de um estudo jurisprudencial de aplicação dessa lei, a fim de, por exemplo, verificar a sua 
eficácia. Contudo, o tratamento da impressão subjetiva das mulheres destinatárias das leis por 
meio de método sociológico específico permitiu evidenciar o sentimento coletivo de 
representação social da lei em ação. 
 
1.2 A Teoria da Representação Social 

A teoria da Representação Social (RS) teve suas bases construídas por Emile 
Durkheim ao caracterizá-la como fato social construtivo da realidade, cujo processo ao longo 
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do tempo foi capaz de resultar em acumulação de experiências e saberes, traduzindo o modo 
como o grupo se pensa em suas relações com os objetos que o afetam (DURKHEIM, 2012, p. 
35).  

Estão configurados, pois, os dois grandes pilares da caracterização dos fatos sociais 
enquanto produto cooperativo de uma sociedade: espaço (produzido em determinado lugar) e 
tempo (em época específica). Para tanto, uma multidão de espíritos diversos associaram, 
misturaram, combinaram suas ideias e sentimentos e, a partir disso, longas séries de gerações 
acumularam aqui sua experiência e saber (SÁ, 2002, p. 48). 

Essa teoria da representação coletiva passou um tempo inutilizada, até o século XX, 
quando Serge Moscovici a recuperou na área da Psicologia Social, conferindo nova roupagem, 
por conjugar os aspectos cognitivos e temporais do fenômeno. Houve, contudo, um entrave 
inicial nesse campo, graças ao predominante modelo behaviorista, que negava qualquer 
validade à consideração dos fenômenos mentais e de sua especificidade (JODELET, 2001, p. 
24); mas na década de 70, com o declínio do behaviorismo e ascensão do cognitivismo, o 
paradigma estímulo-resposta, utilizado em várias pesquisas de psicologia experimental, deu 
enfoque à teoria da Representação Social. 

Como técnica de verificação simbólica da realidade, a teoria da Representação Social 
estava agora explanada em termos científicos, para fins de objetificação dos resultados obtidos 
mediante a aplicação do esquema estímulo-resposta-representação. 

O esquema descrito por Moscovici consistia em, um primeiro momento, integrar o 
sujeito (denominado organismo) ao esquema original como instância mediadora entre o 
estímulo e a resposta, traduzido pelo esquema S-O-R; em um segundo momento, as estruturas 
mentais decorrentes das representações, enquanto estados psicológicos internos 
correspondentes a uma construção cognitiva ativa do ambiente, tributária de fatores individuais 
e sociais, recebem um papel criador no processo de elaboração da conduta, resultando em um 
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esquema O-S-O-R. Essa intermediação que o sujeito faz antes do estímulo e antes da resposta 
foi a grande inovação de Moscovici ao criticar o esquema utilizado até então de estímulo 
resposta S-R, por não haver uma ruptura intrínseca entre o universo externo e o universo interno 
do indivíduo (Apud JODELET, 2001, p. 24). 

A Psicologia Social encontrava, pois, o método próprio para investigar as 
experimentações psíquicas. No campo das Ciências Sociais, Denise Jodelet difundiu a técnica 
e observou, no fim, que a mesma estava sendo concomitantemente aplicada nas mais diversas 
áreas do conhecimento, como na história, enquanto elemento necessário à cadeia conceitual ao 
permitir pensar as relações entre o material e o mental na evolução das sociedades; na 
antropologia, possibilitando a particularização da ordem cultural em cada formação social, a 
constituição do real e da organização social e a criação de uma eficácia própria em seu vir-a-
ser; na sociologia, ao explicar comportamentos políticos e religiosos e aparecer, via sua 
objetivação na linguagem e sua aceitação pelo discurso político, como um fator de 
transformação social; na sociologia do conhecimento elaborada no quadro do interacionismo 
simbólico; e na etnometodologia e na fenomenologia, que relacionam a realidade social a uma 
construção consensual, estabelecida na interação e na comunicação (JODELET, 2001, p. 24-
25). 

É assim tão amplo por simbolizar o significado que os indivíduos constroem a respeito 
de si e do mundo no qual interagem. Trata-se, pois, da expressão sintetizadora da apreensão da 
realidade pelo sujeito cognoscente no meio em que vive, com o compartilhamento convergente 
ou divergente no grupo social. Envolve o funcionamento cognitivo e psíquico do indivíduo 
(sistema micro) e a sua interação no meio social (sistema macro). Nesse processo, destacam-se 
os campos da cognição, linguagem e comunicação. É, enfim, uma relação de simbolização e 
interpretação. 
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A sua importância científica de investigação social é destacada, na medida em que, 
não podendo ser declaradamente generalizada (pois pertence a grupos específicos) e perene 
(está em constante transformação), permite captar a expressão da particularidade na construção 
da identidade.  

O resultado dessa construção encontra uma totalidade significante que, em relação com 
a ação, encontra-se no centro da investigação científica, a qual atribui como tarefa descrevê-la, 
analisá-la, explicá-la em suas dimensões, formas, processos e funcionamento (JODELET, 2001, 
p. 22). 

Não obstante a realidade não possa ser extraída com exatidão do resultado da 
investigação, a aplicação científica da teoria da Representação Social não tem menor relevância, 
pois o resultado da investigação é a própria realidade simbólica partilhada por aquele 
determinado grupo social investigado. Possibilita a elucidação dos processos cognitivos e das 
interações sociais, ao mesmo tempo em que permite a realização de uma abordagem da vida 
mental individual e coletiva. 

Em suma, a representação social é produto e processo de uma atividade de apropriação 
da realidade exterior ao pensamento e de elaboração psicológica e social dessa realidade 
(JODELET, 2001, p. 22). 

A teoria da Representação Social embasada inicialmente foi Durkheim e desenvolvida 
por Moscovici foi o ponto de partida para um método especificamente criado com a finalidade 
de conferir contornos práticos e concretos à representação social pesquisada, ao utilizar o 
discurso do sujeito como matéria prima da investigação, a seguir explanado. 
 
1.3 O método do Discurso do Sujeito Coletivo 

O método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), desenvolvido por Fernando Lefèvre 
e Ana Maria Cavalcanti Lefèvre, resultou em um software denominado “Qualiquantsoft”, 
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patrimoniado pela Universidade de São Paulo – USP. Também foi criado o Instituto de Pesquisa 
do Discurso do Sujeito Coletivo – IPDSC, que, dentre outras funções, cataloga e unifica as 
pesquisas que utilizam o software. 

O objetivo do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é resgatar a 
Representação Social (RS) de uma coletividade, ao mesmo tempo em que preserva a dimensão 
individual do sujeito representado, tendo em vista que é aplicado a partir de discursos 
individuais. 

Os conteúdos que tiverem o mesmo sentido ficam reunidos em um único discurso e 
são redigidos na primeira pessoa do singular, o que produz no leitor um efeito de “coletividade 
falando”; além disso, dão lugar a um acréscimo de densidade semântica nas representações 
sociais, fazendo com que uma ideia ou posicionamento dos depoentes apareça de modo 
“encorpado”, desenvolvido, enriquecido e desdobrado (LEFÈVRE; LEFÈVRE; MARQUES, 
2009, p. 1.194). 

O seu mérito consiste, pois, em unificar em um só discurso a soma do discurso aberto 
de indivíduos classificados em grupos identificáveis. Para tanto, é utilizada uma forma de 
tabulação eletrônica dos dados qualitativos de natureza verbal escrita, obtidos de questionários 
aplicáveis ao grupo social, enquanto sujeitos construtores da Representação Social coletiva 
(RS). 

O modus operandi do método permite identificar em cada resposta individual a 
“expressão-chave”, trecho mais substancial e significativo da resposta que, somadas em seu 
conjunto, resultam na Ideia Central ou Ancoragem do conteúdo discursivo. Cada Ideia Central 
origina a classificação de uma Categoria específica, a partir de onde surge o discurso-síntese 
representativo dos sujeitos individuais em forma coletivizada. 

Oportuniza uma forma metodológica de resgatar e apresentar as RSs obtidas de 
pesquisas empíricas ao permitir que as opiniões ou expressões individuais que apresentam 
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sentidos semelhantes, a partir de questões abertas, sejam agrupadas em categorias semânticas 
gerais.  

Destaca-se que o agrupamento em cada categoria está associado ao conteúdo das 
opiniões de sentido semelhante presentes em diferentes depoimentos, de modo a formar com 
tais conteúdos um depoimento síntese, redigido na primeira pessoa do singular, como se tratasse 
de uma coletividade falando na pessoa de um indivíduo. No fim, o resultado é um discurso em 
primeira pessoa, sintetizador e representativo do discurso de cada grupo da coletividade 
entrevistada, tendo como produto o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) (LEFÈVRE; 
LEFÈVRE, 2014, p. 503). 

Assim, temos que cada depoimento fornece o conteúdo de um determinado discurso 
coletivo com sentidos semelhantes ou complementares (CLEMENTINO, 2013, p. 238). 
Somado a isso, o programa também permite que se demonstre o percentual de incidência de 
cada resposta com coincidência de sentido para formação de uma categoria, de modo a 
representar a intensidade e a amplitude da sua carga simbólica no grupo social 
(CLEMENTINO, 2013, p. 238). 

 Com o resultado exposto no Discurso do Sujeito Coletivo, podemos observar a 
corporificação da Representação Social como uma forma de conhecimento, socialmente 
elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 
realidade comum a um conjunto social (JODELET, 2001, p. 22). 

Como partilhar uma ideia ou uma linguagem é também afirmar um vínculo social e 
uma identidade (JODELET, 2001, p. 34), foi possível verificar que, de fato, as mulheres 
entrevistadas partilharam uma linguagem comum a respeito do mundo que vivenciaram, o que 
implica haver uma espécie de vínculo social compartilhado entre elas.  

A estratégia utilizada na investigação consistiu em enviar o questionário ao correio 
eletrônico de mulheres que o informaram previamente ao concordar com a participação na 
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pesquisa. A escolha em utilizar questionários enviados por correspondência eletrônica decorreu 
da importância que se buscava conferir à impessoalidade no momento do fornecimento das 
informações, evitando interferências psicológicas da presença do pesquisador em uma 
entrevista pessoal, com vistas a garantir uma maior garantia da privacidade do entrevistado e, 
em consequência, a obtenção de respostas mais fidedignas à experiência vivida individualmente 
pelo sujeito investigado. 

Talvez esse modo impessoal de averiguação tenha terminado por ocasionar um efeito 
adverso, não à qualidade do resultado, mas à sua quantidade, pois apenas cerca de um terço dos 
questionários enviados foram respondidos e devolvidos (30 questionários respondidos, de um 
total de quase 100 pessoas destinatárias). Esse modo impessoal de envio e recepção desvinculou 
o compromisso pessoal da participação, criando uma maior abstinência no envio das respostas. 
As pessoas que não responderam inicialmente foram novamente contatadas, mas apenas dois 
questionários a mais foram devolvidos com respostas, somando-se aos vinte e oito existentes 
até então. A tentativa de conferir uma maior quantidade na amostragem restou infrutífera, 
portanto. 

Ainda assim, observou-se que, dentre os questionários respondidos, havia uma ampla 
densidade de informações em algumas perguntas abertas, encorajando a pesquisadora a seguir 
em frente com a sua utilização. 

O questionário foi dividido em seis partes: I - Caracterização da Amostra; II - Período 
Anterior à Gravidez; III - Período Durante a Gravidez; IV - Período Após o Nascimento do 
Filho; V - Tarefas Domésticas; e VI - Conciliação entre a Vida Privada e Profissional, contendo 
perguntas abertas (discursivas) e fechadas (múltipla escolha). 

No início, há uma breve exposição do objetivo da pesquisa, destacando a importância 
da contribuição para o debate do tema, junto com a cláusula compromissória da garantia do 
anonimato. 
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As questões fechadas, embora não tivessem representatividade estatística frente à 
quantidade populacional, foram importantes, uma vez que foi possível dissecar a caracterização 
do grupo a partir das mesmas. 

As questões abertas relacionadas às possíveis discriminações no ambiente de trabalho 
durante e após a maternidade (partes III e IV do questionário), tiveram um alto índice de 
abstenção, ao contrário do que foi visto nas questões relacionadas ao período anterior à gravidez 
e à conciliação entre a vida privada e profissional (partes II e VI). 

Sendo assim, entre todas as questões abertas possíveis de serem trabalhadas com o 
método DSC, foram selecionadas apenas quatro delas, graças a dois fatores: maior volume das 
informações fornecidas pelas entrevistadas e maior pertinência temática com o objeto da 
pesquisa. 

As perguntas selecionadas são: 1) A carreira profissional interferiu na vontade de ter 
filhos? 2) Você considera ter sido adequado o momento profissional para ter filhos? 3) Quais 
são as maiores dificuldades encontradas na conciliação entre a vida privada e profissional após 
a maternidade? 4) Se você pudesse sugerir leis para melhorar a conciliação entre a vida privada 
e profissional, o que elas determinariam? 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA 
2.1 Os limites práticos da abrangência da investigação 

A busca de uma compreensão mais profunda a respeito das principais dificuldades que 
a mulher enfrenta na vida profissional após tornar-se mãe norteou a elaboração de um 
questionário amplo, com questões abertas e fechadas. 

A escolha dos itens necessários ao questionário para a caracterização da amostra das 
mulheres entrevistadas levou em consideração o máximo de informações possíveis para o fim 
de identificar especificamente o grupo, com tentativas de homogeneizar o intervalo relacionado 
à faixa etária e à escolaridade.  

Essa tentativa de homogeneização deveu-se à necessidade de produzir uma maior 
utilidade ao resultado colhido em relação à pergunta inicial da pesquisa. Adverte-se, no entanto, 
que pesquisas com questões relacionadas à raça e à classe econômica social da mulher 
trabalhadora são de indiscutível importância social e científica, exatamente porque são questões 
interseccionais ao gênero.  

A relação classe/gênero/trabalho compõe uma complexa rede de interferências para a 
estrutura do mercado de emprego (CAPPELLIN, 1996, p. 17), sendo, por isso, inegável que as 
mulheres de grupos sociais diversos se adaptam de maneira diferente à organização produtiva 
e ao mercado de trabalho.40  

                                                 
40 Ao analisar o início da luta feminista nos EUA, Eric Hobsbawm adverte que a preocupação central de como 
conciliar a carreira ou emprego com casamento e família pertencia apenas a um grupo seleto de mulheres que 
tinham essa opção, inexistente para a maioria das mulheres do mundo e para todas as pobres (HOBSBAWM, 1995, 
p. 311). Atualmente, os papeis se inverteram. Enquanto que naquela época às mulheres eram negados direitos 
civis, inclusive o direito de trabalhar e de ter acesso à educação formal, atualmente, com esses direitos já 
conquistados, a maioria das mulheres que precisam trabalhar são pobres ou da classe média. Portanto, a conciliação 
entre o trabalho e a vida familiar é, atualmente, um problema de todas as mulheres que necessitam trabalhar para 
sobreviver, sendo notável, nesse ponto, o crescente número de famílias monoparentais liderados pela mulher, que 
arca conjuntamente com o trabalho de cuidados e com o trabalho remunerado. Pode-se afirmar que hoje, onde a 
sobrevivência decorre de meios econômicos de subsistência, esse problema da conciliação é central e pertencente 
à maioria das mulheres, pertencentes às classes sociais média e baixa. Somente as mulheres de classe social alta 
podem se dar ao luxo de considerar o trabalho remunerado como uma opção. O mesmo autor pontua, ao final de 
sua análise, que o “feminismo de classe média”, a que denomina o movimento de protesto de mulheres educadas 
e intelectuais, em muito contribuiu para a autoafirmação e emancipação de todas as mulheres: “Isso se dava porque 
o feminismo específico de classe média inicial, embora às vezes não diretamente relevante para os interesses do 
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Em outras palavras, são elementos cumulativos ao risco de discriminação, 
amplificando situações de vulnerabilidade da mulher. A mulher (gênero), negra (raça) e pobre 
(classe econômica) é a que mais sofre os efeitos da sociedade machista e patriarcal. Por outro 
lado, o homem (gênero) branco (raça) e rico (classe econômica) é o que dela mais se beneficia. 
É consabido que os direitos de liberdade e igualdade são formalmente reconhecidos a todos os 
indivíduos da sociedade, mas apenas parte dessa sociedade efetivamente usufruem deles.  

A mulher sofre mais discriminação do que o homem no acesso ao emprego (gênero); 
o negro sofre mais discriminação no acesso ao emprego do que o branco (raça); e o pobre sofre 
mais discriminação no acesso a todos os direitos sociais que dependem da atuação positiva do 
estado, tais como saúde, educação, moradia; que dependem da capacidade financeira, como 
alimentação, transporte, lazer; e que depende da atuação das sociedades empresariais, como o 
trabalho (classe econômica). 

Vê-se, isso posto, que a soma das questões interseccionais ao gênero torna a pessoa 
vítima de um ambiente social mais vulnerável e menos propício ao direito de acesso aos direitos 
sociais em igualdade de oportunidades e de tratamento. A reflexão sobre a intersecção 
multifatorial à questão de gênero é atual e não pode ser ignorada por qualquer tipo de pesquisa 
sobre a situação da mulher na sociedade. 

Após o surgimento de várias vozes até então suprimidas sobre a questão racial, como 
a de Angela Davis, quando escreveu “Woman, race and class”41, o debate sobre o gênero 

                                                 
resto do grupo feminino ocidental, suscitava questões que interessavam a todas: e essas questões se tornaram 
urgentes à medida que a convulsão social que esboçamos gerava uma profunda, e muitas vezes súbita, revolução 
moral e cultural, uma dramática transformação das convenções de comportamento social e pessoal. As mulheres 
foram cruciais nessa revolução cultural, que girou em torno das mudanças na família tradicional e nas atividades 
domésticas – e nela encontraram expressão – de que as mulheres sempre tinham sido o elemento central” 
(HOBSBAWM, 1995, p. 313). 
41 Angela Davis destacou uma passagem histórica do discurso de Sojouner Truth na primeira Convenção Nacional 
de Direitos das Mulheres nos EUA, cuja repetição “Não sou eu uma mulher?” (Ain´t I a Woman?) tornou-se um 
lema da mulher negra contra a homogeneização da figura da mulher branca como única representativa da luta 
feminista. Vale a pena destacar parte do discurso: “Sojourner Truth mandou abaixo a pretensão de que a fraqueza 
da mulher era incompatível com o sufrágio – e fê-lo com uma lógica irrefutável. O líder dos provocadores 
argumentou que era ridículo que as mulheres desejassem votar, quando não podiam sequer atravessar uma poça 
de água, ou entrar numa carruagem sem a ajuda de um homem. Sojourner Truth apontou para fora desse 
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tornou-se mais aprofundado e decisivo para que a compreensão do fenômeno não ficasse 
limitada às questões levantadas por mulheres inseridas em um determinado contexto social e 
econômico. Talvez até mesmo por conta do privilégio racial e econômico, as primeiras lutas 
feministas não enxergavam a situação das mulheres em contextos sociais mais desfavoráveis. 
A crítica feita à obra de Simone de Beauvoir, por exemplo, é justamente a de ser resultado da 
análise da injusta situação sofrida pela mulher branca, escolarizada e de classe média. Não se 
pode invalidar, contudo, a sua obra, pois espelhou o que, de fato, aquele grupo de mulheres se 
deparava nas desigualdades de oportunidades frente ao gênero oposto. 

Conforme já destacado no Capítulo 3 do Título I dessa pesquisa (JARAMILLO, 2000, 
p. 37-45), a própria subdivisão dos feminismos espelha a cronológica e sucessiva abrangência 
da compreensão da situação feminina, em seus variados contextos raciais e econômicos, 
partindo do feminismo liberal clássico até chegar ao feminismo pós-moderno ou interseccional, 
com destaque para a diversidade racial, econômica, social, religiosa, étnica e cultural de cada 
mulher. 

O ideal seria, portanto, o atravessamento e a abordagem de todas as questões 
interseccionais ao gênero, abrangendo a totalidade dos grupos de mulheres, cada uma em seu 
contexto racial, social e econômico. Entretanto, em razão da limitação temporal e estrutural 
impeditiva de tamanha abrangência no grupo social investigado, foi necessário fazer um recorte 
prático acerca das características do grupo para se chegar a uma representatividade que 
guardasse maior correspondência com o tema central da pesquisa. 

                                                 
argumento com a simplicidade de que ela nunca foi ajudada a atravessas poças de água nem a entrar em 
carruagens ‘e não sou eu uma mulher?’. Com uma voz como um trovão ela disse ‘olhem para mim! Olhem para 
os meus braços’ e enrolou as suas mangas para revelar os tremendos músculos dos seus braços. ‘Eu lavrei, 
plantei, e ceifei para celeiros e nenhum homem podia ajudar-me! E não sou eu mulher? Podia trabalhar tanto e 
comer tanto como um homem – quando podia fazê-lo – e suportar o chicote também! E não sou eu mulher? Dei à 
luz treze crianças e vi a maior parte delas serem vendidas para a escravatura, e quando chorei a minha dor de 
mãe, ninguém senão jesus me ouviu! E não sou eu mulher?’ Como a única mulher negra na assistência da 
convenção de Akron, Sojourner Truth fez o que nenhuma das suas tímidas irmãs brancas foi capaz de fazer. 
Naquele tempo, poucas mulheres se atreviam a falar numa reunião.” (DAVIS, p. 49-50). 
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Por essa razão, a escolha de homogeneização do grupo jamais poderia implicar na 
interpretação equivocada de que o grupo de mulheres em idade madura e com alto nível de 
escolaridade são as mais atingidas pela desigualdade no mercado de trabalho. Ao contrário, 
como já advertido, mulheres a quem foi negada a realização dos direitos à educação, à saúde, à 
alimentação, à moradia, ao transporte, à segurança, dentre outros, por discriminações 
relacionadas à raça ou à classe econômica, são as mais atingidas pela desigualdade no mercado 
de trabalho. 

Mas como o objeto do estudo é especificamente ligado a direitos sociais trabalhistas 
(em como esses direitos podem contribuir para a igualdade de gênero no mercado de trabalho), 
pretendeu-se escolher mulheres que já tivessem quebrado o glass ceiling de todas as outras 
questões, atingindo alto nível de escolaridade e margem de planejamento familiar, para nos 
“falar” sobre os atuais problemas (acaso existentes). 

Trata-se, portanto, da representação social da mulher escolarizada no mercado de 
trabalho após a maternidade. Por isso, e em suma, com o intuito de eliminar variáveis que não 
guardavam correlação direta com o núcleo da pesquisa – como os problemas de saúde pública 
a respeito de falhas nas políticas de planejamento familiar, que poderiam ser evidenciados com 
mulheres que passaram pela experiência da maternidade muito jovens ou os relacionados à 
deficiência no acesso ao direito à educação, com mulheres que não tiveram acesso à educação 
adequada – procurou-se fazer um recorte das características do grupo, a fim de encontrar 
mulheres em fase adulta madura e com capacitação profissional que tivessem passado pela 
experiência da maternidade há menos de cinco anos. Dessa forma, o resultado estaria 
predeterminado a focar problemas relacionados ao direito do trabalho propriamente dito, que é 
o tema norteador de toda a pesquisa. 

Foram coletadas amostras de um total de 30 questionários respondidos. Como a 
representatividade estatística deve abranger pelo menos 90% do grupo social (CLEMENTINO, 
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2013, p. 244), adverte-se que o resultado DSC encontrado nesse estudo não pode ser capaz de 
torná-lo representativo de toda a população de mulheres com filhos inseridas no mercado de 
trabalho. Contudo, a ausência de representatividade estatística em relação à amostra 
populacional existente com os mesmos parâmetros investigados não retira a importância dos 
dados coletados, por se tratar de conteúdos fidedignos da experiência vivida pelo grupo de 
mulheres que foram receptivas à aplicação da técnica de investigação ora utilizada. 

Cabe advertir, desse modo, que o tratamento estatístico exposto em gráficos é resultado 
interno do conteúdo da pesquisa qualitativa, não existindo por si mesmo em relação à população 
feminina brasileira, mas apenas em relação à pesquisa realizada no grupo investigado. 
 
2.2 A delimitação do grupo social investigado 

Apresenta-se, a seguir, os dados estatísticos relacionados à caracterização da 
amostragem da pesquisa: 

 

 
As mulheres têm idade entre 29 a 42 anos, com uma maior concentração ente 32 e 38 

anos (79%). Todas as entrevistadas possuem idade superior à idade média da mulher brasileira 
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para ter filhos (26,8 anos; fonte: http://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=0, acesso: 
15/nov/2016). Isso demonstra que o objetivo inicial de buscar mulheres que passaram pela 
maternidade em fase madura, reduzindo as chances de terem passado por uma gravidez 
indesejada na adolescência, foi alcançado. 

 

 
A variante do estado civil do grupo social investigado não foi direcionada; ao contrário 

do que ocorreu com os fatores relacionados à idade e escolaridade. Resultou em uma grande 
maioria de mulheres com estado civil de casadas. São 70% de mulheres casadas, 13% de 
mulheres em união estável, 14% de mulheres solteiras e 3% de mulheres divorciadas. Os dados 
refletiram os dados estatísticos do Brasil, onde a maioria de mulheres com filhos são casadas 
(53,63%), em relação a mulheres solteiras (23,36%), divorciadas e separadas (5,51%) e viúvas 
(17,49%) (Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/2871#resultado, acesso: 15/nov/2016). 
Esclareça-se, nesse ponto, que a divisão utilizada pelo IBGE inclui no status “casada” as 
pessoas que vivem em “união estável”, por desfrutarem dos mesmos efeitos jurídicos. Adotando 
esse critério, o índice de mulheres casadas na pesquisa chegaria a 83%. 
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Metade das entrevistadas possui renda familiar entre 5 a 15 salários mínimos e quase 

um terço possui renda acima de 15 salários mínimos. Isso significa que a larga maioria (80%) 
pertence à classe média alta e classe alta (classe B e classe A, respectivamente), de acordo com 
a classificação da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Brasil-SAE. Considerando que há 
uma relação direta de proporcionalidade entre escolaridade e faixa salarial, o resultado já era 
esperado, por se tratar de pessoas com alto nível de escolaridade (ensino superior e pós-
graduação), cuja variante foi direcionada na escolha das entrevistadas. 

 

3%
17%

50%

30%
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Todas as entrevistadas possuem nível superior, correspondendo a 70% a totalidade das 

mulheres que também possuem pós-graduação. Esse dado é relevante, na medida em que 
evidencia que o objetivo inicial da pesquisa foi igualmente alcançado, ao encontrar um grupo 
de mulheres com alto nível de escolaridade (ou seja, que já quebraram o “teto de vidro” do 
acesso à educação superior), com vistas a indicar a representação social simbólica do que essas 
mulheres, que já enfrentaram tantos desafios até chegar aonde chegaram, ainda enfrentam após 
passarem pela experiência da maternidade. 

 

70%

30%

Escolaridade
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Em relação à ocupação profissional, houve uma representatividade equânime entre os 

setores das carreiras privadas e públicas. 33% das entrevistadas são empregadas celetistas 
(professora, agente de turismo, consultora de viagens, administradora), 33% são servidoras 
públicas (professora, juíza, analista judiciária, técnica judiciária), 17% são autônomas (médica, 
advogada, produtora de eventos) e 17% são estudantes de pós-graduação ou bolsistas de 
pesquisa. 
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A maior parte das entrevistadas que vive em família biparental com um homem 

afirmou que a renda do parceiro constitui em fonte superior a 50% na composição da renda 
familiar. Entre as que não vivem sob o formato familiar indicado, o resultado indica a legenda 
“não se aplica”. Assim, na composição orçamento doméstico, 40% das entrevistadas vivem 
com um parceiro que possui renda superior à metade da renda familiar; 20% possuem parceiros 
com renda igual à metade da renda familiar; 10% vivem com um parceiro que possui renda 
inferior à metade da renda familiar; 10% possuem parceiros cuja renda representa a totalidade 
da renda familiar; e os 20% restantes não vivem com um parceiro em família biparental. Essa 
medição é importante, na medida em que alguns estudos já identificaram interferências entre a 
divisão na composição da renda familiar e a divisão na participação das tarefas domésticas. 
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40%

10%

20%
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menor que 50% igual a 50% maior que 50% igual a 100% não se aplica
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Entre as mulheres entrevistadas que vivem no formato de famílias biparentais com um 

homem, 46% afirmam que o parceiro contribui com menos de 50% na divisão das tarefas 
domésticas; 37% afirmam que o parceiro tem uma participação igual à metade; 12% afirmam 
que o parceiro não contribui com as tarefas domésticas e 5% afirmam que essa contribuição é 
maior do que 50%. Esse dado é relevante para, além de melhor qualificar o grupo social 
pesquisado, uma vez que o tema central da pesquisa é sobre a conciliação entre a vida privada 
e profissional da mulher com filhos, servir para relacionar a amostra com o gráfico sobre a 
composição da renda familiar e verificar se o grupo social pesquisado refletiu estudos que 
demonstram interferências entre a divisão da composição da renda familiar na divisão das 
tarefas domésticas, como dito acima. 
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Participação do homem nas tarefas domésticas
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Nesse ponto, havia uma questão de múltipla escolha onde, em tese, a entrevistada 

deveria escolher apenas uma resposta, já que a pergunta procurava saber “o que mais 
contribuiu” e não tudo o que havia contribuído. No entanto, várias entrevistadas escolheram 
mais de uma opção. Assim sendo, considerando que as opções escolhidas guardavam o mesmo 
peso de importância, ou, em outras, palavras, o que mais contribuiu teve o mesmo valor para 
dois fatores, passamos a quantificar as respostas de forma desagrupada, ou seja, para quem 
respondeu “ajuda do parceiro e serviço de creche”, houve a contabilização de um ponto para 
cada um dos fatores contribuintes. Desse modo, foi possível verificar a incidência de cada um 
deles da seguinte forma: 38% das mulheres responderam que a ajuda do parceiro foi o que mais 
contribuiu para a conciliação entre a vida profissional e familiar; o mesmo percentual, 38% das 
mulheres responderam que o que mais contribuiu foi a ajuda de outras pessoas; 22% 
responderam que o serviço de creche foi o que mais contribuiu e 2% respondeu “outros”, como 
organização própria. 

Conclui-se que a maioria das mulheres entrevistadas, considerando a quantidade 
representativa de cada elemento caracterizador contido nos questionários, possui idade entre 32 
a 38 anos, é casada, pertencente à classe média alta, possui pós-graduação, está inserida em 

38%

38%

22%
2%

O que mais contribuiu para a conciliação entre vida profissional e familiar

Ajuda de outras pessoas Ajuda do parceiro Serviço de creche Outros
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emprego privado ou público, vive em família biparental com um homem cuja renda é superior 
a 50% do total da renda familiar, contribui com mais de 50% de participação na divisão das 
tarefas domésticas e encontra na ajuda do parceiro e de outras pessoas o maior apoio para a 
conciliação entre a vida profissional e familiar. 

Vale lembrar, contudo, como já descrito no referencial teórico do método do Discurso 
do Sujeito Coletivo (DSC), que cada pessoa entrevistada é individualmente representada em 
razão das classificações das Categorias dos discursos, o que significa que tanto a maioria quanto 
a minoria serão representadas nos discursos subdivididos das categorizações específicas. 
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3 RESULTADOS QUALIQUANTITATIVOS 
3.1 Exposição do Discurso do Sujeito Coletivo 

Após o cadastro e registro de todas as respostas no Software “Qualiquant”, foram 
encontradas as “expressões-chave” dos discursos, que, somadas em seu conjunto, resultaram na 
Ideia Central a ser considerada para a categorização das respostas e, consequentemente, dos 
“sujeitos coletivos falando”. 

A classificação em Categorias dos discursos ponderou o maior agrupamento possível 
de densidade informacional, mas sem prejudicar as características específicas do sujeito 
coletivo que estava falando, a partir de onde surgiram os discursos-síntese representativos do 
grupo que partilhava aquela simbólica representação social. 

Como foram quatro as perguntas selecionadas, em cada uma delas procedeu-se a essa 
mesma técnica, originando um discurso coletivo para cada categoria, a partir de uma das quatro 
perguntas selecionadas, a seguir descritas: 

 
1) A carreira profissional interferiu na vontade de ter filhos? 

CATEGORIAS IDEIA CENTRAL 
A Sim. Espera do melhor momento na carreira. 33,33% 
B Sim. Redução de tempo para filhos. 16,67% 
C Não. Vontade de ser mãe independente da carreira. 23,33% 
D Não. A profissão tem estabilidade/flexibilidade de tempo. 16,67% 
E Não. A gravidez não foi planejada. 10% 
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Percebe-se que a maior densidade discursiva está na Categoria A, que representa a 
interferência da carreira profissional na vontade de ter filhos, ocasionando a espera do melhor 
momento profissional. Essa interferência da carreira na vontade de ter filhos foi vista em outras 
categorias, como a categoria B, em que se evidenciou a incidência de expressões chaves 
relacionadas à preocupação em ter menos tempo para cuidar dos filhos; inclusive, também, na 
Categoria D, em que a resposta foi “não”, mas o DSC evidenciou que era porque a mulher já se 
sentia numa posição confortável na carreira para ter filhos. Considerando todas as categorias 
em que, de alguma forma, a interferência entre a vontade de ser mãe e a carreira profissional 
foi verificada, constata-se um percentual de 66,67% (A+B+D). 

Transcreve-se, a seguir, o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de cada categoria. 
 
DSC da “Categoria A”:  
A carreira profissional interferiu na vontade de ter filhos? Sim. Espera do melhor 

momento na carreira. 33,33% 
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“Sim. Já havia vontade de ter filhos antes, mas aguardei o melhor momento pra minha carreira, 
em razão da estabilidade financeira e da carreira profissional. Na primeira gestação eu estava 
estudando para um concurso melhor, mas também me preocupava com a idade para ter filhos. 
Como sou contratada como bolsista, não tenho nenhum direito trabalhista, como licença-
maternidade, férias, etc. por essa instabilidade, não desejava ter filhos no momento. Pensei em 
adiar a maternidade com medo que acabasse atrapalhando meu desempenho profissional, pelo 
desejo de terminar a faculdade e a pós-graduação para depois constituir uma família. Queria 
aproveitar a carreira, fazer viagens a trabalho, crescer profissionalmente, meus planos era ter 
filhos quando estivesse com a vida estável financeiramente. Além disso, queria engravidar 
apenas quando tivesse estabilidade (setor público) para ter os direitos mais respeitados, pois 
via que no setor privado as mães não podiam acompanhar seus filhos quando necessário”. 
 

O DSC da “Categoria B”: 
A carreira profissional interferiu na vontade de ter filhos? Sim. Redução de tempo 

para filhos. 16,67% 
 
“Sim, em razão do tempo. Porque a dedicação aos cuidados com os filhos seriam menores; o 
mercado de trabalho exige dedicação total em todos os setores e um bebê ocupa muito tempo 
da mulher. Há uma preocupação acerca da disponibilidade de tempo suficiente e adequada 
para a criação dos filhos. Atrasei muito os planos do segundo filho ao perceber quanto trabalho 
e dedicação necessitava. A carreira que escolhi é muito competitiva e mesmo para formação 
me senti sempre em desvantagem em relação aos colegas homens ou às mulheres que não 
tinham filhos (e portanto tinham mais tempo para se dedicar ao trabalho). Os filhos dificultam 
a vida profissional diante das dificuldades do caminho. Ao mesmo tempo, eu tinha medo de 
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não ter tempo para cuidar do meu filho, pois o tempo de dedicação para eles fica muito restrito 
devido à jornada de trabalho extensa”. 
 

O DSC da “Categoria C”: 
A carreira profissional interferiu na vontade de ter filhos? Não. Vontade de ser 

mãe independente da carreira. 23,33% 
 
“Não. Sempre tive vontade em ser mãe. A carreira ficou em segundo plano. Ter filhos era 
prioridade na minha vida, independente de qual carreira eu tivesse seguido. Ser mãe sempre 
foi meu grande sonho. Antes de engravidar, acreditava que muitas das dificuldades narradas 
eram falsas, então achava que a maternidade não iria interferir no meu rendimento 
profissional, porque é possível conciliar as duas coisas. Mas, dificulta bastante, pois temos que 
nos organizar seja através de ajuda de familiares, de profissionais (babás), ou creches para 
podermos retornar as atividades, após a maternidade”. 
 

O DSC da “Categoria D”: 
A carreira profissional interferiu na vontade de ter filhos? Não. A profissão tem 

estabilidade/flexibilidade de tempo. 16,67% 
 
“Não. A carreira não me interferiu em nada, até porque, quando se tem uma carreira acho que 
fica mais fácil. Quando se tem uma carreira e renda, você fica tranquila em ter seu filho. Por 
ser profissional autônoma poderia trabalhar em casa e ficar com as crianças. Sempre tive 
liberdade no meu trabalho para me programar e ter filhos no momento que quisesse. Por isso, 
as questões pessoais foram levadas em consideração na vontade de ter filhos, visto que a 
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carreira profissional já estava estabilizada e a estabilidade contribuiu para ter filhos mais 
rápido”. 
 

DSC da “Categoria E”: 
A carreira profissional interferiu na vontade de ter filhos? Não. A gravidez não foi 

planejada. 10% 
 
“Não. A gravidez foi não planejada e programada, meu filho foi por acaso”. 
 

2) Você considera ter sido adequado o momento profissional para ter filhos? 
CATEGORIAS IDEIA CENTRAL 

A Sim. A carreira não é prioridade. 10% 
B Sim. O momento profissional foi adequado. 40% 
C Sim. As dificuldades fortaleceram. 10% 
D Não. A carreira/capacitação foi interrompida. 30% 
E Não. Não houve estabilidade/licença. 3,33% 
F Não. Desemprego/dependência financeira. 6,67% 
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A afirmação positiva para a ocorrência da maternidade no momento profissional 
adequado foi a que mais teve densidade normativa por questões relacionadas à carreira (40%); 
em seguida, a negativa em razão do momento inadequado para ter filhos por interrupção da 
carreira/capacitação (30%). Após, as densidades em valor igual para os discursos que afirmaram 
que a carreira não era prioridade (10%) e para os que consideraram o momento adequado pelo 
fato de as dificuldades vivenciadas terem sido uma experiência positiva (10%). Por fim, a 
inadequação do momento pelo desemprego/dependência financeira (6,67%) e também por 
ausência de estabilidade/licença (3,33%). Se considerarmos todos os discursos em que a 
adequação ou não do momento para ter filhos estava relacionada ao momento da carreira 
profissional, chegamos a um percentual de 90% (B+C+D+E+F), pois apenas o discurso que 
afirmou não ser a carreira profissional prioridade desvinculou essa adequação entre filhos e 
carreira profissional. 

Transcreve-se, a seguir, o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de cada categoria. 
 
DSC da “Categoria A”: 
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Você considera ter sido adequado o momento profissional para ter filhos? Sim. A 
carreira não é prioridade. 10% 
 
“Sim, porque não tenho grandes pretensões profissionais; ter uma família com filhos sempre 
foi minha prioridade, e eu sabia que nunca haveria momento certo se eu fosse focar em 
carreira, porque a necessidade de atualização e trabalho duro é constante. Além disso, a 
gravidez aconteceu no momento certo, pois eu não podia exercer minha profissão no momento, 
e como eu não tinha perspectiva de alcançar um cargo maior, então eu optei em me dedicar 
aos meus filhos e depois investir em trabalho”. 
 

DSC da “Categoria B”: 
Você considera ter sido adequado o momento profissional para ter filhos? Sim. O 

momento profissional foi adequado. 40% 
 
“Sim, pois coincidiu com o meu ingresso na rede pública, em razão de poder vivenciar a licença 
maternidade como servidora púbica (que sendo autônoma - advogando não poderia). Tive 
condições de ter uma licença maternidade de 6 meses e já passei pelo período de maior 
exigência profissional, sendo mais fácil conciliar com as demandas de minha filha. Eu já tinha 
seis anos de trabalho na mesma instituição e me sentia segura em me ausentar do trabalho. Já 
havia concluído o mestrado e já estava empregada em um serviço público. Além da estabilidade 
financeira, profissional e flexibilidade de tempo, eu estava em um momento de ascensão 
financeira. Foi um momento em que estava preparada para gerar e ter filhos, tinha todas as 
condições necessárias e um marido a postos para me ajudar. O tempo de casado e o de 
trabalho, bem como o planejamento contribuíram para isso. A condição econômica adequada 
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e poder disponibilizar de mais tempo para ficar com a criança já que completei todos os passos 
exigidos em minha profissão”. 
 

DSC da “Categoria C”: 
Você considera ter sido adequado o momento profissional para ter filhos? Sim. 

As dificuldades fortaleceram. 10% 
 
“Sim. Na verdade não dá para saber quando é ou não adequado, sempre há desafios e 
desvantagens, assim como a própria maternidade. Sou feliz com minhas escolhas, 
sinceramente, e as faria novamente, mas não acredito que a sociedade esteja preparada para 
acolher a mulher que escolhe trabalhar e ser mãe dedicada e autônoma. Ainda estou 
aprendendo, mas hoje me sinto bem melhor adaptada. Minha principal estratégia é não contar 
com ajuda que não seja do pai, e me planejar para estar sempre disponível ao meu filho. A 
despeito de o meu primeiro filho ter nascido quando eu muito jovem e estava no início da 
carreira profissional, o fato de ser mãe contribuiu de modo bastante positivo e decisivo para 
uma noção de responsabilidade, administração de tempo e encorajamento na busca dos 
objetivos profissionais. Apesar de toda dificuldade que foi no período da gravidez, pois a 
empresa estava em transição deixando de ser filial para ser Matriz de uma nova empresa, a 
gravidez me deixou mais forte para enfrentar todos os problemas. Tinha alguém que dependia 
de mim e eu não poderia fraquejar nem desanimar”. 
 

DSC da “Categoria C”: 
Você considera ter sido adequado o momento profissional para ter filhos? Não. A 

carreira/capacitação foi interrompida. 30% 
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“Não, pois apesar de já ter começado uma carreira, ainda não tinha terminado a pós e também 
tinha assumido a poucos meses um concurso público quando engravidei. Poderia ter esperado 
ter terminado minha pós graduação, porque estava no meio do meu doutorado. Agora não 
tenho tempo para estudar para o doutorado. Além disso, tinha acabado de sair de uma relação 
de muitos anos e já tinha perdido muitos espaços no trabalho, meu emocional ficou abalado e 
afetou diretamente minha postura profissional e o que mais queria era conquistar espaços 
novamente, viajar a trabalho, aperfeiçoar o espanhol e aprender inglês, crescer 
profissionalmente e ocupar cargos melhores e conquistar a tão sonhada independência 
financeira. Mas não me arrependo. Essa é uma questão complicada, já que estamos numa fase 
ascendente profissionalmente e concomitante a isso, estamos no nosso período reprodutivo 
mais propenso à maternidade. Tive que trancar o curso para poder cuidar do bebê. O cuidado 
com os filhos não permite que eu trabalhe em período integral, e devido a situação financeira, 
seria necessário. Quando se tem uma vida profissional ativa, não há momento certo para ter 
filhos, por que você sempre irá querer dar um passo maior e com filhos tudo se torna mais 
difícil”. 
 

DSC da “Categoria D”: 
Você considera ter sido adequado o momento profissional para ter filhos? Não. 

Não houve estabilidade/licença. 3,33% 
 
“Não. Meu emprego não me dá nenhuma garantia e nenhuma estabilidade. Eu e todas as 
bolsistas não temos direito a licença maternidade. Consegui negociar com o meu chefe que me 
deu 3 meses de licença e saía de duas em duas horas durante 20 minutos para amamentar (já 
que moro quase na esquina do meu trabalho)”. 
 



135 
 

DSC da “Categoria E”: 
Você considera ter sido adequado o momento profissional para ter filhos? Não. 

Desemprego/dependência financeira. 6,67% 
 
“Não. Quando tive minha primeira filha por sorte meu esposo deu o suporte financeiro 
adequado no momento, pois a empresa preferiu continuar o ano letivo com a empregada 
substituta e eu fui demitida após a licença maternidade. Eu fiquei um ano afastada do 
mercado”. 
 

3) Quais são as maiores dificuldades encontradas na conciliação entre a vida 
privada e profissional após a maternidade? 

CATEGORIAS IDEIA CENTRAL 
A Falta de confiança a respeito do cuidador. 17,65% 
B Falta de apoio/divisão desigual nas tarefas domésticas. 17,65% 
C Falta de descanso/tempo. 47,06% 
D Elevada carga de trabalho. 14,71% 
E Curto período de licença. 2,94% 
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As maiores dificuldades encontradas na densidade discursiva estavam relacionadas à 
falta de tempo e à falta de descanso (47,06%). Houve igual densidade para a falta de confiança 
a respeito do cuidador (17,65%) e falta de apoio/divisão desigual nas tarefas domésticas 
(17,65%). Em índices menores estão a elevada carga de trabalho (14,71%) e o curto período de 
licença (2,94%). Embora as expressões-chaves tenham originado essa categorização, uma 
interpretação do investigador permite relacionar as categorias das ideias centrais, que na 
verdade estão tão interligadas a ponto de originar um círculo vicioso. A falta de tempo e de 
descanso está diretamente relacionada à elevada carga de trabalho, à falta de divisão de tarefas 
e à falta de apoio. O curto período de licença obrigada a mulher a deixar os filhos sob os 
cuidados de alguém que não confia plenamente, e, diante da ausência de divisão igualitária de 
tarefas e de apoio, eleva a carga de trabalho e ocasiona a falta de tempo e de descanso. 

Transcreve-se, a seguir, o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de cada categoria. 
 
DSC da “Categoria A”: 
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Quais são as maiores dificuldades encontradas na conciliação entre a vida 
privada e profissional após a maternidade? Falta de confiança a respeito do cuidador. 
17,65% 
 
“Todas as possíveis! Quando se está trabalhando o sentimento de culpa por não estar com o 
filho nos corrói. Quando não estamos trabalhando, sentimo-nos inativas e injustiçadas por 
sermos obrigadas a abrir mão de "cair de cabeça" no mercado de trabalho. Conseguir pessoas 
de confiança para cuidar do bebê e a ruptura da rotina do dia a dia com o bebê que ainda 
precisa tanto dos cuidados com a mãe justamente na fase que começa a interagir e reconhecer 
os pais. Um bebê precisa da mãe e não de creche ou babá. Isso é um ponto muito complicado. 
Não fico tranquila saindo para trabalhar e deixando meus filhos”. 
 

DSC da “Categoria B”: 
Quais são as maiores dificuldades encontradas na conciliação entre a vida 

privada e profissional após a maternidade? Falta de apoio/divisão desigual nas tarefas 
domésticas. 17,65% 
 
“Falta de apoio social, falta de creche pública e necessidade de ajuda constante. No meu caso, 
toda a responsabilidade e cuidados com os filhos ficou comigo. Há ausência de divisão dos 
trabalhos domésticos de modo igualitário entre os responsáveis pela família, ocasionando falta 
de tempo suficiente. São diversas as atividades que assumimos e que em alguns momentos 
ficamos sufocadas com tantas atribuições. Hoje, acho negativa a questão de achar que só a 
mãe cuida com louvor e entende a criança cem por cento”. 
 

DSC da “Categoria C”: 
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Quais são as maiores dificuldades encontradas na conciliação entre a vida 
privada e profissional após a maternidade? Falta de descanso/tempo. 47,06% 
 
“Dividir atenção e energia entre duas partes da vida tão importantes. Acredito que uma das 
duas sempre fica desfavorecida. Seja os filhos ou a profissão. Adequar o tempo para os 
cuidados com a criança e o cumprimento das responsabilidades da vida profissional 
(principalmente, quando a criança adoece), por isso minha sugestão de adequação dos 
horários de trabalho para poder conciliar o trabalho com o cuidado diário das crianças, eles 
precisam de muita atenção carinho e cuidado. É difícil querer dormir e não poder para cuidar 
do filho, quando a criança não quer dormir e eu preciso acordar muito cedo para trabalhar. 
Como o amamentava, dormia muito com o bebê, por isso estive privada de sono por pelo menos 
2 anos. Acontecia de passar a noite em claro com o bebê e ter que ir ao trabalho de manhã 
cedo como se tivesse descansado. Esta é minha maior dificuldade: conciliar o cansaço de 
algumas noites mal dormidas com o trabalho no dia seguinte. Além do sono acumulado, há 
falta de tempo livre para dedicar aos cuidados comigo mesma, como atividade física. Aumentou 
o cansaço diário e indisposição para sair ou investir em cursos. O tempo para nós mesmas fica 
reduzidíssimo, e, por tabela, pro marido também. Mas creio que aí entra a questão de se ter 
uma cabeça boa, um relacionamento sólido e entender que é uma fase da vida também, porque 
filhos crescem e a vida continua. Então, passeios de fins de semana muitas vezes não podem 
acontecer devido a essa correria”. 
 

DSC da “Categoria D”: 
Quais são as maiores dificuldades encontradas na conciliação entre a vida 

privada e profissional após a maternidade? Elevada carga de trabalho. 14,71% 
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“Elevada carga de trabalho. Conciliar o trabalho com as atividades domésticas e o cuidado 
com o bebê. Assumir uma maternidade e uma casa é trabalhar, cuidar do filho e cuidar da 
casa. Com a chegada de um filho o trabalho só aumenta e ao retornar ao trabalho quando 
chegamos em casa tem roupa para lavar, mamadeira para esterilizar, roupa para engomar, 
quarto para limpar e etc. e ainda um bebê querendo a sua atenção, é muito cansativo e 
estressante a rotina da mulher, por esse motivo muitas optam por ter apenas um filho. Deixava 
meu bebê de 7 meses na creche em tempo integral e chegava em casa ainda preocupada com 
trabalho. Passei muito tempo sofrendo com a divisão mental de me dedicar ao trabalho 
intelectual e em seguida, quando estava no auge do dia, ter que me desconectar para ir pegá-
lo na escola. Sentia muita culpa por desejar trabalhar, e tentava compensar como podia com 
meu bebê. E em todas as seleções que passei, pressões e prazos nem comentava sobre essas 
dificuldades para não gerar reações negativas. Comecei a notar que apesar de todo esforço 
que fazia meus colegas tinham muita dificuldade de me dar crédito pelo meu trabalho, como 
se fosse impossível uma mulher, mãe, profissional de saúde aprender o que estava aprendendo 
(como fazer análises com maior rigor matemático). Isso na verdade foi o que mais me doeu. 
Até o momento em que descobri uma comunidade internacional de mulheres na ciência e vi 
que não estava só no meu desafio, e que muitas mulheres bem sucedidas e eficientes eram 
também mães dedicadas que cuidavam diretamente de sua família, da maneira como estava 
tentando fazer. Quando passei a acreditar que era possível ser ambos, mãe e pesquisadora, 
meus trabalhos começaram a fluir bem mais fácil. Comecei a pedir mais ajuda ao meu marido, 
cobrando sem mágoas. A relação do meu filho com o pai melhorou muito também. A maior 
dificuldade é ser mulher e ter liberdade, em todos os aspectos, emocional, financeiro”. 
 

DSC da “Categoria E”: 
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Quais são as maiores dificuldades encontradas na conciliação entre a vida 
privada e profissional após a maternidade? Curto período de licença. 2,94% 
 
“Pra mim, a maior dificuldade encontrada foi causada pela minha curta licença maternidade. 
Seguia com amamentação em livre demanda, e meu filho ficava o tempo todo mamando. 
Quando voltei a trabalhar ele teve que mamar em intervalos regulares de duas em duas horas, 
ele emagreceu e eu passei por um estresse imenso, com medo dele desmamar. Ficava saindo 
do trabalho correndo pra ele mamar, as vezes meu marido trazia até mim, quando não podia 
me ausentar. Além disso, outra grande dificuldade foi a falta de tempo para dar conta de todas 
as demandas, visto que trabalho até as 15 hrs e estudava das 18:30 até as 22 horas”. 
 

4) Se você pudesse sugerir leis para melhorar a conciliação entre a vida 
privada e profissional, o que elas determinariam? 

CATEGORIAS IDEIA CENTRAL 
A Maior período de licença maternidade/paternidade. 33,33% 
B Apoio de instituições. 20,51% 
C Modificação na jornada de trabalho. 33,33% 
D Estímulo à amamentação prolongada. 7,69% 
E Consciência coletiva da sociedade. 5,13% 
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A sugestão de leis para melhorar a conciliação entre a vida privada e profissional 
encontraram duas ideias centrais com maior densidade nos discursos: maior período de licença 
maternidade/paternidade (33,33%) e modificação na jornada de trabalho para melhor 
adequação das tarefas domésticas (33,33%). Em seguida, vem o apoio de instituições como 
creche pública ou privada ou inserida no próprio local de trabalho (20,51%), leis que 
possibilitem a realização de uma amamentação prolongada (7,69%), conforme orientam a 
Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil e a Sociedade Brasileira de 
Pediatria, e a formação de uma maior consciência coletiva da sociedade (5,13%). Houve uma 
correspondência com a densidade normativa dos discursos que enfrentaram as maiores 
dificuldades pois a falta de tempo e de descanso (47,06%) poderiam ser solucionadas com um 
período maior de licença maternidade/paternidade e ajustes da jornada de trabalho, que, 
somados ao apoio de instituições também solucionaria a falta de confiança a respeito do 
cuidador (17,65%), a falta de apoio/divisão desigual nas tarefas domésticas (17,65%) e a 
redução da elevada carga de trabalho (14,71%). 

Transcreve-se, a seguir, o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de cada categoria. 
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DSC da “Categoria A”: 
Se você pudesse sugerir leis para melhorar a conciliação entre a vida privada e 

profissional, o que elas determinariam? Maior período de licença maternidade/paternidade. 
33,33% 
 
“Aumentar o prazo de licença maternidade e licença paternidade para as mães e pais poderem 
acompanhar o desenvolvimento da criança. Se pensarmos num mundo ideal, eu acho que as 
leis poderiam ser iguais a de alguns países, onde os pais, se quiserem (sem remuneração por 
determinado período) poderiam passar no máximo um ano com seus filhos de licença. Acho 
um pouco difícil no nosso país, onde, talvez, o maior risco das pessoas que trabalham em 
empresa privada, domesticas, etc. é de ser demitida assim que retornarem da licença. As 
empresas não olham com bons olhos a gestação de seus funcionários, isso porque a mulher 
perde um pouco de seus rendimentos, gera custos para a empresa como: auxilio creche e 
demais. Mas o Ministério da Saúde preconiza que a amamentação seja exclusiva até os seis 
meses e indica que as mães amamentem até dois anos de vida, no entanto não da estrutura 
para tal. Acredito que nove meses ou um ano de licença seria o ideal, pois a criança começa a 
se alimentar de outros alimentos aos seis meses, porém leva um tempo até que ela comece a 
comer de verdade, até lá a amamentação segue sendo o seu principal alimento. Além disso, a 
licença remunerada deveria ter a mesma duração para os pais. Acho que uma licença paterna 
ajudaria pois é super importante o pai ter mais tempo com a criança para poder conhecer a 
rotina, por isso a licença paternidade tem que ser compatível com a demanda dos pais (pelo 
menos por 3 meses)”. 
 

DSC da “Categoria B”: 
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Se você pudesse sugerir leis para melhorar a conciliação entre a vida privada e 
profissional, o que elas determinariam? Apoio de instituições. 20,51% 
 
“Obrigatoriedade de cobertura total de creches e berçários públicos para deixar a criança. E 
a partir dos 2 anos que houvessem escolas de educação infantis gratuitas de qualidade capazes 
de estimular a criança de forma acolhedora. E para mães de baixa renda: uma renda até a 
criança completar 4 anos e depois a obrigatoriedade de creche ou escola em tempo integral. 
Também ajudaria muito ter espaços mais acolhedores para crianças no ambiente de trabalho, 
adaptações no local de trabalho para que as mães possam levar seus bebês (pelo menos uma 
opção para os profissionais que desejassem se organizar para levar seus filhos ao trabalho 
quando precisassem eventualmente, faço muito isso e sem esse recurso não seria possível ter 
feito o meu mestrado e doutorado, muito porque no meu ambiente de trabalhos temos muitas 
famílias com crianças pequenas). Na verdade, a questão social no Brasil anda "capenga" como 
um todo; creio que se houvesse a devolução do que se paga ao Erário, para a sociedade, em 
forma de serviços públicos (o que é direito nosso, na verdade!), já haveria melhora significativa 
na qualidade de vida para as mães e seus filhos. No Canadá, o incentivo a gestação é imenso, 
inclusive de apoio a mães que trabalham. Existem escola excelentes com tempo integral e 
gratuitas, para as mães que trabalham, para que elas possam gerar renda, tanto para sua casa 
como para economia de seu país. Hoje, trabalhar e ter filhos é uma realidade, e eu, 
particularmente, convivo muito bem”. 
 

DSC da “Categoria C”: 
Se você pudesse sugerir leis para melhorar a conciliação entre a vida privada e 

profissional, o que elas determinariam? Modificação na jornada de trabalho. 33,33% 
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“Haver possibilidade de redução da jornada, de flexibilização de horários para a mãe que 
opta por trabalhar menos e de teletrabalho. Trabalhando 8h/dia a mãe mal tem tempo de 
acompanhar o desenvolvimento e crescimento do filho. Por isso, sugeriria uma melhor 
adequação de carga horária nos primeiros três anos de vida da criança, como o trabalho em 
apenas 6 horas por dia para educarem melhor a criança, porque a maioria dos problemas 
relacionados a educação na escola são problemas domésticos que acabam eclodindo no 
ambiente escolar. Então que nos primeiros 2 ou 3 anos de vida da criança a mãe pudesse 
trabalhar meio período presencialmente e meio período em casa e que houvesse maior 
flexibilidade de tempo para que as mulheres ou homens que cuidam dos seus filhos pudessem 
dedicar-se mais à família, inclusive com o fracionamento das férias em três períodos. A 
necessidade de todo pai/mãe é acompanhar seu filho em todos os momentos, mas alguns são 
indispensáveis, no caso de doença, acompanhamento escolar, assistir as atividades onde os 
pais são convidados pela escola. Essas seriam muito importante que tivéssemos o direito de 
acompanha-los sem constrangimento. Mas esse tipo de legislação só faz parte de países que 
tem polícia de incentivo a natalidade, não vejo no Brasil uma lei que reduzisse a jornada de 
trabalho. Sei que em alguns países as mães de crianças pequenas podem pedir redução de 
jornada e claro de salários para ter mais tempo para a família, esse tipo de lei é impraticável 
no Brasil atual. Quando não existem leis que deem segurança nem ao retorno das mães pós 
licença maternidade. Após um mês do retorno já é possível demitir”. 
 

DSC da “Categoria D”: 
Se você pudesse sugerir leis para melhorar a conciliação entre a vida privada e 

profissional, o que elas determinariam? Estímulo à amamentação prolongada. 7,69% 
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“Leis que garantem condições pra manutenção da amamentação por até 2 anos (intervalos na 
jornada de trabalho), pois geralmente aos 4 meses a licença acaba e a criança ainda mama no 
peito e a mãe é obrigada a introduzir alimento antes do recomendando pela pediatria.  Ou, 
quando a licença é maior, vejo várias mães iniciando a alimentação antes dos seis meses (com 
5 ou 4 meses), para já ir preparando a criança pra ir a uma creche aos seis meses (para voltar 
a trabalhar). Além disso, a criança que começa a frequentar creches com poucos meses de 
vida, tendem a adoecer com maior frequência, sendo que os pediatras aconselham a levar a 
criança a escola apenas aos dois anos de idade. Portanto vejo que a Sociedade de Pediatria e 
OMS indicam coisas que está fora do alcance da mãe atual, que não pode ficar com seus filho 
por mais que seis meses de idade (ou bem menos, como no meu caso)”. 
 

DSC da “Categoria E”: 
Se você pudesse sugerir leis para melhorar a conciliação entre a vida privada e 

profissional, o que elas determinariam? Consciência coletiva da sociedade. 5,13% 
 
“Sinceramente, não acredito que uma política pública seja efetiva. Creio que depende muito 
mais de uma consciência coletiva da sociedade em relação à maternidade. Considero que o 
Estado tem feito, dentro de seus limites legais, o possível para garantir o direito ao exercício 
da maternidade. Entretanto, pela minha experiência, vejo que o mercado, e a própria 
sociedade, rechaça muito mais a mulher-mãe, extirpando muitas vezes os prazeres advindos 
do nascimento do filho. Então a primeira sugestão seria de fazer campanhas para trocar 
conhecimento entre profissionais-mães, para que elas pudessem ver no exemplo de outras 
mulheres que é possível sim ser ambos com qualidade. Outra medida é de ver mais e mais 
exemplos de mulheres exercendo cargos de liderança no mesmo ambiente de trabalho. É 
inspirador ver que é possível, que podemos atravessar esse teto de vidro que nos ilude”. 
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3.2 Análise dos Resultados 

A primeira pergunta selecionada no questionário objetivou perquirir se a carreira 
profissional interferiu na vontade de ter filhos, havendo duas classificações para a resposta 
positiva, em razão da espera do melhor momento na carreira (Categoria A) e da redução de 
tempo para cuidar dos filhos (Categoria B), e três classificações para a resposta negativa, 
decorrente da vontade de ser mãe independente da carreira (Categoria C), da 
estabilidade/flexibilidade de tempo da profissão ocupada (Categoria D) e do não planejamento 
da gravidez (Categoria E). 

Verificou-se uma comunicação entre os discursos das Categorias A e D, embora as 
respostas das entrevistas tenham sido antagônicas. O discurso da Categoria A respondeu que 
“sim”, a carreira profissional interferiu na vontade de ter filhos; ao passo que o discurso da 
Categoria D respondeu que “não”, a carreira profissional não interferiu na vontade de ter filho, 
mas ambas as categorias evidenciaram no discurso a preocupação de atingir um momento 
profissional adequado, sendo este designado como o que teria melhores salários, proteção à 
maternidade, férias e estabilidade profissional e financeira. A diferença é que na Categoria A 
estava o discurso das mulheres que conseguiram conquistar os benefícios classificados 
pertencentes ao momento profissional adequado, ocorrendo o oposto na Categoria D – o 
momento foi inadequado exatamente por não ter conquistados tais benefícios.  

Isso significa que o antagonismo aparente entre as Categorias foi superado pela 
harmonização da representação de que o momento apropriado para filhos seria aquele onde já 
houve a conquista de uma carreira profissional bem-sucedida, permanecendo essa 
representação tanto para as mulheres que lograram êxito na conquista, quanto para as que não 
conseguiram superar todas as dificuldades. 
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Se pudéssemos enquadrar a Categoria A e D como gênero da representação de que a 
carreira profissional interferiu na vontade de ter filhos, em razão da harmonização 
anteriormente feita, a Categoria B seria a espécie, pois engloba uma especificidade da 
preocupação da ocorrência da maternidade durante o percurso da carreira profissional: a menor 
disponibilidade de tempo. 

Assim, a Categoria B evidenciou o discurso de que a dedicação ao trabalho de cuidados 
com os filhos poderia ser prejudicada pela dedicação ao trabalho remunerado e vice-versa. 
Foram destacadas a preocupação com a competitividade na carreira e também com a atenção e 
duração de tempo para o cuidado com a criança, além da revelação da escolha consciente em 
atrasar os planos do segundo filho. 

As únicas Categorias que efetivamente demonstraram a ausência da interferência da 
carreira profissional na vontade de ter filhos foram as Categorias C e E. 

Na Categoria C, o discurso apresentado declarou que a vontade de ser mãe estava 
acima de qualquer interferência ou intercorrência na vida profissional, meta a que se destinava 
o segundo plano. E embora o discurso tenha transparecido a ideia de que há dificuldades na 
conciliação entre os dois âmbitos, também foi resoluto quanto à adequada possibilidade de 
conciliação. 

Por último, o discurso da Categoria E foi no sentido de que não houve interferência 
porque a gravidez não foi planejada, o que significa a ausência de pensamento ou reflexão 
prévia sobre o assunto antes da ocorrência da maternidade. 

Se considerarmos as categorias em que, de alguma forma, a interferência entre a 
vontade de ser mãe e a carreira profissional foi verificada, constata-se um percentual de 66,67% 
(A+B+D), sendo a maior representatividade do discurso do sujeito coletivo para a primeira 
pergunta. 
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A segunda pergunta selecionada do questionário averiguou se a pessoa considerava ter 
sido adequado o momento profissional para ter filhos, o que é diferente da primeira pergunta. 
Na primeira pergunta, questiona-se se a vontade de ser mãe é influenciada ou não pela carreira; 
na segunda, se, após ocorrida a maternidade, foi o momento efetivamente adequado ou não. 
Existe aí, portanto, uma consideração prévia e outra posterior à ocorrência da maternidade. Para 
a segunda pergunta, foram classificadas seis categorias, três para os discursos que responderam 
afirmativamente (Categorias A, B e C) e três para os discursos que responderam negativamente 
(Categorias D, E e F). 

Para a resposta afirmativa, no sentido de ter sido adequado o momento profissional 
para ter filhos, a Categoria A representou a não prioridade dada à carreira profissional; a 
Categoria B, o momento profissional favorável; e a Categoria C, o fortalecimento após as 
dificuldades apresentadas com a maternidade. 

O discurso da Categoria A focou a positividade do momento adequado para ter filhos 
em razão de ser essa a prioridade da vida, em detrimento de investir na carreira profissional, 
por não ter grandes pretensões nesse âmbito. Apresentou-se relevante o conteúdo desse discurso 
relacionado ao fato de que a necessidade constante de atualização e trabalho duro na carreira 
ocasiona a ideia de não haver momento certo para ter filhos. 

O discurso da Categoria B afirmou ter sido o momento profissional adequado em razão 
de alguns benefícios, como a licença-maternidade, eventuais abonos em caso de ausência no 
trabalho, ingresso na rede pública, estabilidade financeira e profissional, além da flexibilidade 
de tempo para poder dedicar-se à criança. 

Por sua vez, o discurso da Categoria C demonstrou que as dificuldades com a 
maternidade contribuíram positivamente para uma noção de responsabilidade, administração 
de tempo e encorajamento na busca dos objetivos profissionais. Há duas passagens que 
merecem ser destacadas: “a gravidez me deixou mais forte para enfrentar todos os problemas. 
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Tinha alguém que dependia de mim e eu não poderia fraquejar nem desanimar”, evidenciando 
que o momento foi considerado adequado pela resposta “sim”, mas o sentido do discurso 
demonstra que isso decorreu do ânimo pessoal em superar as dificuldades e não propriamente 
do ambiente externo estrutural; e “não acredito que a sociedade esteja preparada para acolher 
a mulher que escolhe trabalhar e ser mãe dedicada e autônoma”, onde ficou confirmado o fato 
de não se acreditar ou confiar no ambiente externo para encontrar o momento profissional 
adequado para ter filhos. 

Para a resposta negativa, no sentido de não ter sido adequado o momento profissional 
para ter filhos, a Categoria D informou que a carreira ou capacitação profissional (ou ambos) 
foi interrompida; a Categoria E apresentou o fato de não ter havido estabilidade ou licença; e a 
Categoria F, a ocorrência de desemprego ou dependência financeira. 

No discurso da Categoria D, houve a predominância da justificativa da interrupção da 
capacitação profissional ou da própria carreira já iniciada para a inadequação do momento para 
ter filhos. Além disso, o discurso evidenciou que essa interrupção é continuada ao longo do 
tempo e não somente com o nascimento da criança, pelo fato de a mulher já não encontrar mais 
algum momento disponível para ambas as coisas (capacitação e exercício de profissão) após a 
maternidade, com um filho pequeno. Essa ausência de tempo disponível, conforme o discurso, 
não é uma escolha direcionada, pois a vontade de crescer profissionalmente ou investir na 
capacitação são clarividentes no discurso. 

Os discursos da Categoria E e F negaram a adequação do momento profissional pela 
ausência de qualquer garantia legal de proteção, estabilidade ou licença-maternidade; e pela 
dependência financeira e demissão após a maternidade, respectivamente. 

Se reputarmos todos os discursos em que a adequação ou não do momento para ter 
filhos estava relacionada ao momento da carreira profissional, chegamos a um percentual de 
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90% (B+C+D+E+F), pois apenas o discurso que afirmou não ser a carreira profissional 
prioridade desvinculou essa adequação entre filhos e carreira profissional. 

A terceira pergunta procurou saber quais são as maiores dificuldades encontradas na 
conciliação entre a vida privada e profissional após a maternidade. 

Os discursos foram divididos em cinco categorias: Categoria A, que indicava a falta 
de confiança a respeito do cuidador; Categoria B, falta de apoio/divisão desigual nas tarefas 
domésticas; Categoria C, falta de descanso/tempo; Categoria D, elevada carga de trabalho; e 
Categoria E, curto período de licença. Como já mencionado antes da exposição do DSC de cada 
categoria, embora as expressões-chaves tenham originado essa categorização, uma 
interpretação do investigador permite relacionar as categorias das ideias centrais, que na 
verdade estão tão interligadas a ponto de originar um círculo vicioso. A falta de tempo e de 
descanso está diretamente relacionada à elevada carga de trabalho, à falta de divisão de tarefas 
e à falta de apoio. O curto período de licença obrigada a mulher a deixar os filhos sob os 
cuidados de alguém que não confia plenamente e, diante da ausência de divisão igualitária de 
tarefas e de apoio, eleva a carga de trabalho e ocasiona a falta de tempo e de descanso. 

Preconizou-se, no discurso da Categoria A, o sentimento de culpa por não dispor de 
tempo para o filho, por entender que o bebê precisa da mãe em primeiro lugar, ao mesmo tempo 
em que não tem confiança suficiente a respeito do cuidador da criança. 

O discurso da Categoria B tratou da desigual distribuição de tarefas domésticas, o que, 
somada à falta de apoio social e creche pública, torna o peso da responsabilidade do trabalho 
de cuidados maior do que deveria ser, sendo característica a frase de que “ficamos sufocadas 
com tantas atribuições”. 

Na Categoria C, o discurso focalizou a falta de tempo para conciliar a vida familiar e 
a vida profissional, ocasionando cansaço e indisposição inclusive por não dispor de tempo para 
dormir. Nesse discurso houve a sugestão de adequação dos horários de trabalho e o cuidado 
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com os filhos (embora na pergunta seguinte houvesse um local apropriado para tanto), com o 
destaque de que eles precisavam de atenção, carinho e cuidado. 

A Categoria D teve como discurso central a elevada carga de trabalho, tanto o 
remunerado, quanto o não remunerado de cuidados com os filhos, sobressaindo-se a rotina 
diária cansativa e estressante. Foi também nesse discurso que houve a passagem de sofrimento 
da entrevistada por suspeita dos colegas de trabalho quanto à sua competência profissional, 
tendo sido superado, pelo próprio discurso, através de exemplos de outras mulheres que também 
passaram pela mesma situação e pela redistribuição do trabalho de cuidados com o marido. 

O discurso da Categoria E foi centralizado no curto período da licença-maternidade, 
inclusive com prejuízos para a saúde do filho em relação à redução da amamentação. 

A quarta e última pergunta solicitou a sugestão de leis para melhorar a conciliação 
entre a vida privada e profissional, havendo a classificação em cinco categorias: Categoria A 
com o maior período de licença-maternidade e licença-paternidade; Categoria B com o apoio 
de instituições; Categoria C com a modificação da jornada de trabalho; Categoria D com o 
estímulo à amamentação prolongada; e Categoria E, com uma melhor consciência coletiva da 
sociedade. 

O discurso da Categoria A sugeriu que essa licença-maternidade fosse de nove meses 
ou um ano e a licença-paternidade fosse de pelo menos 3 meses, períodos considerados 
adequados pelo discurso, em razão da necessidade de convívio, criação de laços afetivos e 
trabalho de cuidado com alimentação e saúde da criança por ambos os pais (mãe e pai), devendo 
haver a opção de usufruir de uma licença sem remuneração por igual período para ambos após 
a duração da licença-maternidade e da licença-paternidade. Esse tipo de licença é denominado 
de licença parental e está disponível na legislação da maioria dos países da Europa. Esse dado 
foi encontrado no discurso na seguinte passagem: “Se pensarmos num mundo ideal, eu acho 
que as leis poderiam ser iguais a de alguns países, onde os pais, se quiserem (sem remuneração 
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por determinado período) poderiam passar no máximo um ano com seus filhos de licença. Acho 
um pouco difícil no nosso país, onde, talvez, o maior risco das pessoas que trabalham em 
empresa privada, domesticas, etc. é de ser demitida assim que retornarem da licença”. 

Na Categoria B, pugnou-se pela obrigatoriedade de cobertura em creches e berçários 
públicos de qualidade, capazes de estimular a criança de forma acolhedora, além de adaptações 
no local de trabalho para que as mães possam levar seus filhos. 

A modificação da jornada foi o tema central da Categoria C, que poderia se dar por 
meio da possibilidade de redução da jornada, de flexibilização de horários e de teletrabalho, até 
que a criança completasse dois ou três anos de vida, tanto para os pais, quanto para as mães. 

O discurso da Categoria D indicou leis que garantissem condições para a manutenção 
da amamentação por até dois anos, com intervalos na jornada de trabalho, por uma questão de 
saúde pública e conforme recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e OMS. 

Por fim, na Categoria E, o discurso sugeriu que a solução dos problemas enfretados 
passasse por uma modificação de uma consciência coletiva da sociedade como um todo, por 
meio de campanhas educativas para o público e troca de experiências entre mulheres, para um 
melhor exercício do direito à maternidade. 

Constata-se uma correspondência entre as maiores dificuldades relatadas e as 
sugestões para solucioná-las, pois sendo as maiores dificuldades a falta de tempo e de descanso, 
a solução adviria de um período maior de licença maternidade/paternidade e ajustes da jornada 
de trabalho, que, somados ao apoio de instituições, também solucionaria a falta de confiança a 
respeito do cuidador, a falta de apoio/divisão desigual nas tarefas domésticas e a redução da 
elevada carga de trabalho. 

Conclui-se, pelas evidências estatísticas do estudo, que a maior densidade do Discurso 
do Sujeito Coletivo das entrevistadas considerou a interferência entre a vontade de ser mãe e a 
carreira profissional (66,67%), a adequação ou não do momento para ter filhos estava 
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relacionada ao momento da carreira profissional (90%), as principais dificuldades encontradas 
na conciliação entre a vida privada e profissional após a maternidade são a falta de confiança a 
respeito do cuidador, falta de apoio e divisão desigual nas tarefas domésticas, elevada carga de 
trabalho, curto período de licença sendo a maior delas a falta de descanso ou de tempo (47,06%), 
e a sugestão de leis para melhorar a conciliação entre a vida privada e profissional destaca o 
apoio de instituições, o estímulo à amamentação prolongada, uma melhor consciência coletiva 
da sociedade e, com maior representatividade com iguais índices, o maior período de licença-
maternidade e licença-paternidade e a modificação da jornada de trabalho (66,66%). 
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TÍTULO III – PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRABALHO DA MULHER 
Na maior parte dos países do globo, o trabalho da mulher dispõe de proteção jurídica 

específica e distinta se considerado em relação ao trabalho do homem. Isso é assim porque o 
mesmo ordenamento jurídico atuou impositivamente para limitar direitos em um passado 
histórico recente, desigualando desfavoravelmente a mulher em relação ao homem, conforme 
já visto no segundo Capítulo do primeiro Título da pesquisa. 

O presente título será destinado, pois, a analisar o sistema jurídico de proteção ao 
trabalho da mulher – inicia com a análise das normas vigentes no Brasil e finaliza com alguns 
exemplos de legislações de outros países, sendo permeado da análise sobre a (in)suficiência da 
legislação brasileira, as tentativas de superação por projetos de lei em trâmite no Parlamento 
Brasileiro, as Convenções da OIT que tratam especificamente do tema objeto da pesquisa que 
não foram ratificadas pelo Brasil e as normas de soft law correspondentes que não necessitam 
de ratificação. 

Tem-se, assim, os seis Capítulos deste Título: “Normas de proteção ao trabalho da 
mulher vigentes no Brasil”; “Insuficiência da atual legislação brasileira”; “Tentativas de 
superação por projetos de lei”; “Convenções internacionais da OIT não ratificadas”; “Normas 
de soft law da OIT”; e “Legislação de outros países”. 

 
1 NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER VIGENTES NO BRASIL 

Entende-se como normas jurídicas de proteção ao mercado de trabalho da mulher 
vigentes no Brasil tanto as normas produzidas internamente pelo Poder Legislativo e 
sancionadas pelo Poder Executivo, quanto as normas elaboradas internacionalmente por 
Organismos Internacionais e ratificadas internamente por meio de Decreto. 

Cabe fazer o registro de que as normas brasileiras constitucionais, internacionais 
ratificadas e infraconstitucionais tem caráter coercitivo e a sua lesão ou ameaça a lesão será 
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submetida à apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CRFB). De com o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição e com a consagrada regra da pacta sunt servanda (art. 26 da 
Convenção de Viena de 1969), não somente os juízes brasileiros, mas todas as autoridades 
públicas, em todas as esferas de poder, obrigam-se a cumprir as normas internacionais 
inteiramente. Caso contrário, de acordo com a Convenção de Havana de 1928 (arts. 11 e 12), o 
Brasil será é internacionalmente responsável pelos prejuízos resultantes da sua inexecução. 

Dentre as normas internas, serão analisadas a Constituição da República Federativa do 
Brasil, a Consolidação das Leis Trabalhistas e os dispositivos das Leis nº 8.213/91, nº 9.029/95, 
nº 9.799/99, nº 11.770/08, nº 12.812/2013, nº 12.873/2013, nº 13.146/15 e nº 13.257/16 
relacionados ao tema. Dentre as normas internacionais ratificadas pelo Brasil, que serão 
analisadas como direito interno – descritas a partir do respectivo Decreto brasileiro – serão 
destacadas: A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
mulher – CEDAW da ONU e as Convenções Internacionais da OIT nº 100 (Igualdade de 
Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor), nº 103 
(Proteção à Maternidade) e nº 111 (Discriminação em matéria de Emprego e Ocupação). 

A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher 
– CEDAW, ratificada integralmente pelo Brasil por meio do Decreto nº 4.377/2002, possui 
normas auto-executáveis e também normas a serem implementadas por meio de medidas 
concretas (leis, políticas públicas, programas) hábeis a alcançar a plena realização dos direitos 
reconhecidos, cuja mera ratificação da Convenção já é capaz de gerar um dever jurídico de 
implementar as medidas, conforme preceitua o seu artigo 24. 

O órgão competente para analisar os relatórios enviados pelos Estados sobre as 
medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que adotarem para tornarem efetivas 
as disposições da Convenção é o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher 
(art. 17, CEDAW), cujo envio deve se realizar pelo menos a cada quatro anos e toda vez que o 
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Comitê a solicitar (art. 18). O Comitê, através do Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas, informará anualmente a Assembléia Geral das Nações Unidas de suas atividades e 
poderá apresentar sugestões e recomendações de caráter geral baseadas no exame dos relatórios 
e em informações recebidas dos Estados-Partes (art. 21), podendo haver submissão de casos 
entre Estados à arbitragem internacional (art. 29). 

As Convenções da OIT possuem normas de aplicabilidade imediata e, além de serem 
passíveis de reclamação interna perante os órgãos jurisdicionais e executivos, também podem 
ser objeto de demanda internacional, através das queixas enviadas por Estado-Membro à 
Repartição Internacional do Trabalho contra outro Estado-Membro que não houver assegurado 
satisfatoriamente a execução de uma convenção que um e outro tiverem ratificado em virtude 
dos artigos do Tratado (art. 26 da Constituição da OIT), cujo caso poderá chegar até a Corte 
Internacional de Justiça (art. 29 e 31 da Constituição da OIT). 

Esclarecidos esses pontos iniciais sobre a natureza e a força cogente das normas de 
proteção ao trabalho da mulher vigentes no Brasil, passa-se à descrição do seu conteúdo 
normativo. Serão tratadas as normas de proteção ao trabalho da mulher na seguinte ordem: 
norma de proteção ao mercado de trabalho da mulher e de corresponsabilidade familiar; normas 
relacionadas à proibição de práticas discriminatórias negativas; normas de capacitação 
profissional; normas diferenciadas de jornada e saúde do trabalho; normas de proteção à 
maternidade; normas de proteção à paternidade e normas de apoio aos cuidados da criança. 
 
1.1 Proteção ao mercado de trabalho da mulher e corresponsabilidade familiar 

A Carta Magna de 1988 foi a primeira Constituição que inovou quanto à instituição de 
norma prevendo a proteção do mercado de trabalho da mulher: 

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social: (...) 
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XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei;  

A promoção do bem de todos sem preconceitos de sexo (art. 3º, IV, CRFB) e a garantia 
do postulado da igualdade entre a mulher e o homem (art. 5º, I, CRFB) foram as normas 
anunciadoras de que a injusta divisão do trabalho no lar não mais deveria permanecer. A regra 
é a responsabilidade conjunta de homens e mulheres nos cuidados familiares, onde a família, 
base da sociedade, tem especial proteção do Estado, sendo que os direitos e deveres referentes 
à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (Art. 226, § 5º, 
CRFB). 

Foi inaugurado um novo momento, com adaptações no Código Civil promulgado em 
2002, no qual foi apregoado que a direção da sociedade conjugal deveria ser exercida em 
colaboração por ambos os cônjuges (art. 1.567, CC); a expressão “pátrio poder” é substituída 
por “poder familiar” (art. 1.630, CC); a finalidade do casamento deixa de ser a constituição da 
família, para ser definida como meio para estabelecer comunhão plena de vida, com base na 
igualdade de direitos e deveres dos cônjuges (art. 1.511, CC); e qualquer dos nubentes, se assim 
o desejar, poderá acrescentar o sobrenome do outro ao seu nome (art. 1.565, § 1º, CC). 

O paradigma jurídico de até então buscava legitimar a proteção do trabalho da mulher 
enquanto ser biologicamente destinado ao interior do espaço da família. A proteção era, 
portanto, do núcleo familiar que tinha a mulher como responsável principal da sua existência e 
conservação. 

Com a Constituição de 1988, a mulher foi considerada um ser autônomo e 
independente, merecedora de direitos de igualdade e liberdade, em situação de paridade com o 
homem e não de submissão. 
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A divisão das responsabilidades familiares entre a mulher e o homem (art. 226, § 5º, 
CRFB), inclui o dever de assistência, criação e educação dos filhos menores e também dever 
de ajuda e amparo dos pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, CRFB). 

Além dessa divisão de trabalho de cuidados e assistência entre a mulher e o homem, 
foram estabelecidos pela Constituição dois importantes dispositivos abrangendo a 
responsabilidade pelos encargos familiares para além da sociedade conjugal. Vejamos. 

O art. 227 preceitua ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Em seguida, o art. 230 apregoa que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

Por essa razão, parte-se do pressuposto, na presente pesquisa, de que a 
responsabilidade pelos encargos familiares não pertence somente à família (e notadamente não 
unicamente à mulher), mas também ao Estado e à sociedade como um todo, inclusive às pessoas 
jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica, tese que é fortalecida pelas 
normas que regem a atividade econômica no Brasil. 

A ordem econômica no Brasil é fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa e tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observado o princípio da função social da propriedade (art. 170, caput e inciso 
III, CRFB). 

Dito isso, o conceito da “Corresponsabilidade Familiar” utilizado nesse estudo abrange 
a responsabilidade entre a mulher e o homem, por meio da redistribuição do trabalho não 
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remunerado de cuidados, entre estes e o Estado, por meio de serviços públicos de assistência à 
infância e à velhice, e entre todos e a sociedade empresarial, por meio da adaptação das 
condições de trabalho. 

 
1.2 Proibição de práticas discriminatórias negativas 

A promoção do bem de todos sem preconceitos de sexo (art. 3º, IV, CRFB) e a garantia 
do postulado da igualdade entre a mulher e o homem (art. 5º, I, CRFB) são postulados 
constitucionais brasileiros. 

A Constituição da República Federativa do Brasil também manteve a proibição de 
diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo (art. 
7º, XXX, CRFB). 

A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher 
– CEDAW destina uma seção a essa temática (art. 11, CEDAW), prescrevendo medidas de 
eliminação da discriminação contra a mulher, mesmas oportunidades de emprego, o direito de 
escolher livremente profissão e emprego, o direito à promoção e à estabilidade no emprego e a 
todos os benefícios e outras condições de serviço, o direito a igual remuneração a um trabalho 
de igual valor, dentre outros.  

Essa Convenção, na verdade, atua nos dois sentidos: “promover os direitos da mulher 
na busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra a mulher nos 
Estados-Partes” (PIMENTEL, 2010, p. 306), onde os direitos promocionais são obrigações a 
serem cumpridas pelo Estado. 

A Convenção nº 100 da OIT, sobre Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres 
Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 
41.721/57, proíbe a discriminação especificamente para salários desiguais, determinando que 
cada Estado-Membro deverá assegurar a aplicação a todos os trabalhadores do princípio de 
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igualdade de remuneração para a mão de obra masculina e a mão de obra feminina por um 
trabalho de igual valor, por meio da legislação nacional; sistema de fixação de remuneração 
estabelecida ou reconhecido pela legislação; e convenções coletivas firmadas entre 
empregadores e empregados (art. 2º, Convenção 100, OIT). 

Para fins de melhor facilitação da aplicação dessa determinação, deverão ser tomadas 
medidas para desenvolver avaliação objetiva dos empregados em cada empresa para fins de 
controle e fiscalização (art. 3º, Convenção 100, OIT). 

Outra importante Convenção (Convenção nº 111, da OIT), sobre Discriminação em 
Matéria de Emprego e Profissão, ratificada no Brasil pelo Decreto nº 62.150/68, possui diversas 
disposições que proíbem a discriminação por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão (art. 1º, 
Convenção nº 111, OIT). 

Nela, há ainda a advertência de que as medidas especiais de proteção ou de assistência 
previstas em outras convenções ou recomendações adotadas pela Conferência Internacional do 
Trabalho não são consideradas como discriminação, assim como outras medidas especiais que 
tenham por fim salvaguardar as necessidades particulares de pessoas em relação às quais a 
atribuição de uma proteção ou assistência especial seja de uma maneira geral, reconhecida como 
necessária, por razões tais como o sexo, a invalidez, os encargos de família ou o nível social ou 
cultural (art. 5º, Convenção nº 111, OIT). 

Cabe ressaltar que a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação 
(Convenções da OIT nº 100 e 111) faz parte do núcleo da Declaração da OIT sobre os Princípios 
e Direitos Fundamentais no Trabalho. 
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Na CLT, a regra é a igualdade de tratamento entre a mulher e o homem, sendo a 
diferenciação a exceção (art. 372, CLT). Isso porque as diferenciações somente são necessárias 
quando são promocionais. 

O art. 373-A da CLT, incluído pela Lei nº 9.799/99, trouxe normas proibitivas de 
discriminação negativa para trabalhadores de ambos os sexos com responsabilidades familiares. 
Tais normas estão no capítulo da proteção do trabalho da mulher porque se verificou na prática 
cotidiana que é a mulher mais discriminada por questões de responsabilidades familiares, tenha 
ela filhos ou não. 

Pelo dispositivo em questão, é vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego 
no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da 
atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir; recusar emprego, promoção ou 
motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de 
gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível; 
considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de 
remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional; exigir atestado 
ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou 
permanência no emprego; impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de 
inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, 
situação familiar ou estado de gravidez. O último inciso do artigo foi destinado unicamente à 
mulher, ao proibir o empregador ou preposto a proceder a revistas íntimas nas empregadas ou 
funcionárias.  

Houve um notável avanço legislativo no parágrafo único do art. 373-A, CLT, ao prever 
que o disposto não obsta a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das 
políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as 
distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de 
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trabalho da mulher. Em outras palavras, a proibição da discriminação negativa não obsta a 
criação de mecanismos jurídicos para a discriminação positiva da mulher. 

No entanto, ainda não houve, no Brasil, qualquer tipo de instituição de política de cotas 
para o gênero feminino em formação profissional e acesso a emprego público ou privado. A 
cota instituída nesse sentido foi apenas para candidatura de ambos os sexos na carreira política 
(art. 10, Lei nº 9.504/97), que estabelece que, nas eleições proporcionais, “cada partido ou 
coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo”. 

Além da Lei nº 9.799/99, que inseriu dispositivos na CLT, há outra lei avulsa, a Lei nº 
9.029/95, que também é destinada à proibição de práticas discriminatórias negativas. Essa lei 
proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, 
para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho. 

Com redação dada pela Lei nº 13.146/15, o artigo 1º passou a incluir vários tipos de 
modalidades de proibição de discriminação, passando a ser: por motivo de sexo, origem, raça, 
cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, 
ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstas no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

A Lei nº 9.029/95 incluiu importante disposição normativa no ordenamento jurídico, 
ao tipificar como crime a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou 
qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez (art. 2º, I, Lei nº 
9.029/95); a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem: a) 
indução ou instigamento à esterilização genética; b) promoção do controle de natalidade, assim 
não considerado o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, 
realizados através de instituições públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único 
de Saúde (SUS) (art. 2º, II, Lei nº 9.029/95).  
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O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, além da possibilidade 
de que a pessoa atingida receba a adequada reparação por dano moral, ela também pode optar 
entre a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante 
pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais; 
ou a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida 
monetariamente e acrescida dos juros legais (art. 4º, Lei nº 9.029/95). 

 
1.3 Capacitação profissional 

A Lei nº 9.799/99 incluiu também outros dispositivos na CLT destinados à garantia de 
cursos de aperfeiçoamento para trabalhadores de ambos os sexos e isso foi considerado uma 
proteção ao trabalho da mulher já que até então se verificava que tais cursos eram destinados 
majoritariamente aos homens, pretensos destinados à ascensão hierárquica. 

Em consequência, a partir de então devem ser oferecidas aos empregados de ambos os 
sexos as vagas dos cursos de formação de mão-de-obra, ministrados por instituições 
governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino 
profissionalizante (art. 390-B, CLT); sendo que as empresas com mais de cem empregados, de 
ambos os sexos, deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento 
profissional da mão-de-obra (art. 390-C, CLT), devendo haver, ainda, a execução de projetos 
relativos ao incentivo ao trabalho da mulher mediante associação da empresa com entidade de 
formação profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas 
ou entidades sindicais, bem como firmar convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas 
(art. 390-E, CLT). 

É interessante notar, na esfera da educação, que a CEDAW previu a obrigação dos 
Estados em adotar medidas para modificar os livros e os programas escolares e adaptar os 
métodos de ensino a fim de eliminar todo conceito estereotipado dos papéis masculino e 



164 
 

feminino em todos os níveis e em todas as formas de ensino mediante o estímulo à educação 
mista e a outros tipos de educação que contribuam para alcançar esse objetivo (art. 10, “c”, 
CEDAW) e a reduzir a taxa de abandono feminino e organizar programas para aquelas jovens 
e mulheres que tenham deixado os estudos prematuramente (art. 10, “f”, CEDAW). 

A educação sobre os direitos fundamentais de uma sociedade, aliás, é imprescindível 
para criar uma consciência coletiva de que os mesmos devem ser cumpridos, pois do ponto de 
vista prático, de nada adiantam as normas das Constituições se os princípios por elas adotados 
não estiverem na consciência de todos, de forma a serem rigorosamente cumpridos 
(CARDONE, 2011, p. 480). 

A valorização de que a educação primeira já seja voltada à eliminação de todo conceito 
estereotipado dos papéis masculino e feminino representa inegável avanço que repercute 
posteriormente na almejada ausência de divisão sexual da educação em níveis mais altos, que 
termina por desencadear o processo de modificação da divisão sexual do trabalho. 

Observa-se, pois, que embora atualmente a mulher já represente maioria numérica na 
educação formal brasileira, a desigualdade educacional de gênero é causada por papéis 
estereotipados na escolha da carreira profissional e no menor tempo disponível, durante o 
processo educacional, para a qualificação, o que ocasiona desigualdade salarial, acesso a cargos 
hierárquicos inferiores e menor renda na aposentadoria, dentre outros. 

 
1.4 Normas diferenciadas de jornada e saúde do trabalho 

Não obstante vários dispositivos relativos à diferenciação de tratamento entre o 
trabalho da mulher e do homem não mais persistam no ordenamento jurídico, conforme já 
exposto no tópico relacionado às normas “protetivas” proibitivas, ainda há alguns dispositivos 
na CLT que mantêm normas diferenciadas de jornada e saúde do trabalho entre os gêneros. 
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Dentre essas normas, o art. 384 da CLT estabeleceu a obrigatoriedade de um descanso 
de 15 minutos, no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho em caso de 
prorrogação do horário normal. 

Alguns entenderam que esse preceito não poderia continuar vigente, por dois 
fundamentos básicos: ao homem não é destinado igual descanso e pode haver maior 
discriminação contra a contratação de mulheres. Sérgio Pinto Martins afirmou que o dispositivo 
conflita com o inciso I do artigo 5° da Constituição, em que homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, além de haver o perigo de que o empregador prefira a contratação de 
homens, em vez de mulheres, para o caso de prorrogação do horário normal, pois não precisará 
conceder o intervalo de 15 minutos para poder prorrogar a jornada de trabalho da mulher 
(MARTINS, 2001, p. 307-308). Alice Monteiro de Barros declarou que a norma constitui um 
verdadeiro óbice ao acesso da mulher no mercado de trabalho, pois o empregador preferirá 
contratar homens ao invés de mulheres, por não precisar conceder o aludido intervalo aos 
homens antes de iniciar o labor extraordinário (BARROS, 2008, p. 1080). 

Essa também era a posição inicial da Sub-seção I Especializada em Dissídios 
Individuais – SBDI-I, do Tribunal Superior do Trabalho TST, ao firmar jurisprudência acatando 
a posição doutrinária e declarar o dispositivo não recepcionado pela Constituição. 

No julgamento de Embargos no Recurso de Revista nº 388600-31.2000.5.09.0071, o 
Acórdão vencedor do julgamento, da lavra do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga (data de 
julgamento: 31/03/2008), há a menção de que o tratamento especial destinado à mulher não foi 
recepcionado pela Constituição Federal, pois nela há a consagração, no inciso I do art. 5º, que 
homens e mulheres "são iguais em direitos e obrigações". O Acórdão não deixa de consignar, 
porém, que a história da humanidade e do Brasil é suficiente para reconhecer que a mulher foi 
expropriada de garantias que apenas eram dirigidas aos homens, mas isso não autoriza a criação 
de diferenciação apenas em razão do sexo, sob pena de se estimular discriminação no trabalho 
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entre iguais. Consigna, porém, que o tratamento diferenciado apenas se justifica quando diz 
respeito às normas de proteção à maternidade. 

Nesse mesmo ano, contudo, o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão 
do dia 17/11/2008, decidiu, no julgamento do Recurso de Revista 154000-83.2005.5.12.0046, 
em Acórdão que teve como Relator o Ministro Ives Gandra Martins Filho, que o artigo 384 da 
CLT fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sob o fundamento de que a igualdade 
jurídica e intelectual entre homens e mulheres não afasta a natural diferenciação fisiológica e 
psicológica dos sexos, onde o maior desgaste natural da mulher trabalhadora não foi 
desconsiderado pelo Constituinte de 1988, que garantiu diferentes condições para a obtenção 
da aposentadoria, com menos idade e tempo de contribuição previdenciária para as mulheres 
(CRFB, art. 201, § 7º, I e II), além da própria diferenciação temporal da licença-maternidade e 
paternidade (CRFB, art. 7º, XVIII e XIX; ADCT, art. 10, § 1º). Mencionando, ainda, a prática 
social da postergação do gozo da licença-maternidade para depois do parto, a decisão considera 
que há um desgaste físico maior no final da gestação, o que justifica o tratamento diferenciado 
em termos de jornada de trabalho e período de descanso. Somado a isso, destaca a dupla jornada 
de trabalho da mulher que trabalha fora do lar, ao assumir o peso maior da administração da 
casa e da educação dos filhos. Finaliza a consideração do princípio da isonomia, ao tratar 
desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades (TST. RR - 154000-
83.2005.5.12.0046, Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 
17/11/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DEJT 13/02/2009). 

A matéria foi levada para o Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no Recurso 
Extraordinário nº 658312, com Acórdão de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, em novembro 
de 2014, manter a decisão do TST e declarar a recepção do art. 384 da Consolidação das Leis 
do Trabalho pela Constituição Federal de 1988.  
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Nessa decisão, houve o estabelecimento dos seguintes parâmetros pelos quais a 
Constituição Federal de 1988 tenha conferido um tratamento diferenciado entre homens e 
mulheres: a) em primeiro lugar, levou em consideração a histórica exclusão da mulher do 
mercado regular de trabalho e impôs ao Estado a obrigação de implantar políticas públicas, 
administrativas e/ou legislativas de natureza protetora no âmbito do direito do trabalho; b) 
considerou existir um componente orgânico a justificar o tratamento diferenciado, em virtude 
da menor resistência física da mulher; e c) observou um componente social, pelo fato de ser 
comum o acúmulo pela mulher de atividades no lar e no ambiente de trabalho – o que é uma 
realidade e, portanto, deve ser levado em consideração na interpretação da norma; autorizando 
um tratamento diferenciado que sirva para ampliar os direitos fundamentais sociais da mulher. 

Assim, por questões relacionadas a diferenças fisiológicas e ao acúmulo pela mulher 
de atividades no lar e no ambiente de trabalho, o intervalo de 15 minutos antes da prestação de 
horas extras foi declarado recepcionado pela Constituição e se encontra vigente no ordenamento 
jurídico. 

Em seguida, o art. 385, da CLT, determina a coincidência do descanso semanal, no 
todo ou em parte, com o domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade 
imperiosa de serviço. E, havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de 
revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical (art. 386, CLT). 

Os dispositivos seguintes referem-se a medidas de saúde e segurança no local de 
trabalho, os quais já são determinados por Normas Regulamentadoras para os trabalhadores de 
ambos os sexos (higienização, ventilação, iluminação, bebedouros, lavatórios, aparelhos 
sanitários; cadeiras; EPIs; dentre outros). 

Nesse sentido, a Norma Regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho dispõe sobre 
instalações sanitárias e de conforto tanto para homens quanto para mulheres, tratando sobre 
vestiários, refeitórios e alojamentos; e a Norma Regulamentadora 6 do Ministério do Trabalho 
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determina ao empregador o fornecimento aos empregados, mulheres e homens, gratuitamente, 
de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados ao risco e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento. Essas NRs regulamentaram o capítulo V da CLT, destinado às 
normas de segurança e medicina do trabalho. 

Um artigo que teve sua redação original com a CLT permanecesse até os dias atuais e 
também é alvo de críticas, assim como ocorre art. 384, é o art. 390, no qual é vedado empregar 
a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos 
para o trabalho continuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional, exceto se a 
remoção do material for feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de 
mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. 

A crítica é feita contra o artigo porque ambos, homens e mulheres, deveriam ser 
desobrigados de serviços penosos ou estafantes e, ainda, porque a variabilidade da espécie 
humana é tal que pode ocorrer o contrário do esperado no quesito força muscular.42 

Constatamos, pois, dois posicionamentos centrais a respeito dessa proteção 
diferenciada: 1) contrária, por se tratarem de defasagens que não mais se justificam; 2) 
favorável, diante da desigualdade fática que ainda permanecesse sendo mais prejudicial à 
mulher. 

 
1.5 Proteção à maternidade 

A Carta Cidadã aumentou o prazo de licença-maternidade para 120 dias (art. 7º, XVIII, 
CRFB) e instituiu o prazo de estabilidade provisória no emprego à empregada gestante (art. 10, 
II, b, ADCT). 

                                                 
42 “É de conhecimento geral que, em regra, a mulher consegue erguer menos peso que o homem. No entanto, 
também é de sabença geral que a espécie humana é de uma variabilidade bastante considerável. Assim, pode-se 
encontrar homens com constituição física franzina, baixa estatura e pouca força muscular; assim como existem 
mulheres altas, fortes e predispostas para exercícios físicos” (LOPES, 2006, p. 419) 
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Consoante Orientação Jurisprudencial nº 30 da Seção de Dissídios Coletivos do 
Tribunal Superior do Trabalho, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, 
pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir 
arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, torna-
se nula de pleno direito a cláusula negocial que estabelece a possibilidade de renúncia ou 
transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do emprego e salário. 

Cabe advertir que o salário pago durante a licença-maternidade é arcado pelo Poder 
Público, não representando qualquer custo financeiro à empresa no Brasil desde a Lei nº 6. 
136/1974. 

Trata-se, atualmente, de benefício previdenciário regulamentado pela Lei nº 8.213/91 
(art. 71 e 73, Lei nº 8.213/91), pago no mesmo período da licença. O seu valor corresponde ao 
salário integral da segurada pago pelo empregador (art. 72, Lei nº 8.213/91), sendo o único 
benefício previdenciário que pode ultrapassar o limite do teto de valores. 

A penúltima seção do capítulo de proteção ao trabalho da mulher na CLT é destinada 
à proteção da maternidade. Ela é iniciada com a proibição de discriminação por motivo de 
estado civil ou gravidez (art. 391, CLT). 

A Lei nº 12.812/2013, inseriu o art. 391-A na CLT, prevendo a concessão da 
estabilidade provisória da gestante prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do ADCT, após a 
confirmação do estado de gravidez no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo 
do aviso prévio trabalhado ou indenizado. Com esse artigo, encerraram-se as polêmicas em 
torno da necessidade de comunicação da gravidez ao empregador e, também, se a confirmação 
tivesse ocorrido durante o prazo de aviso prévio cumprido ou indenizado. 

Nesse contexto, antes mesmo dessa reforma legal, o Tribunal Superior do Trabalho já 
dispunha na Súmula nº 244, com a redação dada pela Resolução nº 185/2012, que o 
desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da 
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indenização decorrente da estabilidade, cuja garantia de emprego só autoriza a reintegração se 
esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários 
e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Por fim, ficou estabelecido na 
mesma Súmula que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 
10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por 
tempo determinado (temporário) e não somente por meio do contrato por prazo indeterminado, 
como era interpretado até então. 

Dessa maneira, a empregada gestante (contrato por prazo determinado ou 
indeterminado) tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do 
emprego e do salário, que poderá ter início entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e 
ocorrência deste, sendo dever da empregada notificar o seu empregador da data do início do 
afastamento do emprego, mediante atestado médico. O atestado médico também poderá 
conferir um aumento no período de afastamento de 2 (duas) semanas antes e 2 (duas) semanas 
depois do parto (art. 392, §§ 1º a 2º, CLT). 

Além da licença, é garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário 
e demais direitos a transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, 
assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho; e a 
dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis 
consultas médicas e demais exames complementares, relativos ao pré-natal (art. 392, §4º, CLT). 

Outra lei, a Lei nº 12.873/2013, trouxe uma série de inovações a respeito da adoção e 
guarda judicial. Novas previsões mais igualitárias para a empregada adotante (ou detentora de 
guarda judicial), ao prever que a licença-maternidade terá a mesma duração de 120 (cento e 
vinte) dias (art. 392-A, caput, CLT), independentemente da idade da criança (antes, havia um 
escalonamento que variava entre 30 a 120 dias, a depender da idade do adotado). 
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Na verdade, o escalonamento do período da licença maternidade da adotante de acordo 
com a idade da criança (filho com até 1 ano de idade: licença de 120 dias; entre 1 ano até 4 
anos: 60 dias; e com mais de 4 anos até 8 anos: 30 dias) ficou vigente até a Lei nº 12.010/2009, 
que instituiu o prazo igual à mãe biológica, de 120 dias para todas as idades da criança adotada. 
Contudo, a redação da Lei nº 8.213/91, que previa o benefício previdenciário da licença 
maternidade remunerada permaneceu com o mesmo escalonamento. Isso somente veio a ser 
corrido com a Lei nº 12.873/13 (art. 71-A da Lei nº 8.213/91), que incluiu a extensão da 
previsão também para o homem adotante (caso não seja uma adoção conjunta com a empregada 
adotante), o que significa dizer que a paternidade/maternidade estará protegida não só em 
famílias biparentais heteroafetivas, mas também em famílias monoparentais e famílias 
homoafetivas (assim como as já ocorrentes famílias pluriafetivas), o que é considerado um 
avanço do ponto de vista jurídico. 

Mediante atestado médico, à mulher grávida é facultado romper o compromisso 
resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação (art. 394). 
Mas antes de romper o pacto contratual, à mulher gestante ou lactante é concedido o direito de 
ser afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades, operações ou 
locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre (art. 394-A). Esse 
dispositivo foi incluído pela Lei nº 13.287/2016, que inovou ao incluir o tempo de amamentação 
no período da proteção. 

Também dirigida à proteção do período de lactação, houve a concessão de 2 (dois) 
descansos especiais, de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho, para amamentar o 
próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade (art. 396, CLT). Esse período poderá 
ser dilatado quando o exigir a saúde do filho, a critério da autoridade competente (art. 396, 
parágrafo único, CLT). Os locais destinados à guarda dos filhos durante o período da 
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amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma 
cozinha dietética e uma instalação sanitária (art. 400, CLT). 

A Convenção nº 103 da OIT, sobre a Proteção da Maternidade, promulgada no Brasil 
por meio do Decreto nº 58.820/66, determina que as interrupções do trabalho para fins de 
aleitamento devem ser computadas na duração do trabalho e remuneradas (art. 5º, Convenção 
nº 103, OIT). 

Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, a mulher terá um 
repouso remunerado de 2 (duas) semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função 
que ocupava antes de seu afastamento (art. 395). Em caso de natimorto, ou seja, se o feto nascer 
morto após a 23º semana, já que até esse momento o art. 294, § 3º, da Instrução Normativa do 
INSS nº 45 considera aborto, mas a partir disso considera nascimento, a mesma norma assegura 
à gestante a licença maternidade de 120 dias (art. 294, § 5º da IN nº 45/INSS). Logo, a 
empregada que tiver o parto com o filho morto após a 23ª semana, fará jus à licença integral. 

A Lei nº 11.770/08 criou o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação do 
prazo da licença maternidade mediante a concessão de incentivo fiscal às empresas optantes. A 
partir dela, o prazo da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da 
Constituição Federal pode ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, permanecendo todo o 
período com remuneração integral (art. 3º). 

Essa prorrogação só é possível, entretanto, se a pessoa jurídica empregadora aderir ao 
Programa, desde que a empregada a requeira até o final do primeiro mês após o parto, e será 
concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o inciso XVIII do 
caput do art. 7º da Constituição Federal. Essa mesma prorrogação será garantida, na mesma 
proporção, à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança 
(art. 1º, § 2º). 
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Além da condição de que a empresa empregadora seja partícipe do Programa, exige-
se que, no período de prorrogação, a empregada não exerça nenhuma atividade remunerada e a 
criança deverá ser mantida sob seus cuidados, sob pena de perder o direito à prorrogação (art. 
4º). A adesão da empresa não representará custos a serem arcados por ela, tendo em vista que, 
sendo tributada com base no lucro real, poderá deduzir do imposto devido, em cada período de 
apuração, o total da remuneração integral da empregada e do empregado pago nos dias de 
prorrogação de sua licença-maternidade e de sua licença-paternidade, vedada a dedução como 
despesa operacional (art. 5º). A mesma prorrogação foi instituída no Serviço Público Federal 
para os servidores submetidos ao regime estatutário através do Decreto nº 6.690/08. 

 
1.6 Proteção à paternidade 

A Constituição Federal aumentou o prazo da licença-paternidade de 1 dia (art. 473, III, 
CLT) para 5 dias (art. 7º, XIX e art. 10, § 1º, ADCT). 

A Lei nº 13.257/16, ao conferir nova redação à Lei nº 11.770/08 (Lei do Programa 
Empresa Cidadã) que era originalmente destinado à prorrogação do prazo da licença 
maternidade, também incluiu a prorrogação do prazo da licença-paternidade mediante a 
concessão de incentivo fiscal às empresas optantes. 

Com isso, o prazo da licença-paternidade prevista no art. 10, § 1º, do ADCT, pode ser 
prorrogado por mais 15 (quinze) dias, permanecendo todo o período com remuneração integral 
(art. 3º, Lei nº 11.770/08). 

Da mesma forma como acontece com a mulher, essa prorrogação só é possível se a 
pessoa jurídica empregadora aderir ao Programa e desde que o empregado a requeira no prazo 
de 2 (dois) dias úteis após o parto e comprove participação em programa ou atividade de 
orientação sobre paternidade responsável (art. 1º, § 1º, Lei nº 11.770/08). Essa mesma 
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prorrogação será garantida, na mesma proporção, ao empregado que adotar ou obtiver guarda 
judicial para fins de adoção de criança (art. 1º, § 2º, Lei nº 11.770/08). 

Novamente, com os mesmos requisitos para a mulher, além da condição de que a 
empresa empregadora seja partícipe do Programa, exige-se que, no período de prorrogação, o 
empregado não exerça nenhuma atividade remunerada e a criança deverá ser mantida sob seus 
cuidados, sob pena de perder o direito à prorrogação (art. 4º, Lei nº 11.770/08). 

A adesão da empresa não representará custos a serem arcados por ela, tendo em vista 
que, sendo tributada com base no lucro real, poderá deduzir do imposto devido, em cada período 
de apuração, o total da remuneração integral da empregada e do empregado pago nos dias de 
prorrogação de sua licença-maternidade e de sua licença-paternidade, vedada a dedução como 
despesa operacional (art. 5º, Lei nº 11.770/08). A prorrogação também foi instituída no Serviço 
Público Federal para os servidores submetidos ao regime estatutário através do Decreto nº 
6.690/08. 

Uma lei anterior, a Lei nº 12.873/2013, ao inserir novos dispositivos à CLT, também 
trouxe uma série de inovações marcantes a respeito da posição do homem enquanto cuidador 
principal da criança. A partir dela, a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão 
de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada (art. 
392-A, § 5º, CLT), evidenciando que o pai adotante pode usufruir do período integral de 
licença-maternidade. Assim, ele ou a mãe adotante, se empregados, poderão decidir a respeito 
de quem ficará com o maior prazo de licença para os cuidados com a criança. Outrossim, o 
empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção terá os mesmos direitos 
que a empregada adotante (art. 392-C, CLT). 

Mais uma hipótese em que ao homem também é concedida a licença-maternidade é 
em caso de morte da genitora, onde o cônjuge ou companheiro empregado usufrui o gozo de 
licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a 
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mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono (art. 392-B, CLT). Isso 
demonstra o fato inexorável de que a criança precisa, durante um razoável período (que não 
pode se restringir a míseros cinco dias), de um cuidador, seja ele homem ou mulher.  

 
1.7 Apoio aos cuidados da criança 

A Constituição incluiu a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas no rol dos direitos sociais 
fundamentais dos trabalhadores (art. 7º, XXV, CRFB). 

A CEDAW possui um destaque relacionado a esse tema, no artigo 2º, ao determinar 
que, com a finalidade de impedir a discriminação contra a mulher por razões de casamento ou 
maternidade e assegurar a efetividade de seu direito a trabalhar, os Estados-Partes deverão 
tomar as medidas adequadas para estimular o fornecimento de serviços sociais de apoio 
necessários para permitir que os pais combinem as obrigações para com a família com as 
responsabilidades do trabalho e a participação na vida pública, especialmente mediante fomento 
da criação e desenvolvimento de uma rede de serviços destinados ao cuidado das crianças. 

O Estado Brasileiro se obrigou internacionalmente, portanto, a fornecer serviços 
sociais internos de apoio necessários para permitir que os pais combinem as obrigações para 
com a família com as responsabilidades do trabalho e a participação na vida pública, 
especialmente mediante fomento da criação e desenvolvimento de uma rede de serviços 
destinados ao cuidado das crianças. Essa obrigação é diferenciada do fornecimento de acesso 
universal ao direito à educação, pois se trata de destinatários específicos que necessitam mais 
intensamente desses serviços para continuar a carreira profissional: os trabalhadores. 

Talvez, por essa razão, a norma fale em dever do Estado em “estimular o 
fornecimento” e não fornecer diretamente, dando a entender que se trata de um ônus que deveria 
ser arcado pelo empregador. 
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A CLT, antes da previsão constitucional, preceituava a obrigação dos estabelecimentos 
em que trabalhassem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade 
de disponibilizar um local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância 
e assistência os seus filhos no período da amamentação, o que pode ser suprido por meio de 
creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas 
ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, 
da LBA ou de entidades sindicais (art. 389, §§ 1º e 2º, CLT). 

O Serviço Social da Indústria-SESI e o Serviço Social do Comércio-SESC compõem 
o chamado “Sistema S”, conjunto de organizações das entidades corporativas empresariais 
destinadas à assistência do trabalhador que tem natureza jurídica privada mas recebem 
contribuições arrecadadas pelo INSS de forma vinculada. E a LBA era a Legião Brasileira de 
Assistência, entidade extinta no Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Aos empregadores que se distinguirem pela organização e manutenção de creches e de 
instituições de proteção aos menores em idade pré-escolar, desde que tais serviços se 
recomendem por sua generosidade e pela eficiência das respectivas instalações, será conferido 
um diploma de benemerência pelo Ministro do Trabalho (art. 399, CLT).  

Representam minoria, no entanto, as empresas que fornecem esse tipo de assistência 
direta. Isso porque, em 1986 foi criado o auxílio-creche, por meio da Portaria nº 3.296/1986, 
com novas disposições fornecidas pela Portaria 670/97, ambas do Ministério do Trabalho, a 
partir de quando as decisões judiciais passaram a admitir a substituição da obrigatoriedade do 
fornecimento de creche na empresa pelo reembolso na forma de auxílio-creche, conforme 
prévia estipulação em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho. O auxílio não faz parte do 
salário de contribuição para efeitos previdenciários, conforme Súmula nº 310 do STJ.  

Houve a previsão de norma destinada não ao empregador ou empregado, mas ao SESI, 
SESC, LBA e outras entidades públicas destinadas à assistência à infância, obrigando-as à 
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manutenção ou subvenção, de acordo com suas possibilidades financeiras, de escolas maternais 
e jardins de infância, distribuídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados 
especialmente aos filhos das mulheres empregadas (art. 397, CLT). 
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2 INSUFICIÊNCIA DA ATUAL LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
2.1 Do ponto de vista da conciliação entre a vida familiar e profissional 

As normas trabalhistas de licença-maternidade, licença-paternidade e assistência dos 
filhos em creches e pré-escolas são consideradas normas de conciliação entre a vida familiar e 
profissional de trabalhadores de ambos os sexos. Todas essas normas estão diretamente 
relacionadas à maior disponibilidade de tempo da trabalhadora e do trabalhador para a 
assistência e cuidado dos seus familiares, como filhos e pais. 

No entanto, é feito aqui um recorte a respeito da maior incidência da insuficiência da 
legislação do ponto de vista da conciliação entre a vida familiar e profissional de trabalhadores 
de ambos os sexos e, também, do ponto de vista da proteção aos seus filhos. 

Todas essas normas, por estarem arroladas em incisos diferentes do artigo 7º, XX, da 
Constituição (a licença-maternidade, a licença-paternidade e a assistência em creche estão nos 
incisos XVIII, XIX e XXV, do art. 7º, da Constituição, respectivamente), não podem ser 
considerados o “incentivo específico” expressamente descrito para a proteção do mercado de 
trabalho da mulher. 

Os projetos de lei em trâmite no Congresso que pretendem regulamentar o inciso XX 
da Constituição e proteger o mercado de trabalho da mulher mediante “incentivos específicos” 
promocionais serão abordados na próxima seção desse estudo. 

Somado à ausência de lei regulamentadora dos incentivos específicos, restou 
evidenciado pela pesquisa empírica que o prazo de licença-maternidade e licença-paternidade 
não são suficientes para a transição do retorno ao trabalho, para os trabalhadores de ambos os 
sexos, e especialmente injusta para a mulher que suporta sozinha os primeiros meses em que a 
deveria haver uma divisão de trabalho entre os pais da criança e não entre a mãe e uma outra 
pessoa (cuidados de terceiros, remunerados ou não). 
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Nesse sentido, surgida como possível solução para o exíguo período de licença 
maternidade e paternidade, a Lei nº 11.770/08 não cumpriu o que dela se ambicionava – 
constatou-se que a prorrogação dessas licenças por meio do Programa Empresa Cidadã não teve 
a abrangência e a adesão esperadas, visto que excluiu a pequena e a microempresa e teve altas 
taxas de recusa pelas empresas eletivas. 

Não é demais ressaltar que esse Programa foi instituído apenas para as pessoas 
jurídicas, o que significa que as mulheres contratadas por pessoa física, como as empregadas 
domésticas, estão sumariamente excluídas da possibilidade de usufruírem uma licença-
maternidade com seis meses de duração. Somente os servidores que estão sob o comando do 
regime estatutário público federal estão usufruindo efetivamente desse direito (Decreto nº 
6.690/08).  

Do ponto de vista da igualdade material, não se justifica essa quantidade de limitações, 
pois criou uma abjeta discriminação negativa para as trabalhadoras que são mães, além de 
injustificável ser a facultatividade da empresa eletiva para o programa, uma vez que não há 
qualquer custo a ser por ela assumido.  

Portanto, considera-se que o fato de a licença maternidade não ser de seis meses para 
todas as mulheres e de a licença paternidade não ser de 20 dias para todos os homens, no serviço 
privado submetidos às normas da CLT, além de outras formas de contratação, submetidas a 
resoluções do MEC e MCTI (bolsistas de pesquisa), impede que esse prazo seja universalmente 
concedido e usufruído por todos. Além disso, para todos, inclusive no serviço público 
submetido ao regime estatutário, inexiste norma jurídica prevendo intervalo para amamentação 
após o sexto mês de vida do bebê. 

A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil e a Sociedade 
Brasileira de Pediatria recomendam a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida do bebê 
e a amamentação continuada até dois anos ou mais, a fim de fortalecer o sistema imunológico 
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da criança, uma vez que o leite materno é o único que possui biocomponentes ativos, como os 
anticorpos. 

Isso ocasiona uma situação conflituosa para a mãe que almeja seguir uma bem-
sucedida carreira profissional, mas não está disposta a fazer isso às custas da saúde do seu filho. 
Nesse momento, há um grave absenteísmo no retorno da mulher ao trabalho, que se vê impedida 
de fazê-lo sem a ocorrência de danos e prejuízos na vida familiar. 

No mesmo sentido, já foi dito que há evidências demonstrando que o aumento do 
período de licença-maternidade, que é um benefício importante na proteção da mulher no 
mercado de trabalho, bem como na proteção da saúde da mãe e do recém-nascido, não gera 
incentivos que aumentem a ação discriminatória em relação à mulher no mercado de trabalho. 
Dessa forma, propostas que visem alongar o período de licença-maternidade podem ser 
positivas, uma vez que o custo em termos de distorções no mercado de trabalho parece ser 
pequeno, enquanto uma extensa literatura na área de saúde fornece subsídios para se crer que o 
usufruto desse benefício tende a ser bastante grande para mães e recém-nascidos 
(CARVALHO, et al.; Apud ASSIS, 2006, p. 11). 

Não se pode negar, por outro lado, as inovações trazidas pela Lei nº 12.873/2013 a 
respeito da concessão de iguais direitos de licença-maternidade aos adotantes homens e 
mulheres trouxeram uma verdadeira inovação no que concerne à divisão de tarefas domésticas 
de cuidados do bebê. Graças a ela, o empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins 
de adoção terá os mesmos direitos que a empregada adotante (art. 392-C). Além disso, o 
cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-
maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe (art. 392-B). Foi inaugurada, 
portanto, a fase de reconhecimento da figura do homem no papel principal de cuidador da 
criança. 
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A lei poderia ter inovado ainda mais ao dispor sobre a licença parental, para que ambos, 
homens e mulheres, pudessem exercer a tarefa de cuidar dos seus filhos de acordo com a decisão 
do casal a respeito do principal cuidador, como ocorre na maioria dos países que a adotam.  

Sobre a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) 
anos de idade em creches e pré-escolas (art. 7º, XXV), que também se configura em medida de 
conciliação entre a vida familiar e profissional da mulher, dele não foi extraída a interpretação 
mais favorável aos empregados com filhos. Isso porque a legislação infraconstitucional prévia 
(art. 389, CLT), juntamente com a Portaria nº 3.296/1986, estabelecem condições limitativas. 

O art. 389, da CLT, teria grande potencial para concretizar a conciliação entre a vida 
profissional e familiar da mulher que tem filhos, que é a obrigatoriedade de instalação de local 
apropriado para a guarda sob vigilância e assistência dos filhos no período da amamentação 
(art. 389, §§ 1º e 2º, CLT), não fossem duas limitações legais dispostas no mesmo artigo: a de 
que sejam obrigados apenas os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) 
mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, excluindo a pequena e a micro empresa, 
que são as espécies majoritárias no país na contratação de mulheres; e a de que a exigência pode 
ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com 
outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a 
cargo do SESI, do SESC, da extinta LBA ou de entidades sindicais. 

Essa segunda limitação quase derrogou a exigência primeira de que esses espaços 
fossem disponibilizados no próprio local de trabalho, o que permitiria a continuidade da 
amamentação e, por consequência, melhor qualidade do leite e mais saúde para a criança e 
menor índice falta ao trabalho da mãe por adoecimento da criança. 

Assim, observa-se que, estando as pequenas e microempresas desobrigadas dessa 
exigência, e sendo mais cômodo às grandes empresas firmarem convênio com terceiros, a 
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verificação de locais adequados para a guarda e assistência das crianças no período de 
amamentação é quase inexistente. 

A publicação da Portaria nº 3.296/1986 do Ministério do Trabalho, exterminou de vez 
o estímulo da criação de locais adequados à guarda de crianças no próprio local de trabalho ao 
regulamentar o auxílio-creche, conforme prévia estipulação em Acordo ou Convenção Coletiva 
de Trabalho. A partir de então, como exposto na parte jurídica descritiva desse trabalho, as 
decisões judiciais passaram a admitir a substituição da obrigatoriedade do fornecimento de 
creche na empresa pelo auxílio-creche. Além de toda a vantagem inicial da norma celetista em 
prever um local adequado para a guarda e vigilância dos filhos no próprio estabelecimento em 
que trabalham, os valores do auxílio-creche estão longe de representar o real custo financeiro 
assumido pelos pais da criança. 

Somado a isso, o dispositivo que obrigou entidades do “Sistema S” (SESI, SESC) e 
entidades beneficentes (LBA) à organização e manutenção de creches e de instituições de 
proteção aos menores em idade pré-escolar, distribuídos nas zonas de maior densidade de 
trabalhadores, destinados especialmente aos filhos das mulheres empregadas (art. 398, CLT), é 
inócuo por não ter previsto sanção em caso de descumprimento. 

Para completar a ausência de concreta efetividade do instituto, interpretações 
conferidas ao art. 7º, XXV, juntamente com o art. 208, IV, da Constituição, desoneram o 
empregador da obrigação, afirmando que essa obrigação é destinada à Administração Pública, 
visto que é dever do Estado garantir a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 
5 (cinco) anos de idade. 

Os dispositivos acrescidos pela Lei nº 9.799/99, e a Lei nº 9.029/95, foram importantes 
para coibir atos discriminatórios. Únicas normas celetistas efetivamente direcionadas para 
proteger o mercado de trabalho da mulher, são normas que vedam a discriminação negativa. 
Não são promocionais, portanto. 
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Consoante já noticiado, não obstante disposição prevendo a possibilidade de adoção 
de medidas temporárias promocionais de políticas de igualdade entre mulheres e homens (art. 
373-A, parágrafo único, CLT), inexiste essa regulação no Brasil. 

Conclui-se que, como a proibição da discriminação por motivo de sexo ou por questões 
relacionadas a encargos familiares (gravidez ou filho) é difícil de ser constatada, uma vez que 
não é necessário que o pretenso empregador informe as razões da não contratação, da não 
promoção ou da dispensa, as normas proibitivas instituídas pela Lei nº 9.799/99, que inseriu 
dispositivos na CLT, não são suficientes para assegurar a conciliação entre a vida familiar e 
profissional da mulher. 

A preferência do gozo do repouso semanal aos domingos (art. 385), embora de 
relevante existência, também não é capaz de promover essa conciliação, uma vez que não é 
suficiente para que a mulher consiga conformar todas as responsabilidades da semana. 

A obrigação legal das empresas com mais de cem empregados a manter programas 
especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional da mão-de-obra (art. 390-C, CLT), com 
a execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher (art. 390-E, CLT) são 
também duas normas que propiciam a conciliação entre a vida familiar e profissional, uma vez 
que após o período da licença maternidade a mulher pode querer passar por cursos de preparo 
e aperfeiçoamento para seguir conquistando postos de elevada qualificação na carreira. 

A estabilidade provisória no emprego, a transferência necessária de função, quando as 
condições de saúde o exigirem, a retomada da função anteriormente exercida e a dispensa do 
horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas 
médicas e exames (art. 391 e 392, CLT) são inegáveis normas que possibilitam a conciliação e 
a proteção do mercado de trabalho da mulher, mas não são indenes de críticas. 

A estabilidade provisória conferida à empregada gestante é conferida desde a 
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (art. 10, II, “b”, ADCT). É de sabença 
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comum que, estando livres para dispensar sem justa causa um mês após o retorno da licença 
maternidade de 120 (cento e vinte) dias, as empresas assim o fazem. Como no direito brasileiro 
também não há a imposição legal de motivação dos atos de dispensa (ainda que a Constituição 
proíba a chamada “dispensa arbitrária”, conforme o art. 7º, I, a doutrina e a jurisprudência 
entendem que tal preceito apenas ocasiona o pagamento da multa de 40% do FGTS, mas não a 
obrigação de motivar o motivo da dispensa), que é diferente de estabilidade, os empregadores 
não se preocupam em disfarçar uma dispensa discriminatória porque simplesmente não 
precisam informar nada. Dito isso, a grande maioria das mulheres com um filho de até 5 meses 
de idade, quando deveriam estar conciliando o retorno ao trabalho com a amamentação 
exclusiva, são sumariamente demitidas, interrompendo a sua carreira profissional precocemente 
e dificultando eventual retorno ao mercado de trabalho. 

A OIT já havia alertado no Relatório “Women at Work” que a proteção legal de retorno 
a um posto igual ou superior após o nascimento do filho, se existente, é consideravelmente 
frágil (ILO, 2016, p. 56). No Brasil, por exemplo, a garantia legal de proteção contra a dispensa 
da mulher gestante é até um mês após o retorno da licença-maternidade, o que geralmente se 
converte em demissão após esse mês. 

Por isso, a constatação da OIT sobre o fato de que os sistemas judiciais que invertem 
o ônus da prova, passando a ser encargo do empregador que demite a mulher após o retorno da 
licença gestante contribuem para a proteção das mulheres que são demitidas (ILO, 2016, p. 59), 
tendo em vista que a discriminação, embora proibida na maioria dos países, é um fato 
extremamente difícil de ser comprovado quando o sistema jurídico não obriga o empregador a 
justificar o motivo da dispensa. Mas no Brasil inexiste essa inversão do ônus da prova. 

Por se tratar de um caminho a ser traçado e conquistado, embora a legislação interna 
seja insuficiente para garantir a completa conciliação entre a vida familiar e profissional da 
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mulher, ela já representa alguns avanços que merecem ser aplaudidos e valorizados, 
especialmente se há riscos de retrocesso dos direitos já conquistados pelas mulheres brasileiras. 

Ainda nos idos da Constituinte de 1988, muitos empregadores tentaram persuadir os 
parlamentares de que a estabilidade gestante e o aumento da licença-maternidade do período de 
12 semanas para 120 dias, ocasionariam grave aprofundamento das estatísticas de desemprego 
da mulher, já que os mesmos ameaçaram abertamente demitir suas funcionárias, contratar 
apenas mulheres solteiras ou exigir exames de gravidez na admissão.  

Quando esses abusos foram proibidos pela Lei n.º 9.029/95, parte da doutrina repetiu 
a advertência de perigo de diminuição da contratação de mulheres, propagando a ideia de que, 
em vez de proteger, iria desproteger, desestimulando a admissão de trabalhadoras (MARTINS, 
1996, p. 113). 

Vê-se, à toda evidência, que o discurso de “perigo de maior discriminação” para 
justificar retroação e não avanço na conquista de direitos da mulher trabalhadora esteve presente 
desde o início da regulamentação do direito do trabalho.  

Em tópico anterior sobre as normas “protetivas” proibitivas que havia um notório 
caráter proibitivo a várias formas de trabalho feminino (noturno, perigoso, insalubre, em 
sobrejornada) as quais, no entanto, não estavam sendo criticadas por manter a proteção da 
estrutura e moral familiar prevalecente de então e, ainda, pelo fato de o trabalho feminino não 
oferecer riscos à reserva de mercado para os homens (vistos como trabalhadores eficientes e 
integralmente disponíveis ao trabalho). 

Agora, com a criação de normas promocionais e a retirada das normas proibitivas, 
inúmeras são as vozes que se levantaram para criticá-las, resumidamente por dois fundamentos 
principais: ao homem deveria ser destinada o mesmo “privilégio”; a manutenção de privilégios 
terminam por aumentar o grau de discriminação contra as mulheres. 
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Resta saber se a sociedade brasileira, através de seus legítimos representantes, está 
compromissada com a efetiva concretização da garantia constitucional da igualdade material 
entre a mulher e o homem no mercado de trabalho ou se preferem manter a desigualdade com 
vistas a preservar os empregos das mulheres (muitas vezes precarizados, desprotegidos e mal-
remunerados). 

Se as medidas de proteção podem ter o efeito adverso ao resultar em maior 
discriminação na sociedade, que se modifique a sociedade e não a proteção de quem necessita. 
E para modificar a mudança do modelo dominante da estrutura familiar, que elimina “a divisão 
natural” do trabalho por sexo, impõe-se equalizar os direitos trabalhistas relacionados à 
responsabilidade familiar e instituir direitos promocionais concernentes ao mercado de trabalho 
da mulher (qualificação, admissão, permanência, ascensão). 

Ademais, até hoje o Governo Brasileiro não tomou medidas para desenvolver 
avaliação objetiva dos empregados em cada empresa para fins de controle e fiscalização do 
cumprimento da igualdade de remuneração para a mão de obra masculina e a mão de obra 
feminina por um trabalho de igual valor (art. 3º, Convenção 100, OIT). 

 
2.2 Do ponto de vista da proteção aos filhos dos trabalhadores de ambos os sexos 

A Lei nº 13.257/2016 criou a Política Pública para a Primeira Infância, alterando várias 
normas preexistentes, como a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o 
Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, a Lei nº 11.770/2008 (Programa Empresa 
Cidadã) e a Lei nº 12.662/2012 (Declaração de Nascido Vivo), além de dispor de normas 
prescritivas próprias. 

A primeira infância é a que se estabelece entre o nascimento até os seis anos de vida 
da criança (art. 2º), cuja prioridade absoluta, já declarada na Constituição (art. 227, CRFB), 
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implica o dever do Estado de estabelecer políticas, planos, programas e serviços atendam às 
especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento integral (art. 3º). A 
saúde, alimentação, nutrição, educação, convivência familiar e assistência social à família da 
criança estão incluídas nas áreas prioritárias para as políticas públicas (art. 5º), devendo haver 
a abordagem e coordenação intersetorial que articule as diversas políticas setoriais a partir de 
uma visão abrangente (art. 6º). 

A promoção da paternidade e maternidade responsáveis será conquistada, de acordo 
com essa política, mediante articulação das áreas de saúde, nutrição, educação, assistência 
social, trabalho, entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança (art. 14). 

É imperativo o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e 
educação de seus filhos na primeira infância (art. 14, § 1º), onde as gestantes e as famílias 
deverão receber orientação e formação sobre maternidade e paternidade responsáveis, 
aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento 
infantil integral, prevenção de acidentes e educação sem uso de castigos físicos, nos termos da 
Lei no 13.010/2014, com o intuito de favorecer a formação e a consolidação de vínculos 
afetivos e estimular o desenvolvimento integral na primeira infância. 

A importância da amamentação está também destacada nas reformas introduzidas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que previram o acesso a grupos de apoio à amamentação 
(art. 8º, § 3º, ECA); orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável 
e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de 
vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança (art. 8º, § 7º, ECA); 
sendo obrigação dos profissionais das unidades primárias de saúde desenvolver ações 
sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, à implementação e à avaliação 
de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno (art. 9º, § 1º, ECA). 
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Em razão dessa mesma lei, o art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
passou a vigorar acrescido dos seguintes incisos X e XI, prevendo o abono de falta ao trabalho, 
para: até 2 (dois) dias para o empregado acompanhar consultas médicas e exames 
complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira; por 1 (um) dia 
por ano para os empregados, mulheres ou homens, acompanharem filho de até 6 (seis) anos em 
consulta médica. 

As reformas no Código de Processo Penal estão relacionadas à necessidade de colheita 
de informações sobre a sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma 
deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos (art. 6º, X; 
art. 185, § 10; art. 304, § 4º) e possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar 
quanto o agente for gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; e 
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos (art. 318, IV, V e VI). Por fim, houve acréscimos de dois parágrafos no art. 5º da 
Lei sobre Declaração de Nascido Vivo para incluir a operacionalização da interligação 
informatizada de dados de registro civil. 

No entanto, as reformas não foram suficientes para adequar todas as obrigações legais 
dos cuidadores das crianças quanto ao trabalho não remunerado de cuidados, notadamente a 
respeito das mudanças ocorridas na CLT e nas normas que delimitam o direito à licença-
maternidade e licença-paternidade. 

Pode-se dizer, com segurança, que a legislação trabalhista e de seguridade social sobre 
as normas de licença-maternidade, licença-paternidade e assistência dos filhos em creches e 
pré-escolas não está condizente com o princípio da proteção integral da criança (OLIVA, 2006, 
p. 89) nas mais diversas áreas de políticas públicas, tais como saúde, alimentação, nutrição, 
educação, convivência familiar, na forma da Lei nº 13.257/2016, que criou a Política Pública 
para a Primeira Infância. Também não atende o dever de articulação na área do trabalho para 
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promover a paternidade e maternidade responsáveis com vistas ao desenvolvimento integral da 
criança (art. 14, Lei nº 13.257/2016). 

Todas as normas relativas à importância do aleitamento materno da criança incluídas 
nessa lei são contraditórias com a duração da licença maternidade. Ou seja, o Poder Público 
institui a obrigatoriedade de que a gestante receba orientação e formação sobre a necessidade 
do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e continuado até dois anos ou mais (art. 14, 
Lei nº 13.257/2016; arts. 8º e 9º, ECA), mas impossibilita, na prática, que essa orientação se 
concretize para as mulheres trabalhadoras que não podem usufruir de uma licença maternidade 
com duração adequada para tanto. 

O curto período da licença-maternidade de quatro meses para a grande maioria das 
mulheres não cobertas pelas alterações trazidas com a Lei nº 11.770/08, tais como as 
trabalhadoras autônomas, empregadas domésticas, empregadas das pequenas e microempresas, 
bolsistas de pesquisa e empregadas das grandes empresas que não aderiram ao Programa 
Empresa Cidadã, ocasiona drásticos efeitos para a saúde e formação da criança. 

Desse modo, as crianças filhas dessas trabalhadoras não poderão exercer plenamente 
o direito à saúde pela impossibilidade de usufruir da amamentação exclusiva até o sexto mês 
de vida, conforme recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde e 
Organização Mundial da Saúde, da mesma forma que as crianças filhas de mulheres que terão 
o direito à licença-maternidade de seis meses de duração, como as servidoras públicas federais 
(Decreto nº 6.690/08) e as empregadas das empresas que aderiram ao Programa Empresa 
Cidadã. 

A legislação ocasionou, portanto, uma grave desigualdade sentida não só pelas mães 
trabalhadoras, mas também, e de forma mais contundente, pelas crianças que nascem e que não 
podem viver os benefícios da mesma proteção constitucional da maternidade. 
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Aconteceram várias reformas legais tendentes a acompanhar os avanços da medicina 
quanto à proteção da saúde da gestante e do bebê, podendo ser citadas ao aumento da quantidade 
de faltas justificadas durante o pré-natal (art. 392, § 4º, CLT); ao aumento do período da licença, 
antes e depois do parto por duas semanas cada um, em caso de atestado médico (art.  392, § 2º, 
CLT); e a que incluiu o período de amamentação, ao lado da gestação, no direito de ser afastada 
de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres (art. 394-A, CLT). 

Deveria também haver futura adequação para a cobertura do período de licença 
maternidade para fins de amamentação exclusiva durante seis meses para todas as empregadas 
gestantes e também para a concessão do intervalo durante a jornada (art. 395, CLT), enquanto 
durar a amamentação (até dois anos ou mais). 

A dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no 
mínimo, seis consultas médicas e exames durante a fase de pré-natal também não abarca todas 
as necessidades de cuidado com a criança e a mãe. Isso porque não existe previsão de abono 
das faltas para as consultas pediátricas e obstétricas após o parto, que também são indicadas 
como consultas de rotina pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. 

Por outro lado, o curto período da licença-paternidade atinge igualmente o direito da 
criança de ter o seu pai como um dos principais cuidadores. O tempo destinado ao trabalho de 
cuidados possibilita o fortalecimento do vínculo entre as pessoas envolvidas, gerando efeitos 
para além do período da primeira infância. Nesse sentido, é tolhido o direito da criança a ter o 
seu pleno desenvolvimento emocional por meio da efetiva convivência familiar. 

O mesmo problema da ausência de abrangência instituído pelo Programa Empresa 
Cidadã quanto à ampliação da licença-maternidade de quatro para seis meses ocorre com à 
ampliação da licença-paternidade de cinco dias para vinte dias. Poucos são os pais que 
conseguem usufruir efetivamente desse direito. 
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Cabe realçar, nesse ínterim, que a ausência de reforma nas leis infraconstitucionais 
trabalhistas e previdenciárias para que as mães e os pais trabalhadores possam cuidar dos seus 
filhos em atendimento a todos os princípios e normas definidoras de direitos fundamentais 
previstos na Constituição Federal, além das obrigações de proteção à criança estabelecidos pela 
Lei nº 13.257/2016, que criou a Política Pública para a Primeira Infância, obrigam-nos a ajuizar 
ações demandando a possibilidade de adequação das condições de trabalho e da licença-
maternidade e licença-paternidade ao trabalho não remunerado de cuidados. 

Antes mesmo da edição dessa lei, destaca-se o pioneirismo do Poder Judiciário do 
Estado do Rio Grande do Norte, nas esferas da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, que 
lograram concretizar judicialmente o princípio da proteção integral da criança, determinando a 
adequação do horário de trabalho e da duração da licença-maternidade, respectivamente. Segue-
se a sua explanação. 

A 3ª Vara Federal da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, por meio de decisão da 
lavra do Juiz Federal Marco Bruno Miranda Clementino, nos autos do processo nº 0500471-
46.2013.4.05.8400T, deferiu e confirmou a decisão liminar, em sentença proferida em primeiro 
de abril de 2013, julgando procedente o pedido de uma mãe servidora pública federal a ter o 
direito de usufruir da prorrogação da licença-adotante nos mesmo termos da licença-
maternidade, com fundamento na Lei nº 11.770/2008, uma vez que, em função do que dispõe 
o artigo 210, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90, com a prorrogação prevista no artigo 3º, II, 
b, do Decreto nº 6.690/2008, foi-lhe concedida uma licença com duração inferior pela 
Administração Pública.  

Os fundamentos utilizados na sentença foram, em suma, os seguintes: é 
inconstitucional a disciplina da matéria na legislação infraconstitucional, à luz do regime 
jurídico de proteção à família e à criança inaugurado pela Constituição Federal de 1988; a 
Constituição Federal deu amparo a quaisquer arranjos familiares, conferindo supremacia ao 
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afeto e não às formalidades civis como fundamento dos vínculos jurídicos formados; a licença 
à gestante e à adotante são direitos mutuamente titularizados pelas mães e pelos filhos; qualquer 
discriminação nas relações familiares é odiosa, não podendo a origem da relação de filiação 
servir de justificação para discriminação nos direitos de mães e filhos; a limitação no período 
de licença à adotante conduz à situação absurda de o próprio sistema jurídico lhe impor uma 
perda total ou parcial dos direitos de cidadã em relação à gestante quanto ao cumprimento dos 
deveres decorrentes do artigo 227 da Constituição Federal. 

Pela leitura da fundamentação, observa-se a exposição do flagrante descompasso entre 
as normas e princípios fundamentais da Constituição e a legislação infraconstitucional, tanto 
no que diz respeito à proteção jurídica da mulher trabalhadora que se torna mãe, quanto no 
tocante à proteção dos filhos que estão sob os seus cuidados. 

A segunda decisão foi proferida em forma de Acórdão pela Primeira Turma de 
Julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em sessão ordinário do dia 24 de 
maio de 2016, sob a Relatoria da Juíza Convocada do Trabalho Isaura Maria Barbalho 
Simonetti, nos autos do processo nº 0001176-73.2015.5.21.0003. O Acórdão reformou a 
sentença prolatada em instância inferior, a qual havia julgado improcedente o pedido, para 
afastar a improcedência e condenar a empresa pública reclamada na obrigação de fazer 
consistente na submissão da trabalhadora a horário de trabalho especial de 06 horas diárias, sem 
redução de remuneração, para que ela pudesse conciliar as responsabilidades profissionais com 
as responsabilidades advindas com o trabalho de cuidado de uma filha com necessidades 
especiais, titular do direito à proteção integral, com absoluta prioridade, pois em condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

A sentença da primeira instância havia julgado improcedente o pedido justamente em 
decorrência da ausência de disposição legal infraconstitucional. Esse fundamento foi superado 
no Acórdão da segunda instância, em razão da força normativa da Constituição Federal e da 
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eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais da proteção à infância e juventude e à 
pessoa com deficiência, gerando o dever de adaptação razoável do empregador à redução do 
horário de trabalho da autora da ação. 

A fundamentação dessa segunda decisão baseou-se na conjugação das normas 
constitucionais protetivas da infância e da adolescência, bem como das pessoas com deficiência, 
com relevo para que, além de haver a obrigação jurídica do empregador em promover as 
adaptações razoáveis no meio ambiente do trabalho para a inclusão direta do trabalhador com 
deficiência (obrigação essa para a qual já existe a previsão normativa infraconstitucional, por 
meio do art. 93, da Lei nº 8.213/91), há a obrigação para possibilitar a sua inclusão indireta, no 
contexto mais amplo de sua função social, do dependente com deficiência filho do trabalhador, 
decorrente da aplicação direta e imediata, com eficácia horizontal, dos direitos fundamentais da 
igualdade material (art. 3º, I e IV, e caput do art. 5º, CRFB) e da proteção integral da criança, 
com absoluta prioridade, pela família, sociedade e Estado (art. 227, CRFB). 

Vê-se, pois, que ainda há muito a se avançar no que concerne à adaptação das 
condições de trabalho previstas em leis infraconstitucionais às normas definidoras de direitos 
fundamentais estatuídas na Constituição. 

Retomando o tema da insuficiência legislativa, como já foi dito, inexiste no Brasil o 
instituto da licença parental, o que prejudica o direito da criança de ter o seu desenvolvimento 
e formação acompanhados de perto por um cuidador com responsabilidades profissionais. 
Nesse sentido, inexiste regra a respeito de flexibilidade na jornada de trabalho ou de preferência 
em realização de teletrabalho pelas mulheres e homens com responsabilidades familiares – não 
obstante este último instituto já conste no ordenamento jurídico, como se observa da nova 
redação dada pela Lei nº 12.551/2011 ao art. 6º da CLT, prevendo a não distinção entre o 
trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado 
e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de 
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emprego, cujos meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se 
equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, 
controle e supervisão do trabalho alheio. 

Além disso, embora presente, há flagrante insuficiência no fornecimento de serviços 
sociais de apoio no Brasil para permitir que os pais combinem as obrigações para com a família 
com as responsabilidades do trabalho e a participação na vida pública (art. 11, 2, “c”, CEDAW), 
o que permitiria um maior tempo de convivência com os seus filhos. 

A demanda pela abrangência e qualidade da educação infantil configura-se em antiga 
luta das mulheres, apresentando dois eixos de fundamentação: por um lado é uma educação 
essencial pelo desenvolvimento que propicia, ao ser um direito das crianças, possibilitando o 
acesso a cuidados e estimulação intelectual, motora e psicológica; e, por outro, libera as 
mulheres dos cuidados e da educação das crianças possibilitando que realizem seu trabalho em 
melhores condições ou que possam utilizar o tempo para se capacitarem e investirem em sua 
educação formal ou técnica (RODRIGUES; CORTÊS, 2006, p. 25). Mas os efeitos benéficos 
de uma educação de qualidade para as crianças repercutem seus efeitos para todos, mulheres e 
homens, meninas e meninos. 

Essa educação deve incluir a temática da necessária informação a respeito da salutar 
corresponsabilidade familiar e quebra de estereótipos de gênero. Sob esse ângulo, são várias 
normas internacionais ratificadas pelo Brasil, mas ainda pendentes de regulação concretizadora, 
a seguir descritas. 

Considerado um dos Tratados mais importantes sobre a temática abordada no presente 
estudo, a CEDAW proclama que são nos esquemas e modelos de comportamento sociocultural 
dos homens e das mulheres que estão as maiores fontes de injustiça de gênero, devendo haver 
uma imperiosa mudança nesses comportamentos a fim de alcançar a eliminação dos 
preconceitos e das práticas costumeiras. 
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Destaca-se, ainda, a função da educação familiar de corrigir o entendimento de que a 
maternidade constitui encargo de apenas um dos sujeitos relacionados à reprodução: a mulher. 
Nesse sentido, o artigo 5º da CEDAW prescreve que os Estados Partes deve tomar todas as 
medidas apropriadas para modificar os esquemas e modelos de comportamento sociocultural 
dos homens e das mulheres com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e das práticas 
costumeiras, ou de qualquer outro tipo, que se fundem na ideia de inferioridade ou de 
superioridade de um ou de outro sexo ou de um papel estereotipado dos homens e das mulheres; 
e, ainda, assegurar que a educação familiar contribua para um entendimento correto da 
maternidade como função social e para o reconhecimento da responsabilidade comum dos 
homens e das mulheres na educação e desenvolvimento dos filhos, devendo entender-se que o 
interesse das crianças é consideração primordial em todos os casos. As medidas apropriadas 
para modificar os esquemas e modelos de comportamento podem ser legislativas ou executivas.  

Esse caráter público das medidas também deveria ser direcionado para que a educação 
propagasse um entendimento correto da maternidade como função social e para que o 
reconhecimento da responsabilidade comum dos homens e das mulheres na educação e 
desenvolvimento dos filhos não fosse apenas a educação familiar, mas também a educação 
formal. Mesmo porque a própria Convenção afirma em seu preâmbulo que a previsão normativa 
da igualdade de gênero não foi suficiente para coibir as discriminações sofridas pela mulher, 
dificultando a sua participação, nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, 
econômica e cultural de seu país. 

A responsabilidade conjunta fortalece e aprimora a maternidade e paternidade 
responsáveis, tudo com a finalidade de garantir o interesse primordial da criança. Há, ainda, a 
previsão de que as mulheres e os homens tenham os mesmos direitos e responsabilidades 
durante o casamento e por ocasião de sua dissolução; os mesmos direitos e responsabilidades 
como pais, qualquer que seja seu estado civil, em matérias pertinentes aos filhos; os mesmos 



196 
 

direitos de decidir livre e responsavelmente sobre o número de seus filhos e sobre o intervalo 
entre os nascimentos e a ter acesso à informação, à educação e aos meios que lhes permitam 
exercer esses direitos; os mesmos direitos e responsabilidades com respeito à tutela, curatela, 
guarda e adoção dos filhos, ou institutos análogos, quando esses conceitos existirem na 
legislação nacional; e os mesmos direitos pessoais como marido e mulher (art. 16, CEDAW). 

Nota-se que ainda não houve implementação das medidas legislativas ou 
administrativas suficientes para modificar os esquemas e modelos de comportamento 
sociocultural dos homens e das mulheres com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos 
e das práticas costumeiras (art. 5º, “a”, CEDAW), nem para assegurar que a educação familiar 
contribua para um entendimento correto da maternidade como função social e para o 
reconhecimento da responsabilidade comum dos homens e das mulheres na educação e 
desenvolvimento dos filhos (art. 5º, “b”, CEDAW). As famílias que direcionam a educação dos 
seus filhos no sentido do que determina a CEDAW assim o fazem por iniciativa própria. 

Na esfera da educação, quando o governo brasileiro tentou implementar, em junho de 
2014, a obrigatoriedade de ensino sobre identidade de gênero nas escolas estaduais e 
municipais, instituindo-o no Plano Nacional de Educação (PNE), surgiram polêmicas na 
bancada mais conservadora do Congresso, o que fez o governo recuar com a proposta. A 
UNESCO no Brasil posicionou-se pela necessidade de que a legislação brasileira e os planos 
de educação incorporem perspectivas de educação em sexualidade e gênero, lembrando que o 
Brasil adotou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na qual há o compromisso 
de assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade (objetivo nº 4) e alcançar a 
igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas (objetivo nº 5).43  

                                                 
43 Fonte: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/unesco_in_brazil_stands_against_gender_violence_issues/#.V2LkNrsrKUn Acesso: 12/set/2016. 
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Parlamentares autodesignados como partícipes da “Bancada Evangélica” 
apresentaram vários projetos de lei em sentido contrário ao determinado pela ONU: coíbe 
qualquer tipo de debate sobre a promoção da “ideologia de gênero” (sem esclarecer o que seja, 
uma vez que gênero é um fato social, não ideologia) no sistema de educação, criminalizando a 
veiculação em atos normativos oficiais, em diretrizes, planos e programas governamentais, de 
termos e expressões como ‘orientação sexual’, ‘identidade de gênero’, ‘discriminação de 
gênero’, ‘questões de gênero’ e assemelhados, bem como autorizar a publicação dessas 
expressões em documentos e materiais didático-pedagógicos, com o intuito de disseminar, 
fomentar, induzir ou incutir a ideologia de gênero (PL nº 2731/2015, PL nº 3236/2015, PL nº 
3235/2015). 

Essas leis, caso aprovadas, ou a permanência da omissão do Estado quanto à adoção 
de medidas para modificar os livros e os programas escolares e adaptar os métodos de ensino a 
fim de eliminar todo conceito estereotipado dos papéis masculino e feminino em todos os níveis 
e em todas as formas de ensino (art. 10, “c”, CEDAW) pode ocasionar a responsabilização 
internacional do Brasil, graças ao controle realizado pelo Comitê sobre a Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher (art. 17, CEDAW) e pelo princípio do pacta sunt servanda (art. 
24, CEDAW).  

É válido rememorar que o atual quadro discriminatório sobre a divisão sexista dos 
papeis sociais e culturais a serem exercidos pelas pessoas de sexos diferentes atinge igualmente 
as crianças, limitando o seu exercício de liberdade de escolha quanto às principais questões da 
vida, como profissão e responsabilidade familiar e, por isso, deve ser combatido desde os 
primórdios, com uma educação inclusiva, igualitária e emancipadora. 
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3 TENTATIVAS DE SUPERAÇÃO POR PROJETOS DE LEI 
Desde a promulgação da Constituição Federal há tentativas de regulamentação do art. 

7º, XX, com a instituição de normas promocionais, a par das normas proibitivas de 
discriminação negativa. Cite-se, por exemplo, o Projeto de Lei nº 2.417/89, que dispunha sobre 
a concessão de benefício fiscal às pessoas jurídicas que investissem em treinamento e 
qualificação da mão de obra feminina. Pela redação do projeto, só poderia ser beneficiada a 
empresa que tivesse o mínimo de 30% de mulheres da força de trabalho empregada. No entanto, 
foi arquivado definitivamente em 2002. 

Em trâmite atualmente há os seguintes: Projeto de Lei nº 4.857/2009 (Câmara dos 
Deputados); Projeto de Lei nº 6.653/2009 (Câmara dos Deputados) e Projeto de Lei nº 136/2011 
(Senado Federal), cujas inovações serão destacadas a seguir, omitindo-se a análise das normas 
jurídicas similares às já existentes no ordenamento, para evitar a repetição desnecessária do 
quadrante jurídico protetivo ao trabalho da mulher. 

 
3.1 Projeto de Lei nº 4.857/2009 (Câmara dos Deputados) 

Nesse Projeto de Lei está previsto expressamente que o Estado brasileiro reconhece 
que a discriminação de gênero constitui uma das formas de violação aos direitos humanos (art. 
5º). 

No artigo seguinte há o dever dos representantes dos Poderes, agentes públicos, 
dirigentes de empresas com participação pública, investidores privados, empresários, 
comerciários, partidos políticos, de combater a discriminação de gênero, criando oportunidades 
igualitárias entre homens e mulheres, tanto para acesso aos cargos diretivos e isonomia no 
tratamento, como para promoção e desenvolvimento participativo. 

É criado um mecanismo onde os órgãos do Poder Executivo deverão informar, 
anualmente, à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, na 
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finalização de cada ano letivo, as estatísticas no que se refere à participação das mulheres nos 
cargos de presidência, diretivos ou representativos, para fins de controle e visibilidade social 
(art. 6º, §1º). De igual forma, o Legislativo e o Judiciário, sendo que conforme diretriz interna, 
deverão proceder à divulgação e dar publicidade a esses dados anualmente (art. 6º, §2º). 

Além disso, todas as esferas públicas deverão efetivar uma política de inclusão da 
mulher, até a devida regularidade da proporção equânime à representatividade social, nas 
cúpulas e órgãos diretivos (art. 7º, parágrafo único). 

No que concerne à educação, toda instituição, pública ou privada, com apoio do 
Estado, desenvolverá políticas educativas e de conscientização nas questões de direitos 
humanos e gênero (art. 9º). 

É tipificado o crime de discriminação de gênero, onde reduzir a mulher à condição de 
inferioridade, submetendo-a a constrangimentos, restrições diferenciadas ou humilhações 
ofensivas à sua dignidade, quer sujeitando-a a condições degradantes de trabalho perante aos 
demais colegas ou, inibindo-lhe, em patente discriminação de gênero, o acesso e a participação 
em igualdade de condições, terá a sanção da pena de detenção de 6 meses a três anos, e multa 
(art. 11, incluindo o art. 149-A, ao Código Penal). Será causa de aumento de em 2/3 se a conduta 
for cometida mediante o emprego de violência física, sem prejuízo de outras modalidades de 
crimes, contravenção e/ou repercussão cível. 

Os Poderes Públicos, empresas ou sociedade com capital público, nos limites de suas 
competências, estabelecerão dotações orçamentárias específicas educativas e preventivas da 
discriminação de gênero (art. 16). Pode haver concessão de benefícios fiscais e disposição de 
recursos à estruturação de uma política pública de direitos humanos às empresas e instituições 
da esfera privada, inclusive aos partidos políticos e às entidades com participação de capital 
público (art. 17). 
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3.2 Projeto de Lei nº 6.653/2009 (Câmara dos Deputados) 
O Projeto de Lei nº 6.653/2009 foi apensado ao Projeto de Lei nº 4.857/2009, embora 

seja de maior abrangência e amplitude de direitos. Nele, há disposição expressa de encargo do 
Estado em criar mecanismos, políticas públicas e ações positivas, visando acelerar a igualdade 
de fato entre mulheres e homens, bem como prevenir, coibir e eliminar todas as formas de 
discriminação contra as mulheres, nas relações de trabalho urbano e rural (art. 3º, caput), 
incidindo sobre os processos seletivos, sobre os critérios de avaliação, formação e capacitação 
profissional, inclusive para efeito de promoção e exercício de cargos de direção, de confiança, 
de chefia ou gerência, nas relações de trabalho (art. 3º, §2º). 

As políticas, programas e ações a serem instituídos deve ser: de enfrentamento do 
sexismo, do racismo e da lesbofobia, para assegurar a incorporação da perspectiva de raça, etnia 
e orientação sexual nas políticas públicas direcionadas às mulheres; e de inclusão da perspectiva 
geracional nas políticas públicas relacionadas às mulheres (art. 3º, §1º).  

Nesse projeto, há algumas disposições especiais a respeito do compartilhamento das 
responsabilidades familiares, onde, pelo artigo 5º, o Estado deverá promover medidas que 
visem amparar mulheres e homens no exercício compartilhado e equilibrado de suas 
responsabilidades familiares e profissionais, garantindo-lhes o direito ao desenvolvimento 
pessoal dentro e fora do mercado de trabalho. Pelo exposto, fica estabelecida no art. 5º a regra 
da necessidade de intervenção do Estado para possibilitar o exercício compartilhado das 
responsabilidades familiares e profissionais. 

Além disso, pelo artigo 8º, as políticas de emprego deverão ter como objetivo 
prioritário, dentre outros, aumentar a participação das mulheres no mercado de trabalho, 
contribuindo, assim, para a igualdade efetiva entre mulheres e homens, observados os princípios 
da transversalidade da questão de gênero, da corresponsabilidade entre mulheres e homens, da 
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conciliação entre vida pessoal, familiar e laboral e da igualdade de tratamento e de 
oportunidades.  

Todo esse aparato de princípios norteadores da efetiva igualdade de gênero será 
conquistado mediante a observância da transversalidade na questão de gênero, que se traduz na 
obrigatoriedade de o Poder Público considerar, em qualquer decisão, a forma como são 
atingidas mulheres e homens, direta ou indiretamente, de modo a evitar o acirramento das 
desigualdades e promover a igualdade efetiva; da corresponsabilização por meio do 
compartilhamento equânime entre mulheres e homens das responsabilidades, tanto na esfera 
privada – tarefas domésticas e familiares, quanto na vida pública – no plano profissional, laboral 
e de participação política e social; da conciliação entre vida privada e pública com vistas ao 
pleno desenvolvimento nas respectivas esferas privada e pública, competindo ao Estado e à 
sociedade atuar para a eliminação das tensões decorrentes desta múltipla inserção social de 
mulheres e homens; da igualdade no trato de oportunidades, que se refere ao acesso ao emprego, 
à permanência no emprego, à formação e à promoção profissionais, às boas condições de 
trabalho e à justa remuneração, garantindo-se que a trajetória profissional de homens e mulheres 
não seja prejudicada pelas responsabilidades da vida privada (art. 8º, parágrafo único). 

Assim, além da meta do aumento da quantidade de mulheres no mercado de trabalho, 
deverá haver a observância dos princípios da transversalidade da questão de gênero, da 
corresponsabilidade entre mulheres e homens, da conciliação entre vida pessoal, familiar e 
laboral e da igualdade de tratamento e de oportunidades. 

Ou seja, qualquer decisão estatal deverá considerar a forma como são atingidos 
mulheres e homens, direta ou indiretamente; o compartilhamento de forma equânime entre 
mulheres e homens das responsabilidades na esfera privada (tarefas domésticas e familiares) e 
pública (no plano profissional, laboral e de participação política e social); a eliminação das 
tensões decorrentes da conciliação entre a vida profissional e familiar; e a trajetória profissional 
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de mulheres e homens (acesso, permanência, formação, promoção, remuneração) não seja 
prejudicada pelas responsabilidades da vida privada. 

A cultura da igualdade de gênero está prevista no art. 11 e a previsão de medida 
concreta a respeito da conciliação entre a vida familiar e profissional está disposta no art. 12, 
onde deverão ser criados mecanismos de assistência para a redução da dupla jornada das 
mulheres. 

Há também dispositivo prevendo que a perspectiva de gênero seja de observância 
obrigatória nos programas de educação e inserção profissional (art. 9º) e nos programas de 
capacitação profissional e treinamento no âmbito da empresa (art. 17, par. único). 

A promoção de ações de incentivo à permanência das mulheres no mercado de 
trabalho, sem prejuízo da vida pessoal e das responsabilidades familiares, é mencionada no art. 
15, onde serão admitidas medidas temporárias de incentivo à contratação de mulheres, para a 
garantia da igualdade de oportunidade entre mulheres e homens, mediante: disposições 
regulamentares adotadas nas áreas de recrutamento, formação, promoção, organização e 
condições de trabalho; cláusulas de acordos ou convenções coletivas de trabalho; execução de 
Plano de Igualdade entre mulheres e homens. 

O Plano de Igualdade faz parte de um conjunto de medidas, como os planos de ação 
executados no interior das empresas (art. 17, caput); avaliações periódicas internas a respeito 
da efetividade da igualdade entre mulheres e homens (art. 18, caput); medidas de ação positiva 
que facilitem a inserção e permanência das mulheres no mercado de trabalho por meio de 
negociações coletivas de trabalho: Acordo Coletivo de Trabalho e Convenção Coletiva de 
Trabalho (art. 19) – nesse último ponto, fica expressamente vedado que cláusulas diferenciadas 
ocasionem a flexibilização do princípio da irredutibilidade salarial em prejuízo às trabalhadoras 
(art. 20). 
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Sobre a jornada de trabalho, na hipótese de ocorrência de faltas em razão de, 
comprovadamente, não existir outro meio de atender à situação de emergência relativa às 
responsabilidades familiares diretas, fica vedada a aplicação de penalidades disciplinares (art. 
21). 

O PL sistematiza, ainda, um grupo de normas de incentivo à igualdade pelas empresas 
privadas. Um selo distintivo será conferido às empresas que se destaquem na aplicação de 
políticas de igualdade de tratamento e de oportunidades para trabalhadoras e trabalhadores, 
podendo ser utilizado pela empresa para fins comerciais e publicitários (art. 22). 

O desempenho das ações pró-igualdade de gênero será considerado para efeito de 
concessão de financiamentos pelo Estado, admitindo-se a recusa do financiamento requerido, 
em caso de apuração e comprovação de práticas discriminatórias (art. 23). 

Fica instituído o Cadastro de Empregadores Responsáveis por Atos Discriminatórios 
– CERAD para fins de controle e fiscalização da proibição expressa de diferença de salários, 
de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo (art. 7º, XXX, CRFB), a 
ser gerenciado pelo Ministério do Trabalho nos casos em que, notificadas para atender à 
regularização de situação relacionada com o descumprimento da lei, as empresas não tenham 
sustado, no prazo assinalado, a prática discriminatória detectada pela fiscalização (art. 24). 

Medidas de combate ao assédio sexual e moral estão previstas nos artigos 25 a 30 do 
PL, havendo inclusão de dois dispositivos na CLT, que tratam tais condutas como motivo para 
dispensa por justa causa se cometido pelo empregado (art. 30, incluindo a alínea “m” ao art. 
482) e também para a rescisão indireta do contrato de trabalho pela empregada ou empregado 
que sofreu o assédio (arts. 28 e 29, com modificação da redação do §3º do art. 483 e inclusão 
da alínea “h” ao art. 483). 

Independentemente da assistência de creche a filhos de trabalhadores, prevista no art. 
7º, XXV, CRFB, deverão ser criadas creches visando permitir às empregadas e aos empregados 
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o exercício compartilhado e em igualdade de condições, a serem instaladas e mantidas em 
corresponsabilidade do Estado com a empresa (art. 31). Também há corresponsabilidade do 
Estado e interessados na manutenção de instituições destinadas à guarda de idosos que vivam 
sob a responsabilidade de trabalhadores (art. 32). 

O artigo 34 acrescenta um capítulo à CLT, criando a Comissão Interna de Promoção 
da Igualdade – CIPI, incluindo os artigos 441-A a 441-H, a seguir explanados.  

Essa Comissão deve ser instalada em empresas de médio e grande porte, cuja 
competência é promover a igualdade de gênero, o combate às práticas e políticas 
discriminatórias nas relações e no ambiente de trabalho, por meio das seguintes atribuições (art. 
441-D): realizar diagnóstico anual sobre as condições relativas à questão de gênero, raça e etnia 
nas relações e ambiente de trabalho da empresa; elaborar o Plano de Igualdade que possibilite 
o enfrentamento e a solução dos problemas identificados, de acordo com as instruções 
expedidas pelo Poder Público; avaliar o cumprimento dos compromissos assumido no Plano de 
Igualdade, após um (1) ano de sua execução; combater o assédio sexual e o assédio moral; 
divulgar informações relativas à questão de gênero, raça e etnia no ambiente de trabalho. 

O diagnóstico deverá conter, necessariamente, informações sobre a política salarial e 
sobre a composição dos cargos de chefia da empresa. Além disso, o Plano de Igualdade (que 
será amplamente divulgado) fixará: objetivos e metas a alcançar; as ações a serem 
implementadas; e os sistemas eficazes de monitoramento e de avaliação. 

A CIPI será composta, no mínimo de 50% de mulheres, observada a proporcionalidade 
na representação da empresa e das trabalhadoras e trabalhadores, sendo esses últimos eleitos 
em escrutínio secreto, para exercer mandato de 1(um) ano, permitida uma reeleição. As pessoas 
eleitas têm estabilidade desde o registro da candidatura até 1(um) ano após o término do 
mandato (art. 441-C). A Presidência será sempre exercida pelo indicado pela empresa, cabendo 
a Vice-Presidência da CIPI à pessoa eleita pelos empregados (art. 441-B, §§7º e 8º). 
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A empresa deverá disponibilizar informações e também tempo disponível no curso da 
jornada para a realização das tarefas gerais vinculadas ao pleno funcionamento dos trabalhos e 
cumprimento do Plano de Igualdade (art. 441-E e F). 

Compete ao Ministério do Trabalho promover a fiscalização do cumprimento das 
normas relativas à igualdade de gênero; adotar as medidas que se tornem exigíveis, em virtude 
das disposições contidas nessa lei; e impor as penalidades cabíveis por descumprimento das 
normas aqui constantes (art. 441-G), previstas no art. 401 da CLT (multas administrativas), 
devendo ser máxima a sanção em caso de reincidência (art. 35, §5º). 

Há interessante previsão normativa sobre a inversão do ônus da prova em processo 
judicial sobre o descumprimento do princípio da igualdade e, em especial, pedidos de reparação 
de danos fundados em alegação de assédio sexual ou assédio moral (art. 36, conferindo a 
inclusão do parágrafo único ao art. 818 da CLT), caracterizando-se nula a dispensa de 
empregadas e empregados com pedidos relacionados ao princípio da igualdade e demais 
dispositivos da lei (art. 38), exceto em caso de falta grave (art. 38, § 2º). 

 
3.3 Projeto de Lei nº 136/2011 (Senado Federal) 

O Projeto de Lei nº 136/2011 tem várias disposições muito parecidas com o PL 
6.653/2009, a respeito do combate à discriminação de gênero e criação de políticas e ações 
afirmativas que observem a transversalidade da questão de gênero (a forma como são atingidas 
mulheres e os homens, direta ou indiretamente), o compartilhamento equânime das 
responsabilidades nas esferas privada e pública, especialmente no âmbito profissional; a 
conciliação entre a vida pessoal, familiar e laboral, visando à eliminação das tensões 
decorrentes da múltipla inserção social de mulheres e homens; e a igualdade de oportunidades 
(acesso, permanência, formação, promoção e remuneração). 
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Define como sendo formas de discriminação contra a mulher a remuneração menor 
quando desenvolvida a mesma função, a inviabilização, no ambiente de trabalho, da 
participação da mulher em igualdade de condições; a imposição de subserviência e inferioridade 
moral ou hierárquica em relação aos demais executantes da mesma função ou atividade; a 
preterição, em razão do gênero, na ocupação de cargos e funções, promoção e remoção, ou na 
dispensa; criação de obstáculos, em razão de sexo, ao acesso a cursos de qualificação; o assédio 
moral, físico, patrimonial, psicológico e sexual; estabelece que as diferenças e especialidades 
inerentes à condição feminina não poderão ser utilizadas para legitimar tratamento 
discriminatório; dispõe que cabe ao Estado e à sociedade promover políticas e ações afirmativas 
que visem prevenir, coibir e punir todas as formas de discriminação contra as mulheres nas 
relações de trabalho; as políticas e ações deverão observar a transversalidade da questão de 
gênero, o compartilhamento equânime das responsabilidades nas esferas privada e pública, a 
conciliação entre a vida pessoal, familiar e laboral, visando à eliminação das tensões 
decorrentes da múltipla inserção social de mulheres e homens, a igualdade de oportunidades; 
estabelece que serão realizados programas de educação e de inserção profissional para a 
promoção da capacitação, do acesso e da permanência das mulheres no mercado de trabalho; 
dispõe que o princípio da igualdade entre mulheres e homens deverá incidir sobre os processos 
seletivos e critérios de avaliação, formação e capacitação profissional; estabelece que a 
manutenção ou reiteração de práticas de condutas discriminatórias contra a mulher, no âmbito 
das relações de trabalho, resultará no direito à indenização em favor da vítima; dispõe que com 
relação à prática de condutas discriminatórias contra mulher adolescente na atividade de estágio 
ou condição de aprendiz, ou idosa, no trabalho desempenhado, aplicar-se-ão subsidiariamente 
as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso; dispõe que a 
defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser exercida, 
concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação declarada de interesse público, em 
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quaisquer das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, constituída há pelo 
menos um ano, nos termos da legislação civil. 

Trata-se, na verdade, de uma versão resumida do PL em trâmite na Câmara Federal, 
com 17 artigos no total. 
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4 CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DA OIT NÃO RATIFICADAS 
Serão colocadas em evidência, a partir de agora, algumas partes das Convenções 

Coletivas da OIT não ratificadas pelo Brasil que possuem regras sobre a proteção ao trabalho 
da mulher. Como se trata de análise que objetiva ponderar a possibilidade de suplementar o 
sistema interno com o sistema internacional, serão destacadas apenas e tão somente as normas 
mais protetivas, com teor normativo protetivo superior ao que já existe na legislação pátria. 

Isso porque a própria OIT reconhece em seus atos constitutivos que o exposto em atos 
normativos é um patamar mínimo a ser observado pelos países membros. Havendo proteção 
jurídica interna superior, esta deve ser aplicada, conforme preconiza a própria OIT. 

Importa destacar, ainda, que, diferentemente do processo legislativo interno, os 
Tratados incorporados ao ordenamento jurídico passam por um prévio procedimento com as 
fases internas (encaminhamento do texto assinado ao Congresso Nacional, aprovação, 
ratificação, promulgação e publicação) e externas (negociação, assinatura e registro no órgão 
internacional após ratificação). No Brasil, a competência para ratificar é do Presidente da 
República (art. 84, VIII, CRFB) após aprovação do Congresso Nacional (art. 49, I, CRFB). As 
normas de jus cogens (artigos 53 e 64 da Convenção de Viena de 1969), não precisam de um 
prévio processo de incorporação ou consentimento, pois são imperativas, inderrogáveis e 
independentes da vontade dos Estados. Há quem defenda a cláusula aberta dos direitos humanos 
no art. 5º, §2º, da CRFB, com aplicação direta no ordenamento interno, independentemente da 
aprovação qualificada prevista no art. 5º, § 3º, CRFB. 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, há a sujeição 
aos princípios gerais do Direito Internacional (art. 4º), os tratados internacionais coexistem com 
os direitos e garantias expressos na Constituição (art. 5º, § 2º), os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos com aprovação qualificada nas Casas do Congresso 
Nacional serão equivalentes às emendas constitucionais (art. 5º, § 3º), o Brasil se submete à 
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jurisdição do Tribunal Penal Internacional (art. 5º, § 4º), havendo atuação da União no âmbito 
internacional (art. 21, I), e, no âmbito interno, compete ao Presidente da República celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional (art. 84, 
VIII, e art. 49, I). 

 
4.1 Convenção nº 156, OIT 

A Convenção nº 156 da OIT entrou em vigor no plano internacional em 1983 e trata 
sobre a Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para Trabalhadoras e Trabalhadores com 
Responsabilidades Familiares. 

Nela, há um espectro amplo de atuação, tendo em vista que não se trata apenas de 
coibir discriminações para o ingresso no mercado de trabalho, mas sim no ingresso, 
permanência, participação ou progressão (art. 1º, C. 156, OIT). Além disso, aplica-se a todos 
os setores de atividade econômica e a todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras (art. 
2º, C. 156, OIT). 

A Convenção se divide em quatro partes: conceitual, prescritiva, fiscalizatória e 
controle pela OIT. Entre os artigos 3º a 9º está prevista a parte prescritiva. 

Todo País-membro deverá incluir, entre os objetivos de sua política nacional, a 
concessão de condições a pessoas com encargos de família, que estão empregadas ou queiram 
empregar-se, de exercer o direito de fazê-lo sem estar sujeitas a discriminação e, na medida do 
possível, sem conflito entre seu emprego e seus encargos de família (art. 3º, § 1º), entendendo-
se como "discriminação" o definido pelos artigos 1º e 5º da Convenção sobre a Discriminação 
(Emprego e Profissão). 

Vê-se, aqui, a importância da aplicação da Convenção nº 111, da OIT, que é a 
Convenção sobre Discriminação em matéria de emprego e ocupação, tendo em vista que o 
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referido instrumento não previu a hipótese de discriminação por encargos familiares, embora 
tenha previsto a discriminação por sexo. 

A Convenção nº 111 define como "discriminação" toda distinção, exclusão ou 
preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou 
origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de 
tratamento em matéria de emprego ou profissão (acesso à formação profissional, ao emprego e 
às diferentes profissões, bem como as condições de emprego), não sendo assim considerada a 
distinção, exclusão ou preferência fundada em qualificações exigidas para um determinado 
emprego (art. 1º, C. 111, OIT). 

Para tanto, é dever do Estado-Membro, por métodos adequados às circunstâncias e os 
usos nacionais: esforçar-se por obter a colaboração das organizações de empregadores e 
trabalhadores e de outros organismos apropriados, com o fim de favorecer a aceitação e 
aplicação desta política; promulgar leis e encorajar os programas de educação próprios a 
assegurar esta aceitação e aplicação; revogar todas as disposições legislativas e modificar todas 
as disposições ou práticas, administrativas que sejam incompatíveis com a referida política; 
seguir a referida política no que diz respeito a empregos dependentes do controle direto de uma 
autoridade nacional; assegurar a aplicação da referida política nas atividades dos serviços de 
orientação profissional, formação profissional e colocação dependentes do controle de uma 
autoridade nacional; indicar, nos seus relatórios anuais sobre a aplicação da convenção, as 
medidas tomadas em conformidades com esta política e os resultados obtidos (art. 3º, C. 111, 
OIT). 

Conforme já destacado no estudo, os Estados podem definir como não discriminatórias 
quaisquer outras medidas especiais (além dos direitos promocionais previstos nas outras 
Convenções da OIT) que tenham por fim salvaguardar as necessidades particulares de pessoas 
em relação às quais a atribuição de uma proteção ou assistência especial seja de uma maneira 
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geral, reconhecida como necessária, por razões tais como o sexo, a invalidez, os encargos de 
família ou o nível social ou cultural (art. 5º, C. 111, OIT). 

Se, de algum modo, as responsabilidades familiares com filhas e filhos dependentes, 
além de outros membros da família com necessidade de cuidados, restringirem essa atuação 
(ingresso, participação ou progressão), impõe-se aplicar as normas da Convenção para mitigar 
essa restrição. 

O objetivo maior é reduzir o conflito entre trabalho e responsabilidades familiares 
através de políticas nacionais que possibilitem a conciliação entre esses dois âmbitos, sem 
qualquer efeito adverso discriminatório ou impeditivo de gozo de direitos. 

Parte-se da concepção de que todo ser humano é livre para escolher o seu trabalho. E 
de que forma pessoas com responsabilidades familiares podem exercer esse direito? De várias 
formas. Mas, em todas elas, um requisito é essencial: que o trabalho escolhido possa adaptar-
se à vida privada com responsabilidades familiares. Caso contrário, qualquer inadaptação do 
trabalho ocasionaria uma limitação na escolha, ou, em outras palavras, a uma ausência de 
liberdade de escolha.  

A pessoa que possui um encargo de responsabilidades familiares não escolhe 
livremente o seu trabalho se apenas parte do mercado de trabalho é adaptado às suas 
necessidades. A conciliação da vida privada e trabalho deve estar disponível em todas as 
ocupações, a fim de que se possa falar em real liberdade de escolha de trabalho. 

As barreiras rígidas impostas em determinados postos de emprego são excludentes e, 
portanto, limitadoras da liberdade de escolha de uma profissão pelos indivíduos. 

O artigo 4º da Convenção nº 156 confere esse tratamento ao dispor que devem ser 
adotadas todas as medidas compatíveis com as condições e as possibilidades nacionais para: a) 
possibilitar que trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares exerçam seu 
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direito à livre escolha de trabalho e b) ter em conta suas necessidades nos termos e condições 
de emprego e de seguridade social. 

Além das empresas adaptarem os seus postos de trabalho às necessidades das pessoas 
com responsabilidades familiares, de acordo com as condições e possibilidades nacionais, o 
Estado deve desenvolver ou promover serviços comunitários, públicos ou privados, de 
assistência à infância e à família. 

Considerando que a informação adequada à população, além de esclarecer, reduz a 
intolerância e o preconceito, o artigo 6º da Convenção nº 156 apregoa que as autoridades e 
órgãos competentes de cada país devem adotar medidas apropriadas para promover a 
informação e a educação que gerem uma compreensão pública mais ampla do princípio da 
igualdade de oportunidades e tratamento para trabalhadores e trabalhadoras e dos problemas 
daqueles e daquelas com responsabilidades familiares, bem como uma opinião pública 
favorável à solução desses problemas. 

A alta carga de trabalho tem gerado pelas responsabilidades familiares faz com que as 
carreiras profissionais sofram interrupções, por vezes, definitivas, especialmente para as 
mulheres. Esse absenteísmo deve ser reduzido pela atuação do Estado em medidas no campo 
da orientação e formação profissionais, a fim de que o reingresso após as ausências decorrentes 
do cuidado intensivo de filhas e filhos possa ser concretizado (art. 7º, C. 156, OIT). 

Uma hipótese de vedação de dispensa discriminatória implica que as responsabilidades 
familiares não devem constituir, como tais, motivo válido para o término de uma relação de 
trabalho (art. 8º, C. 156, OIT). 

As disposições da Convenção podem ser aplicadas por leis ou regulamentos, contratos 
coletivos, normas trabalhistas, laudos arbitrais, decisões judiciais ou por combinação destes 
instrumentos ou por qualquer outro modo adequado e compatível com a prática e as condições 
nacionais (art. 9º, C. 156, OT). 
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Por fim, a fiscalização da aplicação das medidas de proibição de discriminação contra 
trabalhadores com responsabilidades familiares será feita na forma do § 2º do art. 10, o qual 
preceitua que todo Estado Membro que ratificar a Convenção comunicará, no primeiro relatório 
sobre sua aplicação, a ser enviado nos termos do Artigo 22º da Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho, em que medida, se for o caso, pretende fazer uso da faculdade 
outorgada pelo § 1º do mesmo artigo (aplicação do teor da Convenção por etapas) e, em 
relatórios subsequentes, declarará até que ponto tem vigorado ou pretende fazer vigorar a 
Convenção nesse sentido. 

As peculiaridades de cada comunidade poderão ser levadas em consideração, uma vez 
que as soluções para implementação da Convenção deverão ser dialogadas com as organizações 
representativas de empregadores e de trabalhadores. Assim, a concepção e aplicação de medidas 
com o objetivo de dar cumprimento às disposições da Convenção são coletivamente construídas 
(art. 11º, C. 156, OIT). 

 
4.2 Convenção nº 183, OIT 

A Convenção nº 183 da OIT sobre a Proteção da Maternidade (Revista) inovou em 
alguns pontos em relação à Convenção nº 103, como, por exemplo: cobertura para todas as 
mulheres trabalhadores, em formas típicas e atípicas de trabalho dependente (art. 2º); 
pagamento de prestações de assistência social para as mulheres que não preencherem os 
requisitos legais para a percepção do salário-maternidade (art. 6º, § 6º); ônus da prova do 
empregador em caso de despedida da trabalhadora gestante ou lactante (art. 8º); revisão 
periódica para aumentar o prazo da licença e prestações (art. 11), a seguir descritas 
detalhadamente: 

A abrangência a todas as formas trabalho dependente (típicas e atípicas) não é 
absoluta; o Estado-Membro pode, após consulta às organizações representativas dos 
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empregadores e dos trabalhadores interessadas, excluir total ou parcialmente do seu âmbito 
categorias limitadas de trabalhadoras se a sua aplicação a essas categorias suscitasse problemas 
especiais de particular importância (art. 2º, C. 183, OIT). 

Se uma mulher não satisfizer as condições previstas pela legislação nacional ou por 
qualquer outro modo conforme com a prática nacional para se beneficiar das prestações 
pecuniárias durante o período de licença-maternidade, terá direito a prestações adequadas 
financiadas por fundos da assistência social, sob reserva da verificação dos rendimentos 
exigidos para a atribuição destas prestações (art. 6º, § 6º, C. 183, OIT). 

O ônus de provar que a despedida da mulher gestante ou lactante não foi 
discriminatória é do empregador, sendo-lhe proibido, a teor do artigo 8º, despedir uma mulher 
durante a sua gravidez, durante a licença referida nos artigos 4º ou 5º, ou durante um período 
posterior ao seu regresso ao trabalho a determinar pela legislação nacional, exceto por motivos 
não relacionados com a gravidez, o nascimento da criança e as suas consequências, ou a 
amamentação. Cabendo ao empregador, ainda, o ônus de provar que os motivos do 
despedimento não são relacionados com a gravidez, o nascimento da criança e as suas 
consequências, ou a amamentação. 

O mesmo artigo, em seu parágrafo segundo, prescreve que a mulher deve ter o direito 
de retomar o mesmo posto de trabalho ou um posto equivalente com a mesma remuneração 
quando regressar ao trabalho no final da licença por maternidade. 

A Convenção também inovou ao instituir a obrigação periódica do Estado-Membro 
consultar as partes envolvidas para aumentar a duração da licença e o valor das prestações 
pecuniárias (para os países que não pagam a totalidade do valor do salário no período da licença-
maternidade), de acordo com o seu artigo 11. 
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Por conseguinte, se a obrigação é de exame periódico para verificar a oportunidade de 
aumento do prazo, notório se apresenta que a OIT não considera adequado para cumprir com 
as responsabilidades familiares o período de licença na maior parte dos Estados-Membros. 
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5 NORMAS DE SOFT LAW DA OIT 
5.1 Recomendação nº 165, OIT 

A Recomendação nº 165, da OIT, de 1981, foi elaborada antes da Convenção nº 156, 
de 1983, sobre a mesma temática: Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para 
Trabalhadoras e Trabalhadores com Responsabilidades Familiares. Existe autonomamente, 
pois, e não apenas como mero apêndice da Convenção editada posteriormente. 

Nela, há disposições direcionadas ao Estado, à sociedade empresarial e à sociedade 
como um todo. Divide-se em sete títulos: 1) Definição, alcance e meios de implementação; 2) 
Política nacional; 3) Treinamento e emprego; 4) Termos e condições de emprego; 5) Serviços 
e facilidades de assistência à infância e à família; 6) Seguridade social; e 7) Ajuda no 
atendimento dos encargos de família, cujo teor será a seguir descrito. 

Como ela própria prevê, a Recomendação se aplica a trabalhadoras e trabalhadores 
com responsabilidades em relação a seus filhos dependentes ou outros membros da sua família 
imediata que precisam de cuidado e apoio, quando estas responsabilidades restringem a 
possibilidade de se prepararem para uma atividade econômica e nela ingressar, participar ou 
progredir, denominados como “trabalhadores com encargos de família”. Ela se aplica a todos 
os setores de atividade econômica e a todas as categorias de trabalhadores e as suas disposições 
podem ser aplicadas por leis ou regulamentos, acordos coletivos, normas trabalhistas, laudos 
arbitrais, decisões judiciais ou por combinação destes instrumentos ou por qualquer outro modo 
adequado e compatível com a prática e as condições nacionais (arts. 1º a 3º, Rec. 165, OIT). 

A concessão de condições a pessoas com encargos de família deve ser incluída entre 
os objetivos da política nacional de todo País-membro (art. 6º, Rec. 165, OIT), abrangendo as 
pessoas que estão empregadas ou queiram empregar-se, de exercer o direito de fazê-lo sem estar 
sujeitas a discriminação e, na medida do possível, sem conflito entre seu emprego e seus 
encargos de família. No contexto dessa política nacional para promoção de igualdade de 
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oportunidades para homens e mulheres trabalhadores, medidas devem ser adotadas e aplicadas 
com vista a prevenir a discriminação direta ou indireta com base no estado civil ou encargos de 
família, não sendo consideradas discriminatórias as medidas especiais que busquem alcançar a 
efetiva igualdade entre mulheres e homens trabalhadores. 

O Estado deve, ainda, adotar medidas para dar condições a trabalhadores com encargos 
de família para exercer seu direito a treinamento profissional e à livre escolha de um emprego; 
levar em conta suas necessidades nos termos e condições de emprego e de seguridade social; e 
desenvolver ou promover serviços de assistência à família e à criança e outros serviços 
comunitários, públicos ou privados, que atendam às suas necessidades. 

Após afirmar que as autoridades e organismos competentes de cada país devem adotar 
medidas apropriadas para promover através da informação e da educação uma melhor 
compreensão por parte do público do princípio da igualdade de oportunidades e de tratamento 
entre trabalhadores e trabalhadoras e sobre os problemas dos trabalhadores de ambos os sexos 
com responsabilidades familiares, assim como uma corrente de opinião favorável à solução 
desses problemas (art. 10, Rec. 165, OIT), especifica no artigo seguinte que o Estado deve 
adotar medidas apropriadas para: a) empreender ou fomentar as pesquisas necessárias sobre os 
diversos aspectos do trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades 
familiares, a fim de proporcionar informações objetivas que possam servir de base para a 
elaboração de políticas e medidas eficazes; e b) promover a educação necessária para que 
homens e mulheres compartilhem responsabilidades familiares e possam desempenhar melhor 
suas responsabilidades profissionais e familiares. (art. 11, Rec. 165, OIT). 

Além da educação voltada para a partilha das responsabilidades entre mulheres e 
homens e do fomento de pesquisa nessa área, a educação para a formação profissional é 
destacada no art. 13, onde os trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares 
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devem ter ao seu alcance os meios de formação profissional e, sempre que possível, sistemas 
de licença remunerada para estudos que permitam utilizar esses meios. 

O ingresso ou retorno ao mercado de trabalho deve ser estimulado por serviços que 
compreendam, sem custos, orientação profissional, assessoramento, informação e colocação, 
com pessoal com formação apropriada, que respondam adequadamente às necessidades 
especiais dos trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares (art. 14, R. 165, 
OIT). As disposições seguintes afirmam que os trabalhadores com encargos de família devem 
gozar da igualdade de oportunidades e de tratamento com outros trabalhadores, com relação à 
preparação para emprego, ao acesso a emprego, à promoção e estabilidade no emprego, sendo 
que o estado civil, situação familiar ou encargos de família não devem constituir, como tais, 
razões válidas para negação ou término da relação de emprego. 

Como disposições destinadas às sociedades empresariais, as condições de trabalho 
devem passar por uma série de adaptações para permitir a conciliação das responsabilidades 
familiares e profissionais, como as relacionadas à jornada de trabalho – redução da duração da 
jornada, redução das horas extraordinárias, flexibilização dos horários, períodos e descanso e 
férias. 

Nesse contexto, o artigo 18 estipula que deve ser concedida especial atenção às 
medidas gerais para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida no trabalho, 
incluindo medidas destinadas a: a) reduzir progressivamente a duração da jornada de trabalho 
e reduzir as horas extraordinárias; e b) introduzir mais flexibilidade na organização dos horários 
de trabalho, dos períodos de descanso e de férias, tendo-se em conta o nível de desenvolvimento 
e das necessidades particulares do país e dos diversos setores de atividade. 

Sempre que seja possível e apropriado, deve-se ter em conta as necessidades especiais 
dos trabalhadores com responsabilidades familiares ao organizar o trabalho por turnos e ao se 
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designar um trabalho noturno (art. 19, R. 165, OIT) e ao transferir de uma localidade a outra 
(art. 20, R. 165, OIT). 

Os trabalhadores e as trabalhadoras a tempo parcial, contrato temporário e a domicílio 
devem ter condições regulamentares de trabalho e de seguridade social equivalentes aos 
trabalhadores a tempo completo, sendo apenas os valores dos salários calculados de forma 
proporcional. Eles também devem ter a opção de passar a ocupar ou regressar ao emprego a 
tempo completo quando existam vagas (art. 21, R. 165, OIT).  

A licença parental também aparece na Recomendação, como um dos direitos dos 
trabalhadores com responsabilidades familiares (mãe ou pai) a ser usufruído durante o período 
imediatamente posterior à licença maternidade, sem perder seu emprego e conservando os 
direitos que dele derivam, cuja duração deve ser determinada em cada país e introduzida de 
forma gradual (art. 22, R. 165, OIT); assim como licença em caso de enfermidade de filho ou 
outro membro da família direta que necessite do seu cuidado ou sustento (art. 23, R. 165, OIT). 

Os serviços e meios de assistência à infância e de ajuda familiar estão nos artigos 24 a 
26 da Recomendação nº 165 e se destinam, em suma, a vinculá-los como obrigações do Estado, 
em colaboração com as organizações públicas e privadas interessadas, cujos serviços devem 
responder às necessidades e preferências informadas pela própria comunidade através de 
pesquisas sistemáticas. Esses serviços devem ser gratuitos ou oferecidos por um custo razoável 
que corresponda às possibilidades econômicas dos trabalhadores. 

As trabalhadoras e trabalhadores com responsabilidades familiares devem ser 
alcançados por benefícios de seguridade social, isenção fiscal e outras medidas apropriadas (art. 
27, R. 165, OIT), serviço de ajuda domiciliar e de cuidado a domicílio que possam proporcionar, 
em caso de necessidade, uma assistência qualificada a um custo razoável de acordo com suas 
possibilidades econômicas (art. 33, R. 165, OIT); adaptações dos serviços comunitários como 
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os de transporte público, fornecimento de água e energia elétrica e construções de habitações 
funcionais com a finalidade de aliviar as tarefas domésticas (art. 34, R. 165, OIT). 

 
5.2 Recomendação nº 191, OIT 

A Recomendação nº 191 da OIT, sobre a Proteção à Maternidade, confirma o intuito 
em orientar os Estados à implementação do aumento do período de licença já no primeiro artigo, 
sendo conveniente a previsão de uma prorrogação da licença em caso de nascimento múltiplo.  

Há uma inovação trazida a respeito do trabalho noturno, cuja proibição de execução 
pela mulher havia sido retirada do ordenamento por ser uma norma proibitiva injustificada; 
dessa vez, a inclusão não é genérica para todas as mulheres, mas tão somente àquelas que, 
estando grávidas ou no período da amamentação (lactante), não devem ser obrigadas a fazer o 
trabalho noturno se um atestado médico declara que tal trabalho é incompatível com a sua 
gravidez ou amamentação (art. 6º, § 4º, R. 191, OIT). Vê-se, aí, que é a mulher quem decide se 
trabalha ou não no período noturno, e não o Estado com a imposição de norma proibitiva, e 
desde que tal trabalho possa prejudicar a gestação ou lactação. 

Sobre a amamentação, deve ser conferido um certificado médico informando a 
frequência e a duração das pausas para amamentação, para fins de adaptação a necessidades 
específicas no trabalho. Além disso, sempre que possível, deve ser possível combinar o tempo 
previsto para as pausas diárias de amamentação para permitir uma redução das horas de trabalho 
no início ou no final da jornada de trabalho e o estabelecimento de instalações de enfermagem 
em condições de higiene adequadas no local de trabalho ou nas proximidades (arts. 7º a 9º, R. 
191, OIT). 
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6 LEGISLAÇÃO DE OUTROS PAÍSES 
A apresentação de exemplos de leis de outros países sobre o tema ganha relevância na 

medida em que o artigo 8º da CLT autoriza a utilização do direito comparado como fonte de 
direito do trabalho, na hipótese de falta de disposições legais ou contratuais no direito brasileiro. 

A União Europeia foi pioneira na criação sucessiva de Programas de Ações 
Afirmativas de Gênero, destinados à promoção da igualdade de oportunidade para as mulheres. 
O Primeiro Programa de Ação sobre a Promoção da Igualdade de Oportunidades para as 
Mulheres, para o período de 1982-1985, assegurou uma plataforma inicial comunitária entre os 
países-membros (VOETS, 2000, p. 23), o que resultou no ponto de partida para futuras políticas 
direcionadas para o progresso das mulheres trabalhadoras. 

O Segundo Programa de Ação foi elaborado para o período de 1986-1990, e era 
constituído de duas partes: a primeira parte tratava da consolidação dos direitos legais dos 
indivíduos e a segunda era destinada a promoção de direitos futuros, como a exposta na 
Recomendação do Conselho Europeu sobre a promoção de ações afirmativas das mulheres 
(VOETS, 2000, p. 24), a qual determinava que os países-membros tomassem providências no 
sentido de assegurar, tanto quanto possível, que as ações afirmativas incluíssem os seguintes 
aspectos: informar e elevar a consciência da opinião pública em geral, e do mundo do trabalho 
em particular, acerca da necessidade de incentivar a igualdade de oportunidades para as 
mulheres trabalhadoras; o respeito pela dignidade das mulheres nos locais de trabalho; estudos 
e análises qualitativas e quantitativas da posição da mulher no mercado de trabalho; 
diversificação das escolhas ocupacionais e qualificações profissionais mais importantes; 
medidas necessárias para garantir que os serviços de colocação profissional, orientação e 
aconselhamento de candidatos ao mercado de trabalho dispusessem de funcionários 
suficientemente habilitados a prestar serviços especializados nos problemas peculiares das 
mulheres desempregadas; estimular o recrutamento e a promoção de mulheres, bem como 
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encorajá-las a se apresentar como candidatas em setores, profissões e níveis nos quais estavam 
sub-representadas, principalmente no caso de posições de responsabilidade; adaptação de 
condições de trabalho, ajustamento da organização do trabalho e dos horários de trabalho; 
incentivo a medidas de suporte, como as que se destinam a promover a divisão de 
responsabilidades sociais e profissionais; e participação ativa das mulheres nos organismos 
decisórios, inclusive nos que representam trabalhadores, empregados e autônomos. 

O Terceiro Programa de Ação de Igualdade de Oportunidades foi adotado para o 
período 1991-1995, preceituando que a legislação sobre a igualdade e a ação afirmativa ainda 
eram prioridades, mas a questão da melhoria da condição das mulheres na sociedade foi 
introduzida como um novo campo de ação (VOETS, 2000, p. 27), com a adoção da Diretriz nº 
85/1992, que tratou da introdução de medidas para incentivar melhorias nas condições de saúde 
e segurança no trabalho das trabalhadoras gestantes, das que acabaram de dar à luz e das que 
estão amamentando, tais como o instrumento da licença parental adotado em conformidade com 
esse mecanismo, posto em prática por meio de uma recomendação promulgada pelo Conselho 
de Ministros em 1996. 

O Quarto Programa de Ação, adotado para o período de 1995-2000, prevê a parceria 
com o setor privado e o “mainstreaming” como as pedras fundamentais do sistema de equidade, 
incorporando uma perspectiva de gênero que deve implicar um compromisso com o exame de 
qualquer proposta de política pública do ponto de vista do seu impacto sobre as mulheres, além 
de tratar a dimensão da igualdade como parte integrante da política em geral (VOETS, 2000, p. 
30). 

Outro mecanismo foi a criação de “redes” formadas por um coordenador e 
especialistas de cada um dos países-membros (VOETS, 2000, p. 35), cujos objetivos eram: 
reorganizar o trabalho pela diversificação das escolhas profissionais das mulheres (Rede para a 
Diversificação das Escolhas Profissionais); aumentar a consciência e a compreensão do 
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conceito e das vantagens da ação afirmativa – empreender projetos inovadores (Rede para a 
Ação Afirmativa nas Empresas); aumentar a quantidade e a qualidade do emprego para 
mulheres nos níveis superiores do serviço público (Rede de Mulheres nos Níveis Superiores 
das Administrações Nacionais); desenvolver carreiras para mulheres nos meios de comunicação 
de massa e na televisão (Comissão de Estímulo para a Igualdade de Oportunidades no Setor de 
Radiodifusão, formada por representantes de alto nível de empresas de rádio e televisão e 
importantes organizações reguladoras).  

Além das redes, foi promulgada a Diretiva nº 2000/78/CE do Conselho Europeu, que 
estabelece a igualdade de tratamento nas relações laborais, proibindo qualquer forma de 
discriminação, direta ou indireta e, em seguida, foi proclamada a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, que incluiu entre as suas disposições a constante preocupação 
de proibir a discriminação nas relações de trabalho e de promover a política de igualdade 
material, especialmente entre homens e mulheres (GURGEL, 2010, p. 122). 

Na França, desde 2003, a Agência Nacional para Emprego da França somente aceita 
currículos anônimos, sem nome, idade, fotografia ou qualquer signo que revele ao empregador 
a possível pertença do candidato às minorias étnicas, o que poderia suscitar exclusão na 
primeira etapa de seleção (GURGEL, 2010, p. 124). Nesse país, quando o empresário se dispõe 
voluntariamente a introduzir um plano de ações afirmativas, obtém apoio do Estado e orientação 
da Comissão da Condição da Mulher (CAPPELLIN, 1996, p. 20). 

Além disso, a Lei Francesa nº 83-635, de 13/07/83, prevê a possibilidade da adoção de 
medidas temporárias tomadas unicamente em benefício das mulheres para estabelecer a 
igualdade de oportunidades, em particular sanando as desigualdades de fato, que devem ser 
adotadas nos campos da contratação, da formação, da promoção, da organização e das 
condições de trabalho. Tais medidas podem ser objeto de um plano para igualdade em matéria 
profissional entre homens e mulheres, negociado dentro da empresa, a qual também tem a 
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obrigação legal de apresentar um informe anual sobre a situação comparada das condições 
gerais de emprego e de formação das mulheres e dos homens na empresa.  O informe deverá 
conter uma análise com cifras que permitam avaliar, com respeito a cada uma das categorias 
profissionais da empresa, a situação das mulheres e dos homens em matéria de contratação, 
formação, promoção profissional, qualificação, classificação, condições de trabalho e 
remuneração efetiva. A França também instituiu um Conselho Superior da igualdade entre 
mulheres e homens no plano profissional (LIGOCKI, 1996, p. 62). 

O regime de licença parental da França foi reformado em 2014 para promover a 
absorção dos homens na licença parental de 18.000 para 100.000 em 2017. Mães e pais com 
um filho, que tiveram uma prévia licença parental de seis meses, estão agora permitidos a tirar 
mais seis meses, apenas se o outro genitor também for beneficiário da licença. A licença 
permanece disponível para os pais, mesmo após o nascimento de seu segundo filho, com uma 
duração de três anos, nas mesmas condições que o cogenitor é beneficiário, ou, na falta dessa 
condição, para dois anos e meio (ILO, 2016, p. 86). 

Na Alemanha, o § 611 do BGB – Bügerliches Gesetzbuch determina a regra da 
inversão do ônus da prova quando houver indícios de discriminação em razão de sexo 
(GURGEL, 2010, p. 124). Além disso, em outubro de 1989, foi introduzido o primeiro 
programa de ação positiva no serviço público, ao preceituar que, se estiverem em igualdade de 
qualificação com os homens e em minoria no serviço (representem menos de 50% da mão-de-
obra), as mulheres terão prioridade no emprego (LIGOCKI, 1996, p. 52). Em 2015, a Alemanha 
também definiu cotas obrigatórias de gênero que exigem 30% de assentos nos conselhos 
diretivos às mulheres (SMALE; CAIN MILLER, 2015; Apud ILO, 2016, p. 46). 

Desde 2007, a Alemanha adotou uma política de licença parental que estimula a 
participação do pai no trabalho de cuidados. A licença parental tem a duração de 12 meses, mas 
pode ser aumentada para 14 meses, no entanto, se ambos os pais tirarem pelo menos dois meses 
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da licença parental remunerada (GEISLER e KREYENFELD, 2012; Apud ILO, 2016, p. 86). 
A proporção de pais tirando a licença aumentou de 3% em 2006 para 28% em 2012, com 83% 
destes usando seu direito individual de dois meses. Os pais que tiraram a licença parental 
também reduziram seu número de horas de trabalho por semana, aumentando o tempo gasto em 
assistência à infância e trabalho doméstico (ILO, 2016, p. 86). Além disso, a Alemanha tem 
investido fortemente na oferta de estruturas de creches e, desde agosto de 2013, todas as 
crianças a partir de um ano tem o direito legal de entrar em um centro de cuidados infantis. 

Na Islândia, onde se aplica uma das políticas de licença parental mais igualitárias do 
mundo, juntamente com Japão, Noruega, Portugal e Suécia, também tem um dos mais longos 
períodos de licença não transmissível de pais (três meses, a ser prorrogado por cinco meses em 
2016), pagos durante todo o período pela segurança social a 80% dos rendimentos anteriores 
(ILO, 2016, p. 86). De acordo com uma pesquisa de 2007, 86% das mulheres e 73% dos homens 
afirmaram que o seu empregador expressou uma atitude positiva em relação à licença parental 
(JÓNSDÓTTIR, de 2007; Apud ILO, 2016, p. 86). 

Um número crescente de países, incluindo a Bélgica, Alemanha e Noruega, fornecem 
flexibilidade quanto ao momento da licença parental, seja imediatamente após o nascimento da 
criança ou como tempo fora do trabalho até que a criança atinja a idade escolar, e também se a 
licença pode ser tirada a tempo inteiro ou a tempo parcial. Na Federação Russa, a licença 
parental pode ser transferida para os avós ou outros cuidadores (ILO, 2016, p. 86). 

Outros países também estão promovendo o uso da licença parental para compensar os 
custos de acolhimento de crianças e para incentivar o retorno precoce das mulheres ao trabalho. 
Na Eslováquia, uma reforma da licença parental de 2011 permite aos pais receber o benefício 
da licença parental total, independentemente do número de horas de trabalho ou nível de 
rendimentos. 
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Há também os exemplos de ação afirmativa como estratégia voluntária/facultativa na 
Bélgica, Itália, Holanda e Estados Unidos, no qual, por exemplo, uma empresa que contrata 
serviços ou fundos do governo é obrigada a introduzir um plano de ações afirmativas 
(CAPPELLIN, 1996, p. 20). 

Conforme propõe a OIT, não obstante o fato de os sistemas de cotas de gênero ainda 
serem pouco aceitas, uma fórmula intermediária que pode surtir bons resultados é o 
estabelecimento de metas que sirvam de meio de controle estatístico e que permitam a inversão 
da situação desigual (LIGOCKI, 1996, p. 38). Assim, o controle estatístico servirá para 
demonstrar eventuais desequilíbrios de gênero, o que ocasionará a necessidade de o empregador 
justificar os motivos que levaram a essa distorção.  

Alguns países dispõem sobre o estabelecimento de um plano de igualdade de 
oportunidades de gênero (LIGOCKI, 1996, p. 42-52): Lei nº 19.023/91 (Chile); Lei nº 7.142/90 
(Costa Rica); Lei 83-635/83 (França); Lei nº 443/91 (Suécia); Resolução nº 211/80 (Cuba); Lei 
nº 16/77 (Irlanda); Decreto-Lei 392/79 (Portugal); Lei nº 125/91 (Itália). 

Podemos citar, também, práticas inovadoras de políticas afirmativas que influenciaram 
diretamente na redução da desigualdade de gênero no mundo do trabalho. 

O “Men in Childcare Scotland Group” fez um treinamento na Escócia, em 2001, para 
1.200 homens em trabalhos de cuidados da primeira infância e educação, através da oferta de 
um ano financiado de curso de formação exclusivamente aos homens, o que ocasionou o 
aumento do emprego dos homens nos trabalhos de cuidados (CAMERON, 2013; CAMERON; 
MOSS, 2007; Apud ILO, 2016, p. 43). Esse programa tem o benefício adicional de exterminar 
os estereótipos de gênero nesse campo (PEETERS, 2007; Apud ILO, 2016, p. 43) e também de 
promover a participação masculina não somente nos empregos formais, mas também no 
trabalho de cuidado não pago dentro de casa. 
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Na Noruega, há uma cota que estabelece que cada gênero não poderá corresponder a 
menos de 40% nas empresas estatais (MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, 2015; Apud ILO, 
2016, p. 46). Como resultado disso, em 2013 mais de 40% dos membros do conselho dessas 
empresas eram mulheres, enquanto que em 2003 esse percentual era de apenas 6,8% dos 
membros dos conselhos (OIT, 2015g; Apud ILO, 2016, p. 46).  

A Lei 443/91, da Suécia, preceitua que os empregadores com mais de l0 empregados 
ficam obrigados a preparar um plano anual de ação para promover a igualdade de 
oportunidades. O plano de ação do ano seguinte incluirá um informe sobre o progresso na 
execução das medidas planejadas (LIGOCKI, 1996, p. 68). 

Além disso, em 2015, os enfermeiros em um lar de idosos em Gotemburgo passaram 
a experimentar um esquema mais curto de dia de trabalho para avaliar os efeitos sobre a 
eficiência e a qualidade do trabalho. Empregados com jornada de oito horas diárias passaram a 
trabalhar apenas seis horas com o mesmo salário e os resultados evidenciaram um aumento da 
produtividade e qualidade dos serviços prestados. Os enfermeiros também relatam níveis mais 
elevados de bem-estar e satisfação no trabalho. A gerência afirmou que a necessidade de 
contratação de mais funcionários para a casa de repouso, a fim de compensar as horas mais 
curtas e os novos padrões de mudança, foi compensada com os retornos em termos de maior 
desempenho da equipe e bem-estar dos idosos, superando os custos mais elevados da iniciativa. 
Essa experiência está influenciando outros locais de trabalho do setor público na Suécia a adotar 
dias de trabalho mais curtos, tal como o sector da saúde para os médicos. Além disso, algumas 
pequenas empresas começaram a adotar voluntariamente os dias de trabalho mais curtos 
(CROUCH, 2015; Apud ILO, 2016, p. 65). 

A mudança de paradigma entre a quantidade de jornada de trabalho pela qualidade da 
jornada de trabalho, inclusive, era algo a ter acontecido há bastante tempo, pois é de sabença 
geral que a longa jornada de trabalho causa graves prejuízos para a saúde dos trabalhadores.  
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No Japão, a cultura de excesso de trabalho levou ao “karoshi” ou morte por excesso 
de trabalho, em jornadas de mais de 48 horas por semana. O Governo do Japão introduziu 
legislação para prevenir o karoshi e também realizou pesquisas sobre o excesso de trabalho, 
criando um comitê para promover medidas contra o excesso de trabalho e obrigando o Estado, 
o governo local e as empresas a trabalharem juntos para prevenir mortes. Além disso, o Japão 
criou uma linha direta para empregadores e funcionários para tratar sobre as condições de 
trabalho, incluindo horas extras não remuneradas ou excessivas (ILO, 2016, p. 65).  

Da mesma forma, na República da Coréia, em resposta às preocupações com a morte 
por excesso de trabalho, o Governo promoveu o aumento do tempo de lazer e reduziu a semana 
legal de trabalho de 44 para 40 horas durante um período de sete anos. Em 2011, a Lei de 
Normas Laborais abrangeu todos os trabalhadores, estabelecendo um limite de 40 horas 
semanais (ILO, 2015c; Apud ILO, 2016, p. 65). 

Em Chongqing, um município de cerca de 30 milhões de pessoas no sudoeste da China, 
vai implementar um esquema oficial de quatro dias e meio de trabalho para estimular a 
economia local. A iniciativa é conceder trabalhadores do setor público e privado a sexta-feira à 
tarde livre de expediente com o mesmo salário (em esquemas de trabalho de 40 horas semanais). 
O objetivo é aumentar o consumo interno e a receita em atividades de lazer, em especial o 
turismo. As províncias de Hebei e Jiangxi, que em conjunto representam uma população de 
quase 115 milhões, estão considerando um esquema semelhante (MACAULEY, 2015; Apud 
ILO, 2016, p. 65). 

No Peru, o programa de transferência de renda conhecido como "Juntos" ("Together") 
tem como alvo famílias de baixa renda com crianças de idade inferior a 14 ou mulheres 
grávidas. Em 2012, o programa cobriu mais de 490 mil domicílios com uma transferência de 
cerca de US$ 70 a cada dois meses, sob a condição, entre outras coisas, da participação em 
consultas pré-natais e pós-natal para a mãe e a criança. As avaliações de impacto mostraram 
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um aumento de 65% no acesso aos serviços de saúde materna e infantil, que é esperado para 
melhorar os resultados de saúde, dado o elevado nível de mortalidade materna em áreas rurais 
pobres. Beneficiários também relataram uma maior equidade na repartição das 
responsabilidades familiares entre homens e mulheres, com homens relatando um maior 
envolvimento na educação dos filhos e tarefas domésticas (ILO, 2016, p. 83).  

No Brasil, o programa “Brasil sem Miséria” é uma expansão da transferência de renda 
do programa “Bolsa Família” e abrange as regiões do nordeste do país, oferecendo microcrédito 
e treinamento de habilidades para mulheres e é complementado com financiamento público 
para os serviços de acolhimento para crianças com menos de 6 anos de idade no âmbito do 
“Brasil Carinhoso” (FULTZ; FRANCIS, 2013; Apud ILO, 2016, p. 83). O Governo brasileiro 
relatou que, em 2014, 580.000 crianças tinham sido inscritos nos centros de acolhimento que 
operam no âmbito do programa (ALFERS, 2015; Apud ILO, 2016, p. 83). 

Na África do Sul, o “Programa Alargado de Obras Públicas” envolve a criação de 
emprego no desenvolvimento da primeira infância e de cuidados baseados na comunidade para 
pessoas vivendo com HIV, tuberculose e malária. O público alvo são os pais e os cuidadores 
desempregados ou subempregados, que assumem os empregos pagos, embora muitas vezes 
temporários (ILO, 2016, p. 83). 

A França e o Reino Unido tem um sistema combinado de serviços de acolhimento e 
cuidado de crianças, financiando-a através de receitas fiscais do governo ou seguro social após 
duas abordagens principais: financiamento da prestação de serviços de acolhimento de crianças 
através do fornecimento de subsídios (incluindo incentivos fiscais) aos prestadores de cuidados 
ou através do fornecimento de serviços diretamente; e financiamento da demanda por 
assistência à infância, oferecendo subsídios para os pais. Ao reconhecer cuidados na primeira 
infância e educação como um direito universal, direta e adequadamente financiado e estabelecer 
padrões mínimos, os governos ajudam a garantir que haja um suprimento de serviços de 
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qualidade, em especial para as famílias de renda mais baixas (HEIN; CASSIRER, 2010; Apud 
ILO, p. 87). Em países como a Dinamarca, França e Islândia, a despesa pública com os cuidados 
da primeira infância e educação (em espécie benefícios) mede mais de 1% do PIB e as taxas de 
participação entre 0-2 anos de idade em cuidados formais são maiores do que 50% (ILO, 2016, 
p. 87).  

Na Albânia, os “Jardins de Mães e Crianças” é um centro de base comunitária 
acessível, que oferece às crianças a educação pré-escolar, ofertas de formação para mães e 
incentiva os homens a assumir mais responsabilidades de cuidados. O centro hospeda encontros 
de pais, em que os homens podem se reunir e discutir a saúde e desenvolvimento da criança, os 
direitos das crianças, a nutrição e diversão. Da mesma forma, no Chile, o “Chile Cresce 
Contigo” é um programa que combina puericultura com suporte para funções paternas no 
cuidado e a promoção do acesso das mulheres ao trabalho remunerado (ILO, 2016, p. 88). 

Alguns programas, que são ligados a políticas de primeira infância, oferecem maneiras 
para os pais se envolverem nos cuidados da criança. Na Jordânia, pais ajudam a cuidar dos 
filhos, preparando as refeições e destinando um tempo específico para as brincadeiras. Na 
Ucrânia, pais frequentam cursos especiais e recebem treinamento que combate os estereótipos 
de gênero e promove o envolvimento dos homens no desenvolvimento da primeira infância 
(ILO, 2016, p. 88). 

Países que introduziram leis para proporcionar aos trabalhadores o direito de solicitar 
horários de trabalho flexíveis ou outros tipos de regimes de trabalho flexíveis, como o 
teletrabalho, incluem a Argentina, Austrália, Bélgica, França, Alemanha, Países Baixos e 
Portugal (ILO, 2016, p. 91). 

Para facilitar a transição da pausa na carreira para reentrada nas carreiras de ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática, em 2011, o Ministério das Finanças e Economia na 
Alemanha estabeleceu um projeto-piloto chamado "WING", que procura ajudar as engenheiras 
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e cientistas mulheres que tiraram uma pausa por questões familiares na carreira através de um 
programa de formação, de redes e de certificação. Há a oferta de diversos cursos para as 
mulheres para melhorar as suas competências nas aplicações de trabalho futuros, incluindo 
cursos sobre gestão do projeto. Juntamente com os cursos, o programa define mesas redondas 
com empresas que permitam às mulheres interagir com profissionais da área e para a rede. As 
mulheres participantes do WING tem uma oportunidade de se reunir com representantes da 
Associação Alemã de Mulheres Engenheiras. Ao completar o programa, o Aerospace Academia 
Alemã concede às participantes um certificado que, por exemplo, certifica-as como gerentes de 
projeto na área de engenharia. O governo arca com a maior parte da taxa de € 260.000 para o 
programa de reentrada, enquanto os participantes pagam € 750 (ILO, 2016, p. 93). 

Da mesma forma, no Reino Unido, o “Daphne Jackson Trust” oferece bolsas de estudo 
para a ciência, a tecnologia, engenharia e matemática aos profissionais que tiraram uma pausa 
de dois anos ou mais para voltar a uma carreira de investigação. A bolsa combina tutoria e 
reciclagem para permitir que mulheres e homens obtenham as habilidades e a confiança que 
eles precisam para voltar às suas carreiras ou para competir por posições. A bolsa oferece 
opções de meio período para o regresso de cientistas que podem ter responsabilidades 
familiares, por meio de um a dois anos a tempo parcial (DAPHNE JACKSON TRUST, 2015; 
Apud ILO, 2016, p. 93). 
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TÍTULO IV – CONCRETIZAÇÃO DO ART. 7º, XX, CRFB 
Como último Título da pesquisa, a concretização do direito social fundamental de 

proteção ao mercado de trabalho da mulher, insculpido no artigo 7º, inciso XX, da Constituição, 
será o objeto central de discussão a partir da problemática levantada no Título anterior a respeito 
da insuficiência da legislação interna com a não aprovação de projetos de lei em trâmite e a não 
ratificação de Convenções Internacionais que tratam da matéria. 

O título é composto de três capítulos, a seguir denominados: “Proteção Constitucional 
do mercado de trabalho da mulher”; “Sistema internacional de soft law da OIT como fonte 
integrativa”; e “Impacto econômico da concretização do art. 7º, XX, CRFB”. 

 
1 PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER 
1.1 A norma constitucional prevista no art. 7º, XX, CRFB 

A conciliação entre a vida familiar e profissional é uma das principais dificuldades 
sentidas pelos trabalhadores de ambos os sexos. No caso das mulheres essa dificuldade é 
agravada pelo fato de ainda arcar com a maior parte dos trabalhos não remunerados de cuidados 
de membros da família. 

A norma constitucional da proteção do mercado de trabalho da mulher não tem 
densidade normativa o suficiente para ser autoaplicável (art. 7º, XX, CRFB) e a norma que 
determina a igualdade de direitos e deveres referentes à sociedade conjugal entre a mulher e o 
homem (art. 226, § 5º, CRFB) está inserida apenas no âmbito privado da vida do casal. São 
necessárias, portanto, normas específicas oportunizando essa justa divisão de tarefas por meio 
da compatibilidade entre os deveres profissionais e os deveres familiares no âmbito do direito 
do trabalho. 

A inscrição da proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos 
específicos na Constituição gerou grandes expectativas ao anunciar a possibilidade da 
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instituição de normas com medidas compensatórias (ações afirmativas ou discriminações 
positivas), mas essas expectativas foram frustradas passados 28 anos dessa inscrição.  

A Constituição de 1988 deixou uma porta aberta para a introdução de medidas de ações 
afirmativas no tocante a gênero ao aprovar a ‘proteção do mercado de trabalho da mulher 
mediante incentivos específicos, nos termos da lei’; contudo, além de não ter se avançado na 
regulamentação da lei, não se deu a devida importância para o fato de os constituintes não terem 
em mente ‘proteger a mulher’, mas sim garantir-lhe real igualdade de oportunidades por meio 
da adoção de medidas compensatórias (ações afirmativas ou discriminações positivas) que 
minorassem ou mesmo sanassem as desvantagens que as mulheres enfrentam no ingresso e 
durante seu percurso no mercado de trabalho (DELGADO; CAPPELLIN; SOARES, 2000, p. 
8). 

Ruy Barbosa foi o primeiro a tratar, no Brasil, sobre a classificação das normas 
constitucionais de acordo com a sua eficácia, dividindo-as em normas autoaplicáveis e não 
autoaplicáveis (BARROSO, 2008, p. 64). Após, vieram várias outras classificações, como a 
que defende que as normas constitucionais podem ser de eficácia plena, que são as que não 
dependem de lei regulamentadora para serem imediatamente aplicadas; eficácia contida, que 
são as que podem ser aplicadas de imediato, mas a lei posterior poderá balizar os termos da sua 
aplicação; ou eficácia limitada, que são as que não podem ser aplicadas por ausência de lei 
regulamentadora (SILVA, 2012, p. 266). 

De acordo com essas classificações, a proteção ao mercado de trabalho da mulher seria 
um direito social fundamental não autoaplicável ou de eficácia limitada, pois condiciona a sua 
aplicação aos incentivos específicos criados por lei regulamentadora. 

Não se pode desconsiderar, porém, que há outras classificações possíveis, inclusive a 
que mais se coaduna com o art. 5º, § 1º, no sentido de que as normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata, conforme será visto mais adiante. 
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Algumas leis surgiram após a Constituição Federal com o intuito de proteger o trabalho 
da mulher, tais como as Leis nº 9.029/95, nº 9.799/99, nº 11.770/08, nº 12.812/2013, nº 
12.873/2013, nº 13.146/15 e nº 13.257/16, já explanadas no primeiro capítulo do título terceiro, 
sobre as normas de proteção ao trabalho da mulher vigentes no Brasil. As Leis nº 9.029/95 e nº 
9.799/99, especificamente, de inegável importância, trataram apenas do conteúdo proibitivo à 
discriminação negativa contra a mulher. 

Pondera-se, desse modo, que por não abrangerem normas promocionais de conteúdo 
autorizativo à discriminação positiva da mulher, tais leis não podem ser caracterizadas como 
normas conteudistas da expressão “mediante incentivos específicos”, contida no inciso que 
garante a proteção do mercado de trabalho da mulher e, por essa razão, não podem ser 
consideradas como normas regulamentadoras do inciso XX da Constituição Federal. 

A proteção ao trabalho da mulher é gênero do qual a proteção ao mercado de trabalho 
da mulher é espécie. Aquela é mais abrangente do que esta, pois as normas de proteção ao 
trabalho da mulher que dizem respeito ao exercício do trabalho em si, especialmente àquelas 
mulheres que já estão trabalhando, geralmente relacionadas à saúde e à gestação, por exemplo, 
não favorecem uma reserva de mercado. 

As normas de proteção ao mercado de trabalho da mulher, por sua vez, são aquelas 
que visam corrigir distorções fáticas ocasionadas pela desigualdade histórica fática e jurídica. 
Desse modo, as normas de proteção ao mercado de trabalho da mulher são destinadas à entrada, 
permanência, qualificação e ascensão hierárquica. 

Quando se leva em consideração, em paralelo a isso, a expressão “mediante incentivos 
específicos”, jamais as normas que proíbem a discriminação negativa poderiam ser encaixadas 
nessa fórmula. As normas proibitivas garantem a não discriminação e as normas promocionais 
asseguram os incentivos específicos para a igualdade material. 
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Uma das possíveis formas de implementação da proteção do mercado de trabalho da 
mulher, com incentivos específicos à entrada, permanência, qualificação e ascensão 
hierárquica, é a que estabeleça normas trabalhistas de conciliação entre a vida familiar e 
profissional. 

A fim de evitar o efeito inverso com o aumento da discriminação indireta contra a 
mulher, assim como para promover a redistribuição do trabalho de cuidados não remunerados, 
as normas promocionais de incentivos específicos quanto à conciliação da vida profissional e 
familiar devem ser direcionadas para ambos, mulheres e homens trabalhadores com 
responsabilidades familiares. 

Alerta-se para a ausência do efeito lesivo da discriminação indireta porque a aplicação 
das medidas protetivas que representem custos não irá onerar a empresa com a contratação de 
mulheres mais do que com os homens, o que reduz a resistência dos que afirmam que as 
medidas de proteção ao mercado de trabalho da mulher ocasionam maior discriminação contra 
a mulher. 

Não obstante a existência da discriminação indireta, impõe-se firmar posição no 
sentido de que os direitos promocionais de grupos vulneráveis não devem ser barrados sob o 
argumento de que terminariam por ocasionar maior discriminação contra o grupo; ao contrário 
disso, os direitos promocionais garantem maior representatividade de todos os grupos em 
órgãos de poder e de decisão na sociedade, onde, a partir de então, poderá haver efetiva 
realização da igualdade material na sociedade por meio da criação de leis e políticas públicas 
que protejam a todos os indivíduos, independentemente de gênero, raça ou classe social. 

Dito isso, e considerando a influência determinante do trabalho como meio de 
sobrevivência para a vida da maior parte dos indivíduos, o núcleo central da matéria legislativa 
pertence, portanto, ao campo do direito do trabalho. 
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A centralidade do trabalho é ainda mais notável na vida da mulher, para fins de maior 
emancipação e autonomia tanto na vida pública quanto na vida privada, conforme alerta 
Amartya Sen, ao declarar que o emprego lucrativo das mulheres, especialmente em ocupações 
mais gratificantes, claramente desempenha um papel na melhoria das perspectivas de vida das 
mulheres e meninas e, da mesma forma, a alfabetização das mulheres e outros fatores podem 
ser vistos como fatores contributivos para o status, posição e voz das mulheres nas decisões 
familiares (SEN, 2001, p. 471) e, também, Simone de Beauvoir, ao proclamar que foi pelo 
trabalho que a mulher cobriu em grande parte a distância que a separava do homem e só ele 
pode assegurar-lhe uma liberdade concreta (BEAUVOIR, 1967, p. 449). 

Amartya Sen desenvolveu uma análise, a partir de estudos empíricos em localidades 
específicas, na qual evidenciou que o emprego “lucrativo”, isto é, trabalho fora do lar mediante 
o pagamento de salário, em oposição ao trabalho doméstico não remunerado e não valorizado 
(“não importa o quão exigente este seja”), pode aumentar substancialmente o acordo que as 
mulheres obtêm internamente nas negociações internas da família, que ele chama originalmente 
de “conflitos cooperativos”. Assim, o emprego “lucrativo” das mulheres pode tornar a solução 
de “conflitos cooperativos” menos desfavorável para as mulheres de muitas maneiras, tais 
como, em primeiro lugar, a maior acessibilidade a uma renda, maior confiabilidade dessa fonte 
de renda, redução da situação de vulnerabilidade econômica. Em segundo lugar, o respeito 
social que está associado a ser um “ganhador de pão” e, por conseguinte, um contribuinte 
“produtivo” para a prosperidade conjunta da família, pode melhorar o estatuto e a posição das 
mulheres na família e influenciar as tradições culturais predominantes em relação a quem obtém 
o quê na divisão dos benefícios familiares conjuntos. Em terceiro lugar, quando o emprego 
externo assume a forma de emprego com alguma segurança e proteção legal, os direitos 
correspondentes que as mulheres conquistam podem tornar sua posição econômica muito 
menos precária. Em quarto lugar, trabalhar fora de casa também proporciona experiência do 
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mundo exterior e isso pode ser socialmente importante para melhorar a posição das mulheres 
dentro da família. Nesse aspecto, o trabalho externo também pode ser “educacional”.44 

O mesmo autor prossegue afirmando que o trabalho remunerado pode não só melhorar 
o “acordo” que as mulheres obtêm na família, mas também contrariar a relativa negligência das 
meninas como elas crescem. Os meninos são preferidos em muitos países porque se espera que 
proporcionem mais segurança econômica para seus pais na velhice; mas a força desse viés pode 
ser enfraquecida se as mulheres, assim como os homens, puderem trabalhar regularmente em 
empregos remunerados e, assim, as crianças do sexo feminino ganharão mais atenção e cuidado. 
Da mesma forma, a exposição das mulheres ao mundo através do trabalho fora do lar pode 
enfraquecer, através do seu efeito educativo, o domínio das crenças e comportamentos 
tradicionais.45 

Sendo essas normas destinadas aos trabalhadores de ambos os sexos, os incentivos 
específicos reforçarão melhores oportunidades profissionais para as mulheres, uma vez que 
contribuirá para a redistribuição das atividades não remuneradas de cuidados com o homem, o 

                                                 
44 Tradução livre de: “Considerable empirical evidence, mostly studies of particular localities, suggests that what 
is usually defined as “gainful” employment (i.e., working outside the home for a wage, or in such “productive” 
occupations as farming), as opposed to unpaid and unhonored housework—no matter how demanding—can 
substantially enhance the deal that women get. Indeed, “gainful” employment of women can make the solution of 
“cooperative conflicts” less unfavorable to women in many ways. First, outside employment for wages can provide 
women with an income to which they have easier access, and it can also serve as a means of making a living on 
which women can rely, making them less vulnerable. Second, the social respect that is associated with being a 
“bread winner” (and a “productive” contributor to the family’s joint prosperity) can improve women’s status and 
standing in the family, and may influence the prevailing cultural traditions regarding who gets what in the division 
of joint benefits. Third, when outside employment takes the form of jobs with some security and legal protection, 
the corresponding rights that women get can make their economic position much less vulnerable and precarious. 
Fourth, working outside the home also provides experience of the outside world, and this can be socially important 
in improving women’s position within the family. In this respect outside work may be “educational” as well.” 
SEN, Amartya. More Than 100 Million Women Are Missing. The New York Review of Books. October 24, 1990. 
Disponível em http://www.nybooks.com/articles/1990/12/20/more-than-100-million-women-are-missing/#fnr-7 
Acesso: 23/Ago/2016. 
45 Observar: “These factors may not only improve the ‘deal’ women get in the family, they can also counter the 
relative neglect of girls as they grow up. Boys are preferred in many countries because they are expected to provide 
more economic security for their parents in old age; but the force of this bias can be weakened if women as well 
as men can regularly work at paid jobs. Moreover, if the status of women does in general rise and women’s 
contributions become more recognized, female children may receive more attention. Similarly, the exposure of 
women to the world through work outside the home can weaken, through its educational effect, the hold of 
traditional beliefs and behavior.” SEN, Amartya. More Than 100 Million Women Are Missing. The New York 
Review of Books. October 24, 1990. Disponível em http://www.nybooks.com/articles/1990/12/20/more-than-100-
million-women-are-missing/#fnr-7 Acesso: 23/Ago/2016.  
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qual, por sua vez, será favorecido com a maior disposição de tempo para criar laços afetivos 
com seus membros familiares. 

A maior equalização no tempo destinado aos trabalhos de cuidados não remunerados 
entre a mulher e o homem fortalecerá o teor do art. 226, § 5º, da Constituição, por meio do 
exercício igualitário dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal. 

Para além da sociedade conjugal, as normas trabalhistas de conciliação entre a vida 
familiar e profissional de trabalhadores de ambos os sexos permitirá a qualquer trabalhador com 
responsabilidades familiares, inclusive aquele que é responsável exclusivo pelos cuidados com 
os filhos ou com os pais idosos, exercer a sua vida profissional livre de impedimentos. 

Tais normas deverão abranger, por conseguinte, todas e todos, pessoas que vivem em 
família monoparental, biparental ou pluriparental e, ainda, em família homoafetiva, 
heteroafetiva ou poliafetiva, desde que possuam responsabilidades familiares com trabalhos 
não remunerados de cuidados. 

A adequação normativa das condições de trabalho atenderá, a um só tempo, ao preceito 
de que é igualmente dever da família, da sociedade e do Estado a responsabilidade pela 
assistência à infância e à velhice (art. 227 e 230, CRFB), ao princípio da função social da 
propriedade (art. 170, III, CRFB) e ao mandamento de que a ordem econômica seja fundada na 
valorização do trabalho humano, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social (art. 170, caput, CRFB). 

Apesar disso, inexistem, atualmente, normas trabalhistas brasileiras de conciliação 
entre a vida familiar e profissional de trabalhadores, além da licença-maternidade e da licença-
paternidade, hábeis a conferir a densidade normativa do art. 7º, inciso XX, da Constituição. 

Nesse sentido, para correção dessa lacuna legislativa, o Brasil poderia, por meio do 
Poder Legislativo (art. 5º, §3º, CRFB; art. 49, I, CRFB); e Executivo (art. 84, VIII, CRFB), 
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aprovar e ratificar as Convenções nº 156 e 183, da OIT; ou, ainda, concluir e sancionar os 
Projetos de Lei em trâmite sobre a matéria. 

No entanto, como até agora isso não foi feito, levando-se em consideração que não 
existe lei infraconstitucional ou Tratado Internacional regulamentadores dos incentivos 
específicos à proteção do mercado de trabalho da mulher, a norma constitucional encontra-se 
pendente de normas aptas a conferir densidade de conteúdo à sua efetiva aplicação. 

 
1.2 Tratamento brasileiro das omissões inconstitucionais 

A visão sistemática da Constituição permite vislumbrar que a aplicabilidade imediata 
dos direitos fundamentais (art. 5º, § 1º, CRFB) está amparada no tratamento das omissões 
inconstitucionais legislativas que a mesma Constituição conferiu nos artigos 5º, LXXI, ao 
prever a garantia fundamental do Mandado de Injunção e 103, § 2º, com a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão. Vale destacar que a Constituição Federal de 1988 foi a 
primeira no Brasil a instituir os remédios constitucionais adequados para o tratamento da 
inconstitucionalidade por omissão. 

Desse modo, se o intérprete não puder encontrar a densidade normativa suficiente para 
aplicação do art. 7º, XX, da Constituição, em outras fontes autorizadas do direito (como o 
direito internacional), o tratamento das omissões inconstitucionais poderá ser ativado para 
adequada integralização do sistema. 

A ausência de cumprimento do dispositivo pelo Poder Legislativo, criando uma 
situação de cometimento de inconstitucionalidade por omissão, ao deixar de praticar um ato 
que ele determinava, é passível de correção pelo Poder Judiciário.  

Luís Roberto Barroso adverte que o poder discricionário do Poder Legislativo se 
restringe apenas à legislação que não é exigida pelo Poder Constituinte na Constituição. Quando 
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a Constituição exige a criação de leis, cessa a liberdade de decisão do Poder Legislativo sobre 
criar ou não a regra.46  

Portanto, constatada a omissão inconstitucional por parte do Poder Legislativo quanto 
à lei regulamentadora do art. 7º, XX, da Constituição, há dois caminhos traçados pela própria 
Constituição: o Mandado de Injunção e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, prevista no art. 103, § 2º, da 
Constituição, tem como efeito a determinação de ciência ao poder competente para a adoção 
das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta 
dias, quando for declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva 
norma constitucional. A competência para apreciar é do Supremo Tribunal Federal - STF (art. 
102, inciso I, alínea “a”, CRFB). 

Podem propor a ação o Presidente da República; a Mesa do Senado Federal; a Mesa 
da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembleia Legislativa; a Mesa de Assembleia 
Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado; o 
Governador de Estado ou do Distrito Federal; o Procurador-Geral da República; o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; partido político com representação no Congresso 
Nacional; e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, CRFB). 

A Lei nº 12.063/2009 acrescentou o Capítulo II-A à Lei nº 9.868/1999, para estabelecer 
a disciplina processual da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. De acordo com 
o regramento, poderá haver concessão de medida cautelar em caso de excepcional urgência e 
relevância da matéria, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão 
inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 (cinco) dias, o que poderá ocasionar 

                                                 
46 Observe-se: “Como regra, legislar é uma faculdade do legislador. Insere-se no âmbito de sua discricionariedade 
ou, mais propriamente, de sua liberdade de conformação a decisão de criar ou não lei acerca de determinada 
matéria. De ordinário, sua inércia ou sua decisão política de não agir não caracterizarão comportamento 
inconstitucional. Todavia, nos casos em que a Constituição impõe ao órgão legislativo o dever de editar norma 
reguladora da atuação de determinado preceito constitucional, sua abstenção será ilegítima e configurará caso 
de inconstitucionalidade por omissão”. (BARROSO, 2008, p. 75). 
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a suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, 
bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda 
em outra providência a ser fixada pelo Tribunal, ocasião em que serão solicitadas informações 
à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão inconstitucional.  

A decisão final da ação, se declarada a inconstitucionalidade por omissão, como visto, 
terá o efeito declaratório da mora legislativa, com ciência ao Poder competente para a adoção 
das providências necessárias; em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as 
providências deverão ser adotadas no prazo de 30 (trinta) dias, ou em prazo razoável a ser 
estipulado excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do 
caso e o interesse público envolvido.  

O Mandado Injunção, por sua vez, será concedido, de acordo com a dicção do inciso 
LXXI, art. 5º, da Constituição, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, 
à soberania e à cidadania. 

Com a regulamentação pela Lei nº 13.300/2016, houve duas inovações: o Mandado de 
Injunção pode ser individual ou coletivo (art. 1º) e a ausência de norma regulamentadora pode 
ser total ou parcial (art. 2º). 

Assim, ainda que haja regulamentação editada pelo legislador competente, mas sendo 
esta insuficiente para o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, é possível o 
ajuizamento do Mandado de Injunção para suprir a omissão parcial. 

Isto significa que, na hipótese estudada, caso as Leis nº 9.029/95 e nº 9.799/99 (com 
conteúdo proibitivo à discriminação negativa contra a mulher) ou qualquer outra atualmente 
existente no Brasil possam ser consideradas como legislação reguladora do inciso XX do artigo 
7º da Constituição, inexistindo qualquer tipo de previsão normativa acerca das normas 
trabalhistas de conciliação entre a vida profissional e familiar das trabalhadoras, o Mandado de 
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Injunção poderá ser impetrado para corrigir a omissão parcial legal do efetivo exercício do 
direito à proteção ao mercado de trabalho mediante incentivos específicos. 

O Mandado de Injunção pode ser impetrado pelas pessoas naturais ou jurídicas que se 
afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas constitucionais que se 
encontram impedidas de serem disfrutadas (legitimação ativa do Mandado de Injunção 
individual), ou, ainda, no caso de pertencer o direito a uma coletividade indeterminada de 
pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria, a ação poderá ser ajuizada pelo 
Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis; 
por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de 
direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade 
partidária; por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e 
em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades 
e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de 
seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização 
especial; pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a 
promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, 
na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, devendo os direitos (legitimação 
passiva do Mandado de Injunção). 

O legitimado passivo, também denominado de impetrado, será o Poder, o órgão ou a 
autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Recebida a petição inicial, o 
autor, denominado como impetrado, será notificado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 
informações, sendo o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada facultado a 
ingressar no feito. Findo o prazo para apresentação das informações, será ouvido o Ministério 
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Público, que opinará em 10 (dez) dias, após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos 
para decisão. 

Os efeitos do Mandado de Injunção, de acordo com a mencionada lei, que encerrou a 
celeuma anterior sobre a possibilidade de ser concretista ou meramente declaratória da mora do 
Poder Legislativo, passam a ser: a determinação de prazo razoável para que o impetrado 
promova a edição da norma regulamentadora; e o estabelecimento das condições em que se 
dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, 
as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso 
não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. 

Se ficar comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção 
anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma, será dispensada a determinação de novo 
prazo para a promoção do ato legislativo, devendo a decisão determinar as condições diretas de 
exercício do direito. 

Em regra, a decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o 
advento da norma regulamentadora, mas poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga 
omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade 
ou da prerrogativa objeto da impetração. No Mandado de Injunção coletivo, a sentença fará 
coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da 
categoria substituídos pelo impetrante, não induzindo litispendência em relação aos individuais, 
mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante que não requerer a desistência da 
demanda individual no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração 
coletiva. 

A edição da norma regulamentadora após a decisão proferida no Mandado de Injunção 
terá efeitos ex nunc, salvo se a aplicação da norma editada for mais favorável ao impetrante. 
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Porém, se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, estará prejudicada a 
impetração, caso em que o processo será extinto sem resolução de mérito. 

A competência para apreciar o Mandado de Injunção é do Supremo Tribunal Federal 
- STF quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da 
República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas 
de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais 
Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea “q”, CRFB); e 
do Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando a elaboração da norma regulamentadora for 
atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, 
excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça 
Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal (art. 105, inciso I, alínea 
“h”, CRFB). 

Antes da lei, o STF inicialmente conferia eficácia meramente declaratória à decisão 
proferida em Mandado de Injunção, oficiando o Poder Público sobre a sua omissão (MI 107, 
MI 219, MI 341); contudo, em razão, da permanência do silêncio do legislativo, o que resultava 
na total ineficácia do remédio constitucional, o STF evoluiu o seu entendimento para conferir 
eficácia concretizadora à decisão, determinando os termos e condições em que o direito deveria 
ser exercido.  

São paradigmáticas, nesse contexto, as decisões proferidas nos Mandados de Injunção 
670, 708 e 712, sobre a ausência de lei regulamentadora do direito de greve dos servidores 
públicos (art. 37, inciso VII, CRFB), nos quais o STF decidiu, além de declarar a mora 
legislativa, conferir efeito concreto ao direito, determinando a aplicação da Lei nº 7.783/89, que 
dispõe sobre o exercício do direito de greve na iniciativa privada, no que coubesse; e do 
Mandado de Injunção 721, onde também foi conferido efeito concreto ao direito à aposentadoria 
especial do servidor público (art. 40, § 4º, CRFB), que estava pendente de regulamentação, por 
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meio da aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91, pertencente ao regime geral de 
previdência. 

De forma inédita, por não haver parâmetro legal análogo (como nos casos do direito 
de greve e da aposentadoria especial), o STF iria conferir uma solução normativa criada no 
próprio julgamento para concretizar o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço 
(art. 7º, inciso XXI, CRFB), nos Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090, relativos ao 
aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 

A decisão não chegou a ser proferida nos termos em que estava sendo discutida em 
plenária em razão da também inédita e rápida aprovação de um projeto de lei regulamentando 
o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço durante o curso da decisão, onde o STF estava 
em vias de conferir efeitos concretos aos Mandados de Injunção ajuizados para concretizar a 
medida sem a aprovação da lei. A seguir, os detalhes do peculiar caso: 

O inciso XXI do art. 7º da Constituição prevê como direito dos trabalhadores: “XXI - 
aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da 
lei”. Passados quase 25 anos sem a regulamentação do aviso prévio proporcional, norma 
constitucional de eficácia limitada (assim como a proteção do mercado de trabalho da mulher), 
ações foram ajuizadas postulando a concretização da norma pelo Judiciário por meio de 
Mandados de Injunção.  

Nas sessões de julgamento dos Mandados de Injunção 943, 1010, 1074 e 1090, os 
Ministros consideraram utilizar o direito comparado como fonte para conferir densidade 
normativa ao dispositivo.47 Antes do julgamento final, porém, o Ministro Relator reconheceu a 

                                                 
47 O ministro Luiz Fux relatou, neste contexto, experiências da Alemanha, Dinamarca e Suíça, onde o aviso prévio 
pode chegar a entre três e seis meses, dependendo da duração do contrato de trabalho e da idade do trabalhador; 
na Itália, pode chegar a quatro meses. Já o ministro Marco Aurélio sugeriu que, além do direito a aviso prévio de 
30 dias, sejam acrescentados 10 dias por ano. Assim, ao cabo de 30 anos - caso do autor do MI 943, demitido de 
seu emprego após 30 anos de serviço -, teria direito a 300 dias de aviso prévio, a serem por ele cumpridos, ou então 
indenizados. O presidente da Corte, ministro Cezar Peluso, sugeriu a indenização de um salário-mínimo a cada 
cinco anos, adicionalmente ao direito mínimo a 30 dias de aviso prévio. Fonte: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=182667 Acesso: 10/jan/2017. 
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omissão legislativa e suspendeu o julgamento, em junho de 2011, a fim de que o Congresso se 
pronunciasse. 

Em apenas três meses o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que tramitava 
desde 1989, ocasionando a promulgação da Lei nº 12.506/2011, no mês de outubro de 2011, 
instituindo o prazo adicional de três dias por ano de serviço prestado, até o máximo de sessenta 
dias (a Lei possui apenas dois artigos). 

Observou-se, no caso, a boa vontade do Poder Legislativo em regulamentar o 
dispositivo constitucional em apenas três meses, após quase vinte e cinco anos de omissão. 
Questiona-se, porém, se existiria essa mesma boa vontade se não houvesse a possibilidade real 
de concretização da garantia pelo Poder Judiciário através dos Mandados de Injunção. 

 
1.3 Aplicabilidade imediata e eficácia horizontal dos direitos sociais fundamentais 

Conforme a atual hermenêutica dos direitos fundamentais, a falta de lei 
infraconstitucional regulamentadora da norma constitucional prevista no art. 7º, inciso XX, da 
Constituição, não pode eliminar a sua eficácia. 

A nova interpretação constitucional parte da premissa de que a forma de subsunção da 
regra ao fato, como uma mera operação matemática, não é operante em um sistema de cláusulas 
abertas e principiológicas como são as normas da Constituição. 

É preciso ir além para buscar o sentido da norma internamente no próprio sistema 
informativo de valores da Carta Magna e aplicar a norma de decisão encontrada. Se o sistema 
permeado de princípios e normas abertas é o ponto de partida, mas não o ponto de chegada na 
aplicação da norma, é demandada uma atividade interpretativa para se chegar à norma de 
decisão do caso concreto: a norma de decisão. Por essa razão é possível dizer que o ordenamento 
jurídico não tem lacunas. As lacunas pertencem ao texto da lei, mas o ordenamento a ele não 
se resume.  
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A superação do paradigma exegético da aplicação da lei acompanhou a superação da 
visão de que os princípios eram vistos como destituídos de normatividade, a partir dos escritos 
de Ronald Dworkin (Levando os direitos à sério, 1977) e Robert Alexy (Teoria dos direitos 
fundamentais, 1985), onde a norma passou a ser gênero do qual as regras e os princípios são 
espécies. Atualmente, os princípios constitucionais são considerados o centro do ordenamento 
jurídico, inclusive dotados de normatividade suficiente para aplicação própria e para nortear a 
aplicação das regras. 

A atividade interpretativa do jurista é a que ocasiona a concretização dos direitos 
previstos no ordenamento. Lenio Streck afirma que essa concretização implica em superar a o 
positivismo jurídico, pois esse sistema ocasionava o afastamento da discussão jurídica das 
questões concretas da sociedade (2006, p. 138). O mesmo autor defende que a consideração do 
ato de interpretar e de aplicar a norma como dois momentos distintos é equívoca, pois a 
linguagem não é uma terceira coisa entre o sujeito (cognoscente) e o objeto (cognoscível), mas 
sim um liame que torna a compreensão um ato prévio à argumentação – “a compreensão 
antecede qualquer argumentação, porque lhe é condição de possibilidade” e, por isso, não pode 
haver ponte a ser construída depois que a travessia já tenha sido feita (STRECK, 2006, p. 180).48 

O ato integrado da compreensão da norma enquanto apreensão do seu sentido permite 
que haja a imediata possibilidade da sua aplicação ao caso concreto apresentado. Lenio Streck 
nomeia esse fenômeno como hermenêutica da facticidade (2006, p. 142), capaz de encontrar a 

                                                 
48 O autor faz uma severa crítica à ao fato de que a hermenêutica jurídica seja considerada mera teoria “ornamental” 
do direito, tendo em vista que a atual época das Constituições compromissórias e sociais demanda a concretização 
das normas por meio da construção de respostas adequadas para o problema do caso concreto. Cabe destacar, nesse 
ínterim, as suas próprias palavras sobre a superação do paradigma positivista de aplicação do direito: “Em terrae 
brasilis, o novo texto constitucional representa uma ruptura de modelo de direito e de Estado, a partir de uma 
perspectiva claramente dirigente e compromissória (veja-se, nesse sentido, a determinação constitucional da 
construção de um Estado Social). Não havia espaço para o mundo prático no modelo de direito anterior; não 
havia espaço para a discussão de conflitos sociais. Isto não era assunto para o direito; definitivamente, isto não 
era pauta para a Constituição. Ou seja, se o modelo de direito sustentado por regras está superado, o discurso 
exegético-positivista, ainda dominante no plano da dogmática jurídica, representa um retrocesso” (STRECK, 
2006, p. 139). 
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construção de respostas encontradas na própria Constituição e de resgatar o mundo prático 
sequestrado pelo ficcionismo positivista. 

Luís Roberto Barroso, no mesmo sentido, afirma que o pensamento jurídico tem se 
dedicado à elaboração teórica das dificuldades que sua interpretação e aplicação oferecem, tanto 
na determinação de seu conteúdo, quanto no de sua eficácia (2014, p. 354). 

Ingo Wolfgang Sarlet, após fazer uma breve revisão bibliográfica sobre as várias 
classificações doutrinárias das normas constitucionais quanto à sua eficácia, entende que há 
dois tipos de normas constitucionais, de acordo com a sua densidade normativa (SARLET, 
2010a, p. 252). As normas constitucionais de alta densidade normativa são as normas dotadas 
de suficiente normatividade para aptidão na geração de efeitos, diretamente e sem a intervenção 
do legislador ordinário; por sua vez, as normas constitucionais de baixa densidade normativa 
não possuem normatividade suficiente para gerar efeitos principais, de forma direta, mas geram 
efeitos pois todas as normas constitucionais possuem uma normatividade mínima. O grau de 
eficácia dessa última norma é diretamente proporcional ao grau de densidade normativa que 
possui, pois. São, de igual modo, diretamente aplicáveis, nos limites de sua normatividade.49 
De acordo com o autor, portanto, a norma do art. 7º, XX, da CRFB seria uma norma 
constitucional com baixa densidade normativa. 

Superando a ideia da mitigada eficácia de algumas normas constitucionais desprovidas 
de densidade normativa hábil à imediata aplicação, a nova crítica doutrinária alertou para que 
a eficácia é uma característica de todas as normas constitucionais, isso porque todas elas são 
dotadas de eficácia jurídica, até as limitadas e contidas, pois há, no mínimo, uma ‘eficácia 
jurídica de vinculação negativa’, revogando os atos normativos  em sentido contrário, 
vinculando o legislador e conferindo direitos subjetivos negativos  ou de vínculo; e ‘eficácia 

                                                 
49 “Todo e qualquer preceito da Constituição (mesmo sendo de cunho programático) é dotado de certo grau de 
eficácia jurídica e aplicabilidade, consoante a normatividade que lhe tenha sido outorgada pelo Constituinte”. 
(SARLET, 2010a, p. 257). 
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jurídica de vinculação positiva’, informando o sentido da Constituição ao operador jurídico no 
momento da interpretação e da integração da Constituição e condicionando o legislador para a 
concretização de suas imposições (CLÈVE, 2000, p. 320). 

É bem verdade que o Constituinte não conferiu alta densidade à norma constitucional 
supramencionada. Contudo, o mesmo Constituinte o fez colocar no rol de direitos fundamentais 
com normatividade aberta, ao pertencer ao caput do artigo que tem a seguinte redação: “São 
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social” (art. 7º, CRFB).  

Por essa razão, pode-se afirmar que normas que visam a melhoria da condição social 
das trabalhadoras têm aptidão para conferir a densidade normativa para aplicabilidade do inciso 
XX do art. 7º, por autorização expressa do próprio Poder Constituinte. 

Também foi o Constituinte quem determinou a aplicabilidade imediata de todos os 
direitos fundamentais (art. 5º, § 1º, CRFB), que são os direitos fundamentais individuais, 
sociais, políticos e de nacionalidade, cujo rol consta no catálogo dos artigos 5º a 17 e em outras 
partes da Constituição (SARLET, 2010a, p. 263). 

A ausência de densidade normativa conferida pelo legislador ordinário não pode retirar 
a eficácia de um direito social fundamental conferido pelo Constituinte originário, notadamente 
porque, até mesmo os princípios, dotados de alto grau de generalidade e abstração, gozam de 
aplicabilidade imediata mediante a atividade concretista do intérprete. 

Por força do artigo 5º, § 1º, da Constituição, o Poder Judiciário não apenas se encontra 
na obrigação de assegurar a plena eficácia dos direitos fundamentais, mas também autorizado 
a remover eventual lacuna oriunda da falta de concretização legislativa ordinária (GRAU, 1997, 
p. 312), pois o próprio sistema fornece as ferramentas para tanto, como os direitos decorrentes 
do regime e dos princípios adotados pela Constituição (art. 5º, § 2º, CRFB), os direitos que 
visem a melhoria da condição social dos trabalhadores (art. 7º, caput, CRFB), as fontes de 
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jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito, 
principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes e o direito 
comparado (art. 8º, CLT) e a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito (art. 4º, 
LNDB - Lei de Introdução às  Normas do Direito Brasileiro). 

Assim, investido está o Judiciário do poder-dever de aplicar as normas definidoras de 
direitos e garantias fundamentais, com variadas fontes em caso de lacuna, conforme o próprio 
texto da lei preconiza, inclusive vinculando pessoas públicas e privadas, físicas e jurídicas, 
quanto ao seu teor. 

Trata-se da chamada eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Sobre o 
tema, Sarlet demonstra a existência de uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 
vinculando a esfera das relações entre atores privados, e de uma eficácia vertical dos direitos 
fundamentais, em relação aos agentes estatais (2010b, p. 23), advertindo para o fato de as 
relações entre particulares estarem cada vez mais marcadas pelo exercício de poder econômico 
e social, o que termina por evidenciar situações de evidente desequilíbrio de poder, chegando a 
uma verticalidade similar e até mais evidente do que a encontrada nas relações entre particulares 
e Estado. 

O mesmo autor preconiza que esta é a posição da doutrina dominante no Brasil, assim 
como do próprio Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que a obrigação de aplicação 
imediata das normas de direitos fundamentais (compreendida como uma independência de 
prévia regulamentação legal e, portanto, como afirmação da plenitude da eficácia dessas 
normas) também abrange eficácia e aplicabilidade direta na esfera das relações entre 
particulares (SARLET, 2010b, p. 25). Não poderia ser diferente, pois as normas constitucionais 
que preceituam os direitos fundamentais, tão caros à sociedade, não mereceriam ser 
consideradas meras sugestões ou conselhos (ou mandados de otimização, como se diz 
regularmente na doutrina). 
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Nesse sentido, Luís Roberto Barroso afirma que toda e qualquer norma jurídica tem a 
característica da imperatividade, dotadas de força jurídica cogente e não apenas força moral; 
assim, prossegue o autor, se as normas constitucionais são não apenas normas jurídicas, como 
têm um caráter hierarquicamente superior, “como podem ser consideradas mero ideário sem 
eficácia jurídica?” (BARROSO, 2008, p. 69).  

A chamada doutrina da efetividade das normas constitucionais surgiu para que a 
Assembleia Constituinte de 1988 não falhasse com a ultrapassagem da Constituição como mera 
declaração programática para que pudesse se transformar em efetivo instrumento de 
concretização de direitos. Barroso acentua que essa doutrina teve sucesso, na medida em que 
promoveu três mudanças de paradigma na teoria e na prática do direito constitucional do país: 
no plano jurídico, científico e institucional (2008, p. 76). No plano jurídico, a Constituição 
passou a ser dotada de normatividade plena, com a regra da aplicabilidade direta e imediata, 
tornando-se fonte de direitos e obrigações; no plano científico ou dogmático, o direito 
constitucional foi reconhecido como ramo autônomo e específico, saindo do campo do discurso 
puramente político ou sociológico; no plano institucional, a Constituição conferiu ao Poder 
Judiciário um papel destacado na concretização das normas constitucionais. 

A partir de então, a efetividade passou considerada como princípio constitucional, 
elencado como tradutor da mais notável preocupação do constitucionalismo atual (BARROSO, 
2009, p. 301). Por meio dele, o intérprete constitucional deve ter compromisso com a 
efetividade da Constituição, prestigiando, entre todas as interpretações plausíveis, a que permita 
a atuação da vontade constitucional e evitando a não-auto-aplicabilidade da norma ou a 
ocorrência de omissão do legislador (BARROSO, 2009, p. 375-376). 

A efetividade é vista enquanto princípio garantidor da eficácia social da norma. A 
eficácia social é um contraponto à visão da eficácia meramente jurídica, a qual esbarrava em 
alguns empecilhos até chegar à eficácia social, em razão da limitação de variadas ordens que 
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impediam as possibilidades de aplicação. O princípio da efetividade vem, pois, proclamar o 
reconhecimento da força normativa da Constituição, cujas normas são todas dotadas de 
imperatividade e sua inobservância deve deflagrar os mecanismos próprios de coerção. Trata-
se de conferir concretude real e fática aos comandos abstratos da norma constitucional. 
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2 SISTEMA INTERNACIONAL DE SOFT LAW DA OIT COMO FONTE INTEGRATIVA 
2.1 Procedimento de elaboração das Recomendações da OIT 

A Declaração de Filadélfia de 1944, também conhecida como Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, é o documento base para instituição de 
obrigações dos Estados que querem fazer parte da Organização. 

De acordo com ela, a composição da Conferência Geral é tripartite – cada Estado 
Membro indica um representante dos empregados, um representante dos empregadores e dois 
representantes do governo, sendo que cada um deles terá direito de voto individual sobre todas 
as questões submetidas às deliberações da Conferência. Essa forma tripartite também é seguida 
na composição do Conselho de Administração. Cabe destacar que a OIT é a única Organização 
componente do Sistema das Nações Unidas que possui essa inovadora característica, que 
confere maior legitimidade ao resultado da produção normativa. 

É na Conferência Geral que as Convenções e as Recomendações são aprovadas pelo 
voto de dois terços dos presentes (art. 19). Esse quórum qualificado é, pois, aplicável a ambos 
os documentos. A diferença é que a proposta tomará a forma de uma Recomendação quando o 
assunto tratado, ou um de seus aspectos não permitir a adoção imediata de uma Convenção. 

Ambas, as Recomendações e as Convenções, criam obrigações jurídicas para os 
Estados Membros da OIT. No caso da Convenção, o Estado-Membro se compromete a ratificá-
la, pelos meios adequados internos, com a posterior comunicação ao Diretor Geral da OIT para 
fins de registro, após o que será obrigado a cumprir. Ainda que o Estado-Membro não ratifique 
a Convenção, há a obrigação de informação ao Diretor Geral sobre a sua legislação e prática 
observada relativamente ao assunto de que trata a Convenção, destacando até que ponto aplicou 
ou pretende aplicar os dispositivos da Convenção por intermédio de leis, meios administrativos, 
contratos coletivos ou, ainda, por qualquer outro processo, expondo as dificuldades que 
impedem ou retardam a ratificação da Convenção (art. 19, § 5º,da Constituição da OIT). 
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Em se tratando de uma Recomendação, todos os Estados-Membros serão cientificados 
para que a considerem, ainda que não tenha a força cogente obrigatória peculiar à Convenção, 
pois deverá atender à sua efetivação por meio de lei nacional ou por outra qualquer forma (§ 6º, 
do art. 19, da Constituição da OIT). A própria OIT determina que qualquer forma seja utilizada 
para efetivar o conteúdo da Recomendação, inclusive a forma de decisão judicial. Trata-se de 
instrumento para a adoção do teor de um documento já aprovado de forma tripartite em 
manifestação prévia de vontade (com a representação de empregadores, empregados e 
governo). 

A par disso, cada um dos Estados-Membros compromete-se a submeter a 
Recomendação à autoridade ou autoridades em cuja competência entre a matéria disposta na 
Recomendação, a fim de que estas a transformem em lei ou tomem medidas de outra natureza, 
dentro do prazo de um ano a partir do encerramento da sessão da Conferência – ou, quando, em 
razão de circunstâncias excepcionais, tal não for possível, logo que o seja, sem nunca exceder 
o prazo de 18 meses após o referido encerramento. 

De todo modo, os Estados-Membros devem comunicar o Diretor-Geral da Repartição 
Internacional do Trabalho sobre as medidas tomadas, além de informar se a legislação vigente 
no país e a prática observada atende à matéria contida na Recomendação. 

Em suma, a Constituição da OIT determina que também as Recomendações devem ser 
aprovadas por dois terços dos votos presentes, procedimento idêntico às Convenções (art. 19, § 
2º), gerando uma obrigação do Estado para envio de relatórios informando sobre a sua 
legislação e prática observada relativamente ao assunto de que trata a Recomendação (art. 19, 
§ 6º, “d”) e também até que ponto se deu ou se pretende dar aplicação a dispositivos da 
Recomendação, indicando as modificações destes dispositivos que sejam ou venham a ser 
necessárias para adotá-los ou aplicá-los (art. 19, § 7º, “b”, “V”). 
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Vê-se, do exposto, que a aprovação da Convenção como Tratado ratificado 
internamente tem força de lei, cogente e imperativa. Mas tanto a não ratificação da Convenção 
quanto a aprovação da Recomendação apenas perante a OIT não desobrigam o Estado-Membro 
da sua observância. 

Prova disso é que deverá, em ambos os casos (Convenção não ratificada ou 
Recomendação), dar ciência aos seus órgãos internos competentes sobre a matéria disposta no 
documento, além de informar ao Diretor Geral da OIT em que medida aplicou ou pretende 
aplicá-la. Esse detalhe é crucial na temática dos Tratados Internacionais em geral, pois é 
peculiar e inédito quanto à criação de obrigação ao Estado-Membro pelo simples fato de fazer 
parte de uma Organização Internacional, tal como acontece na OIT. 

A Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 
1998, no mesmo contexto, também cria obrigações aos Estados-Membros sem a necessidade 
de qualquer ato interno de aprovação ou ratificação. De acordo com o seu parágrafo primeiro, 
ao aderirem livremente à OIT, todos os Membros aceitaram os princípios e direitos enunciados 
em sua Constituição e na Declaração de Filadélfia, e se comprometeram a trabalhar em prol da 
realização dos objetivos gerais da Organização na máxima medida dos seus recursos e tendo 
plenamente em conta as suas circunstâncias específicas. 

Consoante o parágrafo segundo da referida Declaração, ainda que os Estados não 
tenham ratificado as convenções reconhecidas como fundamentais têm, em virtude do simples 
fato de serem membros da Organização, a obrigação de respeitar, promover e realizar, de boa 
fé e em conformidade com a Constituição, os princípios relativos aos direitos fundamentais que 
são objeto de tais Convenções, nomeadamente: a) a liberdade de associação e o reconhecimento 
do direito de negociação coletiva; b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou 
obrigatório; c) a abolição efetiva do trabalho infantil; e d) a eliminação da discriminação em 
matéria de emprego e ocupação. O conjunto normativo desses direitos e princípios 
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fundamentais se constituem na materialidade do conceito de trabalho decente, como padrão 
mínimo de proteção às trabalhadoras e aos trabalhadores. 

Ressalve-se, outrossim, que o entendimento mais atual do conceito de trabalho decente 
é mais amplo ainda, pois além de abranger os quatro pilares fundamentais instituídos pela 
Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho de 1998 (liberdade sindical  e 
reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado; abolição efetiva do trabalho infantil; e eliminação de todas as formas de 
discriminação em matéria de emprego e ocupação), também inclui outros essenciais à dignidade 
da trabalhadora e do trabalhador, que são: a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a 
extensão da proteção social, o fortalecimento do diálogo social, além de outros que visem 
estabelecer um patamar mínimo de proteção social. 

As normas internacionais conceituadas como “normas de soft law” pela doutrina são 
as normas escritas oriundas de organismos internacionais que expressam condutas ou 
programas a serem seguidos face ao atual estágio de desenvolvimento humano. A sua 
observância decorre das boas práticas e boa-fé internacionais. São o gênero do qual fazem parte 
as seguintes espécies: non-binding agreements, gentlemen’s agréments, códigos de conduta, 
declarações conjuntas, declarações de princípios, agendas, recomendações, programas de ação, 
acordos e protocolos, dentre outros (MAZZUOLI, 2011, p. 159). 

Destaca-se, nesse sentido, o papel pioneiro da OIT em processos de controle das 
normas de soft law, apoiados na obrigação para os Estados de fornecerem relatórios periódicos, 
de responderem a questionários ou de explicarem as suas demoras perante órgãos políticos ou 
peritos, pois serviu de inspiração e de modelo para outras Organizações Internacionais, como a 
ONU, a OCDE e a OTAN, cuja experiência foi generalizada em domínios tão diversos como a 
proteção dos direitos do homem, a coordenação das políticas econômicas e o desarmamento 
(DINH, 1999, p. 349). 
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As Recomendações da OIT, enquanto normas de soft law, em regra, embora não 
possuam o caráter cogente, não podem ser menosprezadas. O fato de não se enquadrarem em 
normas internacionais convencionais, cujo traço principal é a obrigatoriedade, não significa que 
o seu sistema de sanções também não exista, sendo sanções morais ou extrajurídicas, em caso 
de descumprimento ou inobservância das suas diretrizes (MAZZUOLI, 2011, p. 158). Observa-
se que o efeito persuasivo de cumprimento das normas de soft law advém da interação entre os 
membros sociedade internacional e dos efeitos decorrentes dessa interação. 

Mazzuoli ensina, ainda, que elas fazem parte de uma nova tendência contemporânea 
de produção de normas internacionais e um dos fatores da proliferação de tais arranjos encontra 
raízes na flutuação da atual conjuntura econômica internacional, que demanda flexibilidade na 
aplicação de seus acordos, e no progresso técnico galopante, cujos efeitos se fazem sentir de 
forma imediata nas relações internacionais (MAZZUOLI, 2011, p. 150-157). 

A Recomendação da OIT, ao contrário da Convenção, não se sujeita à ratificação, e, 
por isso, é destituída de caráter coercitivo, em regra, enquanto abstração no sistema normativo 
internacional, mas, ainda assim, possui natureza jurídica de normas de soft law, persuasivas 
para fins de cumprimento do objetivo da matéria versada na Convenção por meio de medidas 
internas – leis ou medidas de outra natureza. 

 “A Recomendação é um ato que emana, um princípio, de um órgão 
intergovernamental e que propõe aos seus destinatários um determinado comportamento” 
(DINH, 1999, p. 343), cujos efeitos jurídicos não podem ser menosprezados, considerando o 
fato de que os meios de pressão indiretos aplicados para esse fim diferem conforme a aplicação 
que se deva proceder por parte dos Estados ou dos órgãos de organizações internacionais, e 
conforme o problema se põe num contexto de simples cooperação ou numa organização 
integrada (DINH, 1999, p. 349). 
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O presente estudo objetiva averiguar se esse caráter meramente recomendatório  ainda 
persiste no momento em que as normas consideradas de soft law, conteúdo das Recomendações 
nº 165 e 191 da OIT, entram no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente porque, além da 
vinculação do Brasil com o Organismo Internacional, o que, por si só, já seria suficiente a 
resguardar obrigações jurídicas, há um dispositivo constitucional interno que define um direito 
social fundamental e está pendente de regulação, demandando exatamente a densidade 
normativa contida no teor dos referidos documentos. 

 
2.2 Mecanismos de controle da observância das Recomendações da OIT 

As Recomendações não são passíveis de ratificação e, portanto, não são consideradas 
como normas jurídicas dotadas de força cogente – não enquanto autônomas e como regra, o que 
poderia mudar na hipótese de outros dispositivos legais internos aptos a conferir outra 
roupagem normativa e, ainda, em caso de concretização pela norma de decisão pelo Poder 
Judiciário. 

Desse modo, o descumprimento do seu teor, em tese e a priori, não poderia ser 
demandado perante o Poder Judiciário Brasileiro. Internacionalmente, contudo, há uma forma 
de controle do cumprimento do seu conteúdo, conforme será visto a seguir. 

Arnaldo Sussekind classifica os mecanismos de controle internacional de 
cumprimento das normas da OIT em dois tipos de procedimentos: contencioso ou provocado e 
regular ou permanente (2012, p. 1108). 

O controle contencioso fica a cargo do Conselho de Administração, órgão incumbido 
de analisar a reclamação (arts. 24 e 25 da Constituição da OIT) e a queixa (arts. 26 a 34 da 
Constituição da OIT) e se dirigem exclusivamente às violações das Convenções ratificadas pelo 
Estado-Membro. 
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A reclamação tem lugar quando um dos Estados não assegurou de forma satisfatória a 
execução de uma Convenção e pode ser apresentada por uma organização profissional de 
trabalhadores ou de empregadores. A queixa também tem como objeto o não cumprimento de 
uma Convenção e pode ser apresentada por um Estado em face de outro, onde ambos tenham 
ratificado. 

O controle regular é exercido pela Comissão de Peritos na Aplicação de Convenções 
e Recomendações e pela Comissão Tripartite de aplicação de normas, as quais supervisionam 
a aplicação das normas da OIT de acordo com os documentos enviados pelos Estados Membros 
com base no artigo 19 da Constituição da OIT. Esse controle abrange tanto as Convenções 
quanto as Recomendações. 

Os documentos enviados quanto ao cumprimento das Recomendações são: as 
comunicações sobre a submissão da Recomendação às autoridades nacionais competentes e os 
relatórios sobre a aplicação (ou dificuldades de aplicação) da Recomendação. 

Sussekind destaca que é com base nesses documentos que a Comissão de Peritos, 
composta por juristas independentes, elabora um estudo com os objetivos do controle de 
eficácia, visando obter o pleno cumprimento das normas internacionais, e do controle de 
legalidade, apontando os casos de violação a normas da Constituição da OIT e das Convenções 
ratificadas (2012, p. 1112). O resultado desse estudo é publicado nos idiomas oficiais da OIT e 
enviado aos governos dos Estados e às organizações sindicais mais representativas de 
empregadores e trabalhadores de cada país. 

Enquanto a Comissão de Peritos da OIT é um órgão técnico com juristas 
independentes, a Comissão Tripartite de aplicação das Convenções e Recomendações da 
Conferência da OIT é um órgão tripartite, como o próprio nome diz, formado pelos 
representantes dos governos, dos empregadores e dos empregados de cada Estado-Membro. 
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A partir dos Relatórios conclusivos da Comissão de Peritos, a Comissão Tripartite 
convida os governos interessados a dar explicações sobre eventuais descumprimentos pelos 
Estados e as medidas de solução. Sussekind destaca que nos casos de maior gravidade, a 
Comissão Tripartite chega a elaborar uma lista especial, internacionalmente conhecida como 
“lista negra”, cuja exposição após a aprovação pela Conferência Internacional do Trabalho 
ocasionava autêntica sanção moral (2012, p. 1115). 

O mesmo autor faz o registro de que os governos convidados a fornecer explicações 
sobre as divergências assinaladas pela Comissão de Peritos raramente deixam de comparecer à 
respectiva sessão, seja para sustentar a inocorrência de infração às normas internacionais, seja 
para informar que os problemas estão em curso de solução ou que se comprometeram a propor 
medidas para resolvê-los (SUSSEKIND, 2012, p. 1116), o que implica na evidência de que os 
mecanismos de controle da observância das Convenções e Recomendações da OIT é eficaz e 
produtivo. 

A observância do conteúdo das Recomendações é uma obrigação de todo Estado-
Membro da OIT, o que deveria gerar a espontânea vontade política em perseguir a sua aplicação 
por todos os meios cabíveis internamente, por se tratar de um documento aprovado em 
Assembléia por membros formados tanto por representantes do governo, quanto por 
representantes dos empregados e empregadores, com uma maioria qualificada de dois terços. 

Caso essa vontade política não seja gerada de forma espontânea, a própria OIT dispõe 
de mecanismos persuasivos de cumprimento das normas de soft law previstas nas 
Recomendações, por meios dos Relatórios, estudos e listas divulgadas por Comissões internas, 
ocasionando intensas interações entre os membros da sociedade, inclusive os atores não 
governamentais, como as sociedades empresariais transnacionais, sindicatos patronal e 
profissional e sociedade civil como um todo. 
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2.3 Fundamento de obrigatoriedade das Recomendações nº 165 e 191 no ordenamento 
jurídico brasileiro 

A análise interpretativo-argumentativa acerca da possibilidade de se conferir um 
fundamento de obrigatoriedade às Recomendações nº 165 e 191, quando passam a se inserir no 
ordenamento jurídico brasileiro, deve ser precedida da exposição do fundamento de 
obrigatoriedade do Direito Internacional. 

O fundamento de obrigatoriedade do Direito Internacional é um conceito clássico, 
considerado um dos institutos fundantes do Direito Internacional Público, e diz respeito à 
obrigatoriedade da norma, não havendo que se confundir com fonte da norma. Para encontrá-
lo, perquire-se os motivos jurídicos que conferem coercibilidade ao ordenamento jurídico 
internacional. Há duas correntes de pensamento para explicar o fundamento do Direito 
Internacional: voluntarismo e objetivismo. 

A corrente voluntarista, também chamada positivista, apregoa que os Estados devem 
observar as normas porque expressaram sua concordância em fazê-lo – o fundamento está, pois, 
no consentimento (GOUVEIA, 2007, p. 127-131). Os principais precursores são: Jellinek, com 
a teoria da autolimitação da vontade, onde o Estado se submete às normas e limita a sua 
soberania; Triepel, com a teoria da vontade coletiva, não só de um Estado, mas da conjunção 
de vontades de todos de forma unânime; Hall e Oppenheim, com a teoria do consentimento das 
nações, onde não é necessária unanimidade, mas apenas a vontade da maioria dos Estados; e 
Wenzel, com a teoria da delegação do direito interno, através da qual a obrigatoriedade é 
encontrada no próprio ordenamento interno. 

Após o surgimento de críticas a essa corrente, embasadas no equívoco da consideração 
do direito como elemento da mera vontade do Estado, uma vez que o direito existe para além 
da vontade do Estado e, até mesmo, como instrumento contra o Estado, surgiu a corrente 
objetivista. Com efeito, a ordem jurídica internacional possui princípios superiores à vontade 
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unilateral de cada Estado, havendo, ainda, a obrigatoriedade dos costumes internacionais, nos 
quais inexiste declaração de vontade. 

A corrente objetivista, ou não voluntarista, defende que há valores, princípios e regras 
de onde dependem o bom funcionamento e a própria existência da sociedade internacional; 
assim, tais normas existem independentemente da vontade dos sujeitos de Direito Internacional 
e se colocam acima da vontade dos Estados. 

Com embasamento nessa corrente encontram-se a teoria do Direito Natural (origem 
divina ou com base na razão), a teoria sociológica (fato social que se impõe aos indivíduos), a 
teoria dos direitos fundamentais dos Estados (direitos que lhe são inerentes e oponíveis em 
relação a terceiros) e a teoria da norma-base de Kelsen (norma hipotética fundamental, da qual 
decorrem todas as demais, internacionais e internas) (GOUVEIA, 2007, p. 131-137). 

As críticas a ambas as correntes levaram à criação de um terceiro posicionamento, 
lançado por Anzilotti, com base na regra do Pacta sunt servanda, sendo obrigatório o Direito 
Internacional por: a) conter normas importantes para o desenvolvimento da sociedade 
internacional (objetivista); b) mas que ainda dependem da vontade do Estado para existir 
(voluntarista).  

Assim, o atual direcionamento para o fundamento de obrigatoriedade do Direito 
Internacional está embasado na regra da Pacta sunt servanda e foi adotado expressamente na 
Convenção de Viena de 1969, no seu art. 26: “Todo tratado em vigor obriga as partes e deve 
ser cumprido por elas de boa-fé”. Ao mesmo tempo, a Convenção consagrou as regras de Jus 
cogens (art. 53 e 64) como normas imperativas, reconhecidas pela sociedade internacional dos 
Estados em seu conjunto, em relação às quais nenhuma derrogação é permitida e independente 
da vontade dos Estados. 

Perante o fundamento de obrigatoriedade, não é autorizado a nenhum país invocar as 
disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um Tratado, conforme 
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preceituado pelo art. 27 da Convenção de Viena de 1969: “Uma parte não pode invocar as 
disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado”. 

Não apenas as normas de Tratado ratificado e normas de Jus cogens (que não 
necessitam de ratificação) pertencem ao campo do fundamento de obrigatoriedade. É 
interessante notar, por exemplo, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é 
tecnicamente uma recomendação que a Assembleia Geral das Nações Unidas fez aos seus 
Membros (conforme o art. 10 da Carta das Nações Unidas) e, nesse sentido, pode-se dizer que 
o principal documento de proteção e defesa dos direitos humanos, que encabeça todo o sistema 
normativo internacional, jamais poderia ter um caráter vinculante mitigado em razão de não ter 
assumido a forma de um Tratado Internacional passível de ratificação.  

Enumerando os diversos tipos de fontes do Direito Internacional, o Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça, em seu art. 38, inclui: as convenções internacionais, quer gerais, quer 
especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; o 
costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito; os 
princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; e as decisões judiciais e a 
doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, como meio auxiliar para a 
determinação das regras de direito. 

A par dos princípios gerais de direito internacional, do costume internacional e das 
declarações e resoluções que não foram submetidas à ratificação dos Estados, mas que guardam 
inegável relevância jurídica na ordem de cada país membro de uma organização (como é o caso 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948), existe a força vinculante da 
manifestação de vontade de um país soberano ao aceitar fazer parte de uma Organização 
Internacional. 
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Cada Organização Internacional possui capacidade jurídica de acordo com os seus 
próprios atos constitutivos, os quais normatizam o direito peculiar à organização e ao qual se 
submete o Estado ao aceitar ser dela membro integrante. 

A doutrina especializada designa essa capacidade como auto-organizacional, cujos 
efeitos a que se submetem os Estados-Membros das Organizações Internacionais estão de 
acordo com a regra fundamental de autonomia constitucional de cada organização 
(TRINDADE, 2003, p. 210), o que implica na total submissão do Estado que aceita dela 
participar, não sendo cabível aceitação com “reservas” aos efeitos diretos da sua submissão às 
regras constitutivas das Organizações Internacionais. A cláusula da “reserva” é um instituto 
cabível à eventual restrição ao conteúdo de Tratado de Direito Público Internacional que assim 
permite, sendo inadmissível aos atos constitutivos das Organizações Internacionais.  

A vontade soberana do Estado em voluntariamente aceitar vincular-se a uma 
Organização Internacional é exercida à base do tudo ou nada, portanto. Inexiste a figura do 
Estado-Membro parcial. Ademais, todo Estado que aceita se submeter aos atos constitutivos de 
uma Organização Internacional declara perante a Sociedade Internacional, de acordo com os 
princípios gerais de direito da boa-fé e da presunção de legitimidade, agir de acordo com os 
valores fundantes da Organização Internacional internamente no seu território. 

Cabe destacar, nesse ínterim, que a doutrina dos poderes implícitos, tal como erigida 
pela jurisprudência da Corte Internacional de Justiça (TRINDADE, 2003, p. 212), depura que 
as Organizações Internacionais detêm capacidades essenciais ao desempenho das suas funções 
e também à realização dos seus propósitos. 

Não se trata, pois, de mero efeito persuasivo para inspiração do ordenamento jurídico 
interno a composição de um Estado em uma Organização Internacional. A teoria da 
competência funcional das Organizações Internacionais transcende necessariamente o âmbito 
das relações exteriores e do direito dos Tratados e se estende a todos os Poderes, a todas as 
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áreas de sua competência (TRINDADE, 2003, P. 213), para lograr realizar os seus propósitos 
e fins primordiais. 

As Organizações Internacionais têm personalidade jurídica própria e distinta dos seus 
Membros; em outras palavras, não é apenas a soma do conjunto, mas sim um todo, criado a 
partir do conjunto, passando a ter vida própria, cujas decisões, resoluções e normas 
constitutivas, além dos Tratados submetidos à ratificação pelos Estados, possuem teor 
vinculante. 

Cançado Trindade vai além, ao afirmar expressamente que, ao adaptar-se às exigências 
dos novos tempos, as Organizações Internacionais não se conformaram com o exaurimento do 
exercício das atividades previstas, originalmente, em suas cartas constitutivas, utilizando a 
doutrina dos poderes implícitos para fazer frente a todas as exigências das dinâmicas das 
relações internacionais (2003, p. 723).50 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT foi criada em 1919 por meio do 
Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, e se constitui em uma das mais 
antigas Organizações Internacionais e a única das agências do Sistema das Nações Unidas com 
uma estrutura tripartite, composta de representantes de governos e de organizações de 
empregadores e de trabalhadores. Está fundada na convicção de que a paz universal e 
permanente somente pode estar baseada na justiça social e é responsável pela formulação e 
aplicação das normas internacionais do trabalho (Convenções e Recomendações). O Brasil é 

                                                 
50 Esclarece o autor a respeito do denominado “domínio reservado dos Estados”: “O chamado ‘domínio reservado 
dos Estados’ (ou ‘competência nacional exclusiva´), particularização do velho dogma da soberania estatal, foi 
superado pela prática das organizações internacionais, que desvendou sua inadequação ao plano das relações 
internacionais. Aquele dogma havia sido concebido em outra época, tendo em mente o Estado in abstracto (e não 
em suas relações com outros Estados e organizações internacionais e outros sujeitos do Direito Internacional), e 
como expressão de um poder interno (tampouco absoluto), próprio de um ordenamento jurídico de subordinação, 
inteiramente distinto do ordenamento jurídico internacional, de coordenação e cooperação, em que todos os 
Estados são, ademais de independentes, juridicamente iguais” (TRINDADE, 2003, p. 723). E sobre o primado do 
Direito Internacional: “Em sua atuação ao longo das cinco últimas décadas, as organizações internacionais têm-
se deixado guiar, como não poderia deixar de ser, pelas normas relevantes de suas cartas constitutivas, afirmando, 
no tocante a matérias que recaem no âmbito de suas respectivas competências, o primado do ordenamento jurídico 
internacional sobre o ordenamento jurídico interno dos Estados-membros” (TRINDADE, 2003, p. 727). 
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um dos membros fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho 
desde sua primeira reunião. 

Dito isso, destaca-se que a aceitação voluntária do Brasil em constituir-se como um 
Estado-Membro da OIT ocasiona uma série de efeitos vinculantes, independentemente da 
ratificação dos Tratados emanados por essa Organização e, também, do que dispõe a sua ordem 
jurídica interna, uma vez que automaticamente estará submetido aos princípios gerais de direito 
internacional do trabalho, aos princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas; 
ao costume internacional e aos atos constitutivos e decisões da OIT, além de cooperar para que 
essa organização atinja aos seus fins e propósitos primordiais dentro do seu território, sob pena 
de contra eles atentá-los e, por consequência, atentar contra a própria existência da organização. 

Nesse sentido, o Brasil está submetido à Declaração dos Direitos e Princípios 
Fundamentais no Trabalho de 1998. Essa Declaração não necessita de ratificação, o que não 
faz dela um documento com mero teor persuasivo. Conforme já exposto no primeiro subtítulo 
deste capítulo, de acordo com a própria Declaração, todos os Estados Membros da OIT, pelo 
simples fato de sê-lo e de terem aderido à sua Constituição, são obrigados a respeitar os direitos 
e princípios fundamentais nela especificados, havendo ou não ratificação das Convenções a eles 
correspondentes.  

Os direitos e princípios fundamentais da Declaração resultam na materialidade do 
conceito de trabalho decente e são os que dizem respeito à liberdade sindical e de associação e 
o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, à eliminação de todas as formas de 
trabalho forçado ou obrigatório, à efetiva abolição do trabalho infantil e à eliminação da 
discriminação em matéria de emprego e ocupação. 

Não constou um rol especial de quais Convenções estariam abrangidas no conceito dos 
Direitos e Princípios Fundamentais na Declaração de 1998 e se pondera que assim foi feito de 
forma proposital, a fim de que o conceito fosse flexível o suficiente para alcançar todas as atuais 
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e futuras Convenções que dissessem respeito a um daqueles temas definidores do conceito de 
trabalho decente na Declaração. Normalmente se tem considerado como Convenções que 
possuem relação direta com os direitos e princípios fundamentais as seguintes: nº 29 e 105, 
relacionadas à abolição do trabalho escravo; nº 87 e 98, relacionadas à liberdade sindical, 
sindicalização e negociação coletiva; nº 100, sobre a igualdade de remuneração entre homens e 
mulheres; nº 111, sobre não discriminação em matéria de ocupação e emprego; e nº 138 e 182, 
a respeito da erradicação do trabalho infantil. 

Não se pode deixar de observar, contudo, que a discriminação às trabalhadoras e aos 
trabalhadores com responsabilidades familiares é um tipo de discriminação em matéria de 
emprego e ocupação que a OIT considera que deve ser eliminada. A OIT vai além, ao afirmar 
que “um trabalho que impede o trabalhador de equilibrar os seus compromissos de trabalho 
com a necessidade de cuidar de sua família não é um trabalho decente” (ILO, 2016, P. 66). Ao 
assim fazê-lo, a própria OIT inclui expressamente no conceito de trabalho decente aquele onde 
é adequado à trabalhadora e ao trabalhador conciliar os seus compromissos de trabalho com a 
necessidade de cuidar de sua família, para deixar qualquer interpretação indene de dúvidas, 
qualificando as normas da Convenção nº 156 à condição de direitos fundamentais da Declaração 
de 1998. 

Destarte, a igualdade de oportunidades e de tratamento para trabalhadores e 
trabalhadoras com responsabilidades familiares, matéria da Convenção nº 156 da OIT, é 
caracterizada como uma Convenção fundamental integrante no rol dos direitos e princípios 
fundamentais da OIT, e, portanto, obrigatória para os Estados, independentemente de 
ratificação. 

Eventuais discordâncias a esse posicionamento poderiam justificar a impossibilidade 
de assim ser considerado com base na Constituição Federal da República do Brasil, que prevê 
um procedimento específico para ratificação de Tratado Internacional, o que resultaria na 
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impossibilidade de qualquer tipo de entrada de normas internacionais cogentes que não fosse 
sob a forma de Tratado internamente ratificado. 

Torna-se obrigatória à presente análise discorrer, desse modo, sobre a normativa 
constitucional a respeito do sistema internacional, a fim de averiguar se, de fato, a única 
possibilidade de entrada de normas internacionais no sistema jurídico brasileiro é por meio de 
ratificação de Tratado. 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, há a sujeição 
do país aos princípios gerais do Direito Internacional (art. 4º), os Tratados Internacionais 
coexistem com os direitos e garantias expressos na Constituição (art. 5º, § 2º), os Tratados e 
Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos com aprovação qualificada nas Casas do 
Congresso Nacional serão equivalentes às emendas constitucionais (art. 5º, § 3º), o Brasil se 
submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional (art. 5º, § 4º), havendo atuação da União 
no âmbito internacional (art. 21, I), e, no âmbito interno, compete ao Presidente da República 
celebrar Tratados, Convenções e Atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional (art. 84, VIII, e art. 49, I). 

Por um lado, há a coexistência de Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos 
com os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição, e, por outro, há a disciplina 
do procedimento para incorporação de Tratados sobre Direitos Humanos para serem 
equivalentes às Emendas Constitucionais. 

Com o advento da EC 45/04, o § 3º do art. 5º da Constituição possibilitou que os 
Tratados de Direitos Humanos que tivessem aprovação qualificada de 3/5, em dois turnos, em 
cada casa do Congresso Nacional, passassem a ter o status formal de norma constitucional. Até 
agora, somente a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo foi aprovada com este trâmite. 
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No entanto, a Emenda Constitucional não derrogou o disposto no art. 5º, § 2º, da 
Constituição, que dispõe, expressamente: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, o que implica que haverá 
dois modos de tratamento de um tratado em vigor no Brasil: os Tratados que se incorporam 
automaticamente ao sistema, passando a fazer parte do conteúdo da Constituição material, em 
razão da cláusula aberta do art. 5º, §2º, da CRFB, com aplicação direta no ordenamento interno, 
independentemente da aprovação qualificada prevista no art. 5º, § 3º, CF; e os que, além de 
ratificados, sejam submetidos ao processo qualificado interno de aprovação como Emenda 
Constitucional, previsto no art. 5º, § 3º, CRFB, os quais farão parte do sistema como conteúdo 
da Constituição formal – na última hipótese, além de materialmente constitucional, a norma 
internacional será formalmente constitucional. 

Importa destacar, ainda, que, diferentemente do processo legislativo interno, os 
Tratados incorporados ao ordenamento jurídico passam por um prévio procedimento com as 
fases internas (encaminhamento do texto assinado ao Congresso Nacional, aprovação, 
ratificação, promulgação e publicação) e externas (negociação, assinatura e registro no órgão 
internacional após ratificação). No Brasil, a competência para ratificar é do Presidente da 
República (art. 84, VIII, CF) após aprovação do Congresso Nacional (art. 49, I, CF). As normas 
de Jus cogens (artigos 53 e 64 da Convenção de Viena de 1969), por outro lado, não precisam 
de um prévio processo de incorporação ou consentimento, pois são imperativas, inderrogáveis 
e independentes da vontade dos Estados. Daí já se nota que há exceções à regra da ratificação. 
Mas não só isso. 

O próprio sistema constitucional brasileiro comporta outra exceção, como a cláusula 
aberta que confere materialidade e atratividade constitucional aos direitos e garantias 
decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição (art. 5º, § 2º, primeira parte, 
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CRFB), os quais estão ao lado dos direitos previstos nos Tratados Internacionais ratificados 
(art. 5º, § 2º, segunda parte, CRFB). Isso não significa dizer, entretanto, que todo e qualquer 
direito e garantia decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição passem a 
integrar automaticamente o ordenamento jurídico brasileiro como normas vinculantes, mas 
apenas e tão somente os direitos que permitam a aplicação imediata das normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais da Constituição, por força do art. 5º, § 1º, da Constituição, 
que ainda estejam pendentes de uma regulamentação, caracterizando a situação de omissão 
inconstitucional. 

Assim, se há uma norma de direito fundamental que necessite de densidade normativa 
para aplicação imediata, a cláusula aberta do § 2º do art. 5º funciona como uma baliza atrativa 
de todo e qualquer conteúdo expresso em normas internacionais, previstas tanto em Tratados, 
quanto em Recomendações, Declarações ou Resoluções, normas rígidas ou flexíveis, cogentes 
ou de soft law. De forma metafórica, para melhor compreensão, o art. 5º, § 2º, da Constituição 
funciona como um ímã com aptidão para atrair magneticamente toda e qualquer norma 
internacional capaz de conferir densidade normativa a direito fundamental carente de 
regulamentação para aplicação imediata. 

Há, como visto, dois requisitos cumulativos para a concretização da atratividade 
constitucional hábil a conferir o caráter de cogência a normas internacionais que, em regra, não 
a possui, que são: 1) a existência de norma definidora de direito fundamental carente de 
normatividade suficiente para aplicação imediata, gerando a situação de omissão 
inconstitucional; e 2) a existência de norma internacional que esteja de acordo com os direitos 
e garantias decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição, 
independentemente de ratificação. 

No caso em estudo, as Recomendações nº 165 e 191 da OIT, que compõem o sistema 
normativo da OIT, transformam-se em normas vinculantes no Brasil ao atender aos requisitos 
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acima enunciados: definem a densidade normativa de direito fundamental carente de 
normatividade suficiente para aplicação imediata, em razão da omissão inconstitucional relativa 
à falta de regulamentação do direito fundamental da proteção ao mercado de trabalho da mulher 
(art. 7º, XX, CRFB) e estão de acordo com os direitos e garantias decorrentes do regime e dos 
princípios adotados pela Constituição. 

Além disso, há outros dois argumentos aditivos a corroborar o caráter da atratividade 
constitucional: a) devido à cláusula aberta do caput do art. 7º da Constituição: “São direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”, 
onde está listado o direito social fundamental da proteção do mercado de trabalho da mulher, a 
força atrativa constitucional do art. 5º, § 2º, é fortalecida, uma vez que as Recomendações 
supracitadas visam à melhoria da condição social das trabalhadoras e dos trabalhadores; e b) 
em razão de compor o rol dos direitos e princípios fundamentais especificados na Declaração 
da OIT de 1998 (relativos à eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação), 
a Convenção nº 156 da OIT induz a entrada da respectiva Recomendação nº 165. 

Conclui-se, por todo o exposto, que as Recomendações nº 165 e 191, da OIT, normas 
internacionais da OIT que, em abstração, possuem natureza de soft law, transmudam a sua 
natureza ao entrar no ordenamento jurídico brasileiro, passando a se configurarem em normas 
internamente vinculantes. 

De com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), os juízes 
brasileiros têm o poder-dever de aplicá-las para solução de eventual litígio que envolva a 
matéria. Mas não somente eles. Todas as autoridades públicas, em todas as esferas de poder, e 
todas as pessoas privadas, físicas ou jurídicas, obrigam-se a cumprir as normas internacionais 
vigentes no Brasil, como é o caso das Recomendações nº 165 e 191, ao entrarem no 
ordenamento jurídico pátrio. 
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A par disso, em caso de descumprimento do direito internacional por autoridades 
públicas, de acordo com a Convenção de Havana de 1928 (arts. 11 e 12), o Brasil será 
internacionalmente responsável pelos prejuízos resultantes da sua inexecução. Em todo caso, o 
violador, pessoa pública ou privada, submete-se às sanções da norma de decisão proferida por 
intermédio do Poder Judiciário brasileiro. 

Nesse ínterim, o juiz brasileiro, enquanto integrante do Poder Judiciário, deverá aplicar 
as normas previstas nas Recomendações nº 165 e 191, da OIT, como se direito interno fosse, 
tendo em vista as razões que levam ao seu fundamento de obrigatoriedade no ordenamento 
jurídico brasileiro. As referidas Recomendações, em abstrato, não têm força vinculante; 
contudo, quando saem do espaço da abstração internacional e entram no território brasileiro, 
essas Recomendações ganham juridicidade vinculante, graças à atratividade normativa 
ocasionada pela Constituição Brasileira. 

Cabe realçar que a Justiça do Trabalho é competente para julgar todas as ações 
fundadas em normas internacionais da OIT, por se tratar de competência material (art. 114, CF). 
Quanto às demais divisões de competências, cabe descrever a divisão estabelecida nas demais 
normas constitucionais: compete ao STF julgar recurso extraordinário contra decisão que 
declarar a inconstitucionalidade de tratado (art. 102, III, a, CF), ao STJ decidir os recursos 
especiais contra decisões que contrariarem tratados (art. 105, III, a, CF), aos juízes federais 
julgar as causas fundadas em tratado (art. 109, III, CF), desde que sejam relativas a questões 
internacionais de maior expressão (interpretação da doutrina e jurisprudência do STJ), 
lembrando que, na hipótese de grave violação aos direitos humanos, o Procurador-Geral da 
República poderá suscitar incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal (art. 
109, § 5º) e, finalmente, aos juízes estaduais a competência residual em ações fundadas em 
Tratados Internacionais nas demais hipóteses.  
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2.4 Recomendações nº 165 e 191 da OIT como fontes integrativas da lacuna 
infraconstitucional 

A norma constitucional brasileira que prevê o direito social fundamental da mulher em 
ter o seu mercado de trabalho protegido mediante incentivos específicos (art. 7º, XX, CRFB), 
passados quase trinta anos de sua vigência, encontra-se sem regulamentação quanto à descrição 
de quais seriam esses incentivos específicos, impedindo a mulher trabalhadora de usufruir o 
direito fundamental que lhe foi destinado pela Carta Magna. Essa omissão legislativa é 
inconstitucional, mas ainda não foi corrigida por intermédio do tratamento das omissões 
inconstitucionais levada a cabo com a interposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade e 
Mandado de Injunção perante o Poder Judiciário. 

A instituição de normas jurídicas que possibilitem a conciliação entre família e 
trabalho são as que mais conferem efetividade à proteção do mercado de trabalho da mulher, 
uma vez que eliminam as dificuldades práticas vivenciadas cotidianamente e quebram o 
paradigma estereotipado dos papeis profissionais da mulher e do homem, com a superação da 
segregação ocupacional e hierárquica. Nesse sentido, o quinto objetivo da Declaração das 
Nações Unidas de Nova York de 2015 sobre os novos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável Globais, ao reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não 
remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de 
proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da 
família, conforme os contextos nacionais. 

Cabe acentuar que as normas de direito do trabalho podem ser heterônomas e 
autônomas. As normas autônomas são as regras cuja produção se caracteriza pela imediata 
participação dos destinatários principais (DELGADO, 2013, p. 137), como os Acordos 
Coletivos de Trabalho – ACTs e as Convenções Coletivas de Trabalho – CCTs, previstos nos 
arts. 611 e seguintes da CLT e no art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. As normas 
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heterônomas são as regras cuja produção não se caracteriza pela imediata participação dos 
destinatários principais, são de origem estatal, como a Constituição, leis e medidas provisórias 
– Maurício Godinho Delgado também inclui a sentença normativa, produzida em processos de 
dissídio coletivo, na categoria das regras heterônomas de direito do trabalho (DELGADO, 
2013, p. 153). Citando Calamandrei, o autor expressa a referência à sentença normativa como 
“corpo de sentença, alma de lei”, em virtude do seu caráter de comando abstrato com regras 
gerais, impessoais, obrigatórias e abstratas, com limite máximo de vigência de até quatro anos 
(art. 868, parágrafo único, CLT e Precedente Normativo nº 120 da Seção de Dissídios Coletivos 
do TST). 

Ainda não há, no Brasil, a vigência de normas trabalhistas heterônomas possibilitando 
a conciliação entre a vida profissional e familiar das trabalhadoras e dos trabalhadores, 
concretizadores da proteção do mercado de trabalho da mulher. Normas internacionais cogentes 
existem (Convenções nº 156 e 191 da OIT), mas ainda não foram ratificadas. Normas internas 
em trâmite no Congresso existem (Projetos de Lei nº 4.857, nº 6.653 e 136), mas ainda não 
foram promulgadas. Concomitante a isso, a garantia de proteção do mercado de trabalho da 
mulher está constitucionalizada como um dos direitos sociais fundamentais (art. 7º, XX, 
CRFB), mas ainda pendente de regulamentação interna. 

Conforme exposto no sub-tópico anterior, o fundamento de obrigatoriedade das 
Recomendações nº 165 e 191 da OIT no ordenamento jurídico brasileiro advém: da atratividade 
constitucional instituída pela cláusula aberta do § 2º do art. 5º da Constituição, em conjunto 
com o caput do art. 7º; da existência de norma definidora de direito fundamental carente de 
normatividade suficiente para aplicação imediata (art. 7º, XX, CRFB), a fim de cumprir o 
disposto no art. 5º, § 1º, da Constituição, e sanar a omissão inconstitucional; e pelo fato de 
comporem o rol dos direitos e princípios fundamentais especificados na Declaração da OIT de 
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1998 (relativos à eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação), com a 
entrada da Convenção nº 156 da OIT independentemente de ratificação. 

Ainda assim, torna-se de crucial importância encaixar a análise do fundamento de 
obrigatoriedade das Recomendações nº 165 e 191 da OIT à materialidade específica das 
peculiaridades da norma constitucional de proteção ao mercado de trabalho da mulher. Por se 
tratar do resultado de uma até então inexistente reflexão interpretativo argumentativa do tema 
na doutrina clássica brasileira, o que poderá submetê-la a prováveis reanálises, correções e 
melhoramentos, o perdão das repetições poderá ser concedido mediante possíveis 
esclarecimentos em eventuais campos obscuros não analisados no sub-tópico anterior quanto à 
relação entre a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante as normas específicas de 
conciliação entre a vida familiar e profissional dos trabalhadores de ambos os sexos. Vejamos. 

O efeito de conferir densidade à norma constitucional51, advém da utilização de dois 
métodos hermenêuticos: o método hermenêutico-concretizador (criado por Konrad Hesse) que 
confere primado ao texto constitucional, a partir de onde o intérprete arranca o significado do 
enunciado, mas sem perder de vista o problema prático, a fim de concretizar o conteúdo material 
da norma, cuja relação entre o texto e o contexto, com a mediação criadora do intérprete, é 
denominada de círculo hermenêutico ou movimento de ir e vir (CANOTILHO, 2003, p. 1212), 
a fim de concretizar o conteúdo da norma constitucional do art. 7º, XX, CRFB, realizando o 
círculo hermenêutico entre texto e contexto; e o método normativo-estruturante (criado por 
Friedrich Müller), que também é um método concretista que pode ser considerado como um 

                                                 
51 A tarefa de densificar o conteúdo de uma norma constitucional com baixa densidade normativa está diretamente 
associada à concretização da Constituição. Densificar uma norma, segundo lição de Canotilho (2003, p. 1201), 
corresponde a preencher, complementar e precisar o espaço normativo de um preceito constitucional, 
especialmente carecido de concretização, a fim de tornar possível a solução, por esse preceito, dos problemas 
concretos. Ao densificar um espaço normativo, possibilita-se a concretização da norma, cujo processo implica um 
processo que vai do texto da norma (do seu enunciado) para uma norma concreta (norma jurídica) que, por sua 
vez, será apenas um resultado intermédio, pois só com a descoberta da norma de decisão para a solução do caso 
concreto haverá o resultado final da concretização. Segundo as palavras do autor, essa concretização normativa 
“é, pois, um trabalho técnico-jurídico; é, no fundo, o lado técnico do procedimento estruturante da normatividade” 
(CANOTILHO, 2003, p. 1201). 
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complemento do método hermenêutico-concretizador, ao entender que a norma a ser 
concretizada não está inteiramente no texto, mas é o resultado entre este e a realidade, onde o 
texto de um preceito jurídico é apenas a parte descoberta do iceberg normativo, pois a norma 
compreende o texto e o domínio normativo, que é a realidade social (CANOTILHO, 2003, p. 
1213), uma vez que a compreensão do conteúdo da proteção do mercado de trabalho da mulher 
abrange o texto e a realidade, ao se constatar que, empiricamente, as normas de conciliação 
entre a vida profissional e familiar dos trabalhadores de ambos os sexos terminar por garantir 
aquela proteção. 

Nesse sentido, José Joaquim Gomes Canotilho revela que a garantia da força 
normativa da Constituição não é tarefa fácil, em razão da complexa articulação da sua textura 
aberta, mas se o direito constitucional é direito positivo, ou seja, se a constituição vale como 
lei, então as regras e princípios constitucionais devem obter normatividade regulando jurídica 
e efetivamente as relações da vida, conforme apregoado por Heck, dirigindo as condutas e 
dando segurança a expectativas de comportamento, consoante defendido por Luhmann 
(CANOTILHO, 2003, p. 1176), o que significa que a ausência de facilidade da atividade do 
intérprete no desvendamento da composição da textura aberta da Constituição não pode 
paralisar o seu conteúdo normativo, desprovendo a norma constitucional de toda eficácia e 
efetividade. Somado a isso, a almejada segurança jurídica deve se adaptar a essa textura aberta 
da Constituição, considerando que a mera subsunção dos fatos ao texto da lei está superada pelo 
próprio arranjo constitucional das cláusulas abertas e princípios. A tarefa não é fácil, mas é 
possível. 

Na hipótese da presente pesquisa, a própria Constituição Brasileira fornece o seguinte 
instrumental normativo facilitador da aplicação dos métodos acima especificados: 

O direito à proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos 
específicos, direito fundamental social, está previsto em cláusula constitucional aberta. 
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Conforme dicção do caput do artigo 7º, ao apregoar as outras fontes de direito que visem a 
melhoria social das trabalhadoras e dos trabalhadores e, ainda, do artigo 5º, § 2º, onde é dito 
que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados. 

Os direitos previstos nas Recomendações nº 165 e nº 191 da OIT, ao prever a Igualdade 
de Tratamento das Trabalhadores e dos Trabalhadores com Responsabilidades Familiares e a 
Proteção da Maternidade, na sua forma mais atual que é a divisão do trabalho não remunerado 
de cuidados com os corresponsáveis pela infância e velhice, são direitos decorrentes do 
princípio da igualdade previsto na Constituição e visam a melhoria social das trabalhadoras e 
dos trabalhadores. 

Logo, a densidade normativa do direito subjetivo individual previsto no art. 7º, XX, 
encontra na fonte do sistema internacional das Recomendações da OIT a legitimidade da 
criação normativa decorre não somente da vontade do Brasil em fazer parte da Organização, 
como também pelo fato de as suas normas serem resultado de uma votação por maioria 
qualificada (2/3 dos votos dos presentes) por uma representação tripartite e não só do governo 
(representantes dos empregadores, empregados e governo). 

Não se ignora que as Recomendações da OIT são comumente tratadas como normas 
de soft law, desprovidas de força cogente, geralmente utilizadas apenas como complemento das 
Convenções Internacionais do Trabalho.  

Contudo, o impacto do seu conteúdo é transformado em um ordenamento jurídico que 
possui um comando constitucional que deveria ter aplicabilidade imediata mas, em razão da 
baixa densidade normativa, não é aplicado. Se a ausência do caráter vinculante das 
Recomendações da OIT não exclui a possibilidade do seu uso judicial em norma de decisão 
concretizadora em toda Recomendação inserida no ordenamento jurídico de qualquer Estado-
Membro, com muito mais razão esse uso judicial é fortalecido diante da baixa densidade 
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normativa de um direito constitucional que clama a urgência de um quadro densificante do seu 
conteúdo. Cabe destacar que a própria Recomendação nº 165 prevê em seu artigo 3º que as suas 
disposições podem ser aplicadas por decisões judiciais, além de outras variadas 
possibilidades.52 

As ferramentas instrumentais de densificação do conteúdo da omissão inconstitucional 
pela cláusula aberta prevista no artigo 7º, caput, e artigo 5º, § 2º, da Constituição, já seriam 
suficientes para a entrada das Recomendações nº 165 e 191 no ordenamento jurídico brasileiro. 
Mas ainda há outros.  

O artigo 5º, § 1º, determina que as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata, cabendo à norma de decisão encontrar o conteúdo das 
normas com baixa densidade normativa, sendo mais condizente com o princípio da segurança 
jurídica que a solução criativa do intérprete encontre um parâmetro já definido em uma norma 
escrita internacional, que se encaixa com perfeita pertinência conteudística ao direito 
fundamental carente da suficiente normatividade. 

Essa pertinência conteudística encaixa-se não somente na própria norma prevista no 
inciso XX do artigo 7º da Constituição, mas vai além, ao revelar os detalhes intrínsecos do que 
outras normas constitucionais pretendiam conferir: fortalecendo o teor normativo do art. 226, § 
5º, da Constituição, por meio do exercício igualitário dos direitos e deveres referentes à 
sociedade conjugal; concretizando o preceito de que é igualmente dever da família, da 
sociedade e do Estado a responsabilidade pela assistência à infância e à velhice (art. 227 e 230, 
CRFB); materializando o princípio constitucional fundante da ordem econômica no Brasil que 
é função social da propriedade (art. 170, III, CRFB); e solidificando o mandamento de que essa 
mesma ordem econômica seja fundada na valorização do trabalho humano, tendo por fim 

                                                 
52 “Art. 3º As disposições desta Recomendação podem ser aplicadas por leis ou regulamentos, acordos coletivos, 
normas trabalhistas, laudos arbitrais, decisões judiciais ou por combinação destes instrumentos ou por qualquer 
outro modo adequado e compatível com a prática e as condições nacionais.” 
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assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170, caput, 
CRFB). 

Como se vê, a utilização das mencionadas normas internacionais das Recomendações 
nº 165 e 191 da OIT são peças fundamentais para a adequada interligação e integralização do 
sentido unitário do sistema constitucional brasileiro. Por essa razão, a densificação da norma 
constitucional da proteção do mercado de trabalho da mulher por normas internacionais é não 
somente possível como recomendável e determinante, diante do teor normativo das referidas 
normas estar em plena conformidade com os princípios e valores constitucionais. 

O sentido unitário da Constituição é, aliás, um dos princípios componentes do 
"catálogo-tópico dos princípios da interpretação constitucional" denominado por Canotilho a 
partir dos estudos de Konrad Hesse sobre a nova hermenêutica constitucional, os quais, 
inclusive, encaixam-se na maioria dos métodos e não somente nos pertencentes à metódica 
estruturante (CANOTILHO, 2003, 1223). Além do princípio da unidade da constituição, que a 
considera como um sistema unitário de regras e princípios e busca harmonizar os espaços de 
tensão existentes entre as normas, há o princípio do efeito integrador, que retira da 
conflituosidade soluções pluralisticamente integradoras, reforçando a unidade política da 
constituição, e o princípio da máxima efetividade, onde à norma constitucional deve ser 
atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê, que, aliado ao princípio da força normativa da 
constituição, que recomenda a prevalência dos pontos de vista que contribuem para uma 
eficácia otimizada a Constituição, possibilita ao intérprete demonstrar o vigor das normas 
constitucionais. 

Logo, quanto à proteção do mercado de trabalho da mulher, enquanto não vierem as 
normas heterônomas estatais internas, considerando o efeito assecuratório da conduta 
(destacando a lamentável ausência de regulamentação de norma fundamental social, 
impossibilitando a sua concretização) e a força normativa da Constituição, por meio do Poder 
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Judiciário, o Brasil tem o dever de aplicação das normas integrantes das Recomendações nº 165 
e 191 da OIT, que não necessitam de ratificação, a fim de conferir densidade normativa à norma 
do art. 7º, XX, CRFB, primordialmente, enfim, porque ela reflete o princípio-valor da 
igualdade. 

A utilização das Recomendações nº 165 e 191 da OIT para conferir densidade 
normativa ao artigo 7º, XX, CRFB, atende, ademais, ao princípio da segurança jurídica, uma 
vez que os seus destinatários saberão, de antemão, o que esperar da norma constitucional que 
confere um direito social fundamental de aplicação imediata. 

Cabe destacar que as Recomendações da OIT podem ser elaboradas previamente 
(quando o assunto tratado ou um de seus aspectos não permitir a adoção imediata de uma 
Convenção, na forma do art. 19, § 1º, da Constituição da OIT) ou posteriormente à elaboração 
da Convenção, com intuito regulatório complementar. No caso das Recomendações nº 165 e nº 
191, da OIT, observa-se que o seu teor foi elaborado para ser o primeiro passo para o 
reconhecimento da validade das normas das Convenções respectivas (Convenção nº 156 e nº 
183), pois foram aprovadas antes das Convenções. 

Entende-se, portanto, que tais normas podem servir tanto como valores norteadores de 
interpretação das leis vigentes quanto como teor normativo estruturante e densificador do 
quadro disposto na norma constitucional do art. 7º, XX, da Constituição. Essa possibilidade 
decorre da ‘eficácia jurídica de vinculação positiva’ de todas as normas constitucionais, 
informando o sentido da Constituição ao operador jurídico no momento da interpretação e da 
integração da Constituição e condicionando o legislador para a concretização de suas 
imposições (CLÈVE, 2000, p. 320). 

As normas das Recomendações supracitadas também podem ser utilizadas como base 
normativa em mesas de conciliação judicial. Nesse ínterim, o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho – CSJT, editou a Resolução nº 174/2016, regulamentando e promovendo as políticas 
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de conciliação na Justiça do Trabalho, ao instituir o plano nacional de estímulo à mediação e à 
conciliação na solução de conflitos trabalhistas. 

Ao Poder Judiciário é autorizado, por conseguinte, utilizar o conteúdo das normas das 
Recomendações nº 156 e nº 191 da OIT para fins de servir como base tanto para a negociação 
quanto para decisões que possam conferir densidade normativa à proteção do mercado de 
trabalho da mulher mediante incentivos específicos (art. 7º, XX, CRFB). 

Em cada caso concreto sub judice, deverá haver ponderação sobre as normas a serem 
aplicadas, inclusive as que conferem ônus financeiro para a empresa em decisões judiciais 
homologatórias de acordos individuais e em decisões judiciais com força de sentença individual 
ou normativa. As adaptações levarão em conta, igualmente, os limites do ordenamento 
brasileiro quanto à disciplina legal de cada instituto. 

A previsão do artigo 2º da Recomendação nº 165, por exemplo, ao determinar a sua 
aplicação a todos os setores de atividade econômica e a todas as categorias de trabalhadores, 
deve ser interpretada nos limites da previsão constitucional de que há algumas espécies de 
regimes diferenciados, como o servidor público civil estatutário e os militares, além de outras 
carreiras públicas, cujos direitos encontram-se regulados fora do art. 7º da Constituição Federal. 

Mas, a esse respeito, a própria Recomendação dispõe que as suas disposições, se 
necessário, podem ser aplicadas por etapas, tendo em vista as condições nacionais, desde que 
essas medidas de implementação, quando tomadas, se apliquem, em qualquer hipótese, a todos 
os trabalhadores cobertos. 

No tocante ao custo financeiro nas adaptações das condições de trabalho, cabe registrar 
que a maioria das normas previstas nas mencionadas Recomendações são passíveis de aplicação 
sem qualquer ônus pecuniário adicional ao contrato de trabalho. 

A opção conferida à trabalhadora e ao trabalhador com encargo de família pela redução 
da jornada de trabalho, redução das horas extradordinárias, mudança de turno noturno para o 
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turno diurno ou vice-versa, não ocasiona aumento de custos, pois virá acompanhada da 
respectiva redução proporcional da contraprestação salarial correspondente e proporcional à 
redução e ao adicional de remuneração. 

Do mesmo modo, a concessão de flexibilidade na jornada de trabalho representará o 
exercício da mesma carga horária da jornada de trabalho, com a versatilidade da escolha pelos 
trabalhadores dos momentos adequados às adaptações das responsabilidades familiares; assim 
como o teletrabalho, cujos meios informatizados de comando, controle e supervisão à distância 
permitirão a aferição da mesma produtividade no exercício do trabalho inserido na estrutura 
interna da empresa. 

Proporcionar condições de trabalho flexíveis pode ser mutuamente benéfico para 
ambos, trabalhadores e empregadores, quando estas medidas são concebidas tendo em conta as 
necessidades e preferências de ambas as partes, conforme preconizado pelas normas 
internacionais do trabalho.  

Acordos de trabalho flexíveis são uma variação do padrão normal de trabalho de um 
empregado, com a capacidade de ajustar as suas horas de trabalho, horários de trabalho e local 
de trabalho de acordo com suas circunstâncias individuais e situação familiar. Tais acordos 
incluem horário flexível, tempo de banco de horas semanais comprimidos, tempo parcial com 
termos equivalentes, utilização flexível das férias anuais e direito ao teletrabalho. Por exemplo, 
horário flexível permite que os trabalhadores escolham as suas horas de trabalho diárias. A 
semana comprimida de trabalho permitiria que os trabalhadores pudessem trabalhar a sua 
jornada semanal em menos dias. 

A licença parental, que é a licença concedida à cuidadora ou cuidador da criança após 
a licença-maternidade ou licença-paternidade, enquanto não inserida na lei que trata dos 
benefícios previdenciários (Lei nº 8.213/91), uma vez que no Brasil os custos pela remuneração 
paga durante aqueles períodos são arcados pelo Poder Público, será capaz de ser concedida sem 
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remuneração, desde que seja mantida a suspensão do contrato com todos os seus benefícios, 
exceto a contraprestação salarial, inclusive com a opção de retorno do trabalhador à atividade, 
no mesmo cargo e com as mesmas vantagens anteriores à licença. O mesmo se aplica à licença 
para acompanhar parente enfermo. 

A concepção das políticas de licença parental tem um enorme potencial para promover 
uma distribuição mais igualitária do trabalho não remunerado doméstico e de cuidados entre 
mulheres e homens e, portanto, uma mudança para um modelo de chefes de família iguais e 
cuidadores (CASTRO-GARCÍA; PAZOS-MORAN, 2015; Apud ILO, 2016, p. 84). Exceto 
durante o tempo necessário para a recuperação do parto e aleitamento materno exclusivo, 
grande parte do trabalho de cuidado que uma criança pequena precisa não é diretamente 
relacionado com papel biológico das mulheres e pode ser dividido entre ambos os pais. 
Pesquisas científicas também evidenciam que o desenvolvimento físico e psicológico saudável 
de crianças pequenas não está associada com o sexo do cuidador, mas depende da qualidade da 
prestação de cuidados e as interações criança-cuidador (LEVTOV et al., 2015; OMS, 2004; 
Apud ILO, 2016, p. 84). 

A possibilidade de que homens se dediquem a esses cuidados pode conduzir a uma 
melhor satisfação na conciliação entre trabalho e vida doméstica para os pais e melhores 
resultados de saúde e mercado de trabalho para as mães (LEVTOV et al., 2015; Apud ILO, 
2016, p. 84). A pesquisa também sugere que a licença, a assunção de responsabilidades 
familiares por pais e o desenvolvimento da criança estão todos relacionados.  

Aos poucos, os países estão reconhecendo que os homens têm tanto o desejo como a 
obrigação de serem mais envolvidos na fase inicial crítica da vida da criança e, mais 
comumente, de forma mais equitativa para compartilhar cuidados não remunerados de trabalho 
doméstico. A OIT informa que, ao longo do tempo, a previsão estatutária de direitos licença 
para os pais aumentou (ILO, 2016, p. 85). Em 1994, havia provisões licença de paternidade em 
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40 dos 141 países para os quais existem dados na OIT. Em 2015, os direitos de licença para os 
pais foram fornecidos em pelo menos 94 países de 170 (nos quais os dados estavam 
disponíveis).  

Não obstante essas iniciativas, as políticas estatais ainda partem do pressuposto de que 
as mulheres são as cuidadoras e os homens são os chefes de família, inclusive no local de 
trabalho. É um reflexo social de que, embora as políticas favoráveis à família possam, em teoria, 
estar disponíveis para os pais em geral, a socialização, a falta de aceitação, a reprovação social 
por outros homens e a ausência de um resultado de trabalho de apoio nessas opções termina por 
serem usadas apenas por mulheres (BURNETT et al., 2013; Apud ILO, 2016, p. 85).  

É por isso que a instituição de políticas públicas de equidade de gênero deve vir 
associada com um trabalho de educação e publicidade promocional, a fim de conscientizar toda 
a população a respeito dos benefícios para a família e para a sociedade. 

A consideração dos encargos de família antes da determinação de transferência de 
trabalhadores de uma localidade para outra pode funcionar como uma preferência dada a esses 
trabalhadores, somente os atingindo quando não houve outro trabalhador sem encargo de 
família apto a assumir a referida transferência. 

Os serviços e facilidades de assistência à infância e à família devem ser oferecidos 
pelo Poder Público em cooperação com as organizações privadas, conforme já determinado 
pelo ordenamento brasileiro (art. 7º, XXV, CRFB; art. 205, CRFB; art. 389, §§ 1º e 2º, CLT e 
art. 397, CLT), sendo necessárias apenas as adaptações cabíveis para que as necessidades e 
preferências dos trabalhadores diretamente envolvidos sejam levadas em consideração 
mediante o levantamento sistemático em pesquisas, conforme determinado pela Recomendação 
nº 165. 

As normas da Recomendação 191 sobre a não exigência de trabalho noturno para 
mulheres grávidas ou no período da amamentação (lactante) com base em atestado médico (art. 
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6º, § 4º, R. 191, OIT) e sobre a concessão de pausas para amamentação com frequência e a 
duração previstos em certificado médico para fins de adaptação a necessidades específicas no 
trabalho (arts. 7º a 9º, R. 191, OIT) são plenamente possíveis de aplicação diante da 
admissibilidade que o ordenamento brasileiro dá às adaptações de trabalho por recomendações 
médicas. 

Por fim, não se pode deixar de mencionar a relevante aplicação dos artigos das 
Recomendações nº 165 e 191, relacionados à capacitação e educação como fatores indutores da 
formação da consciência coletiva. 

Além do efeito de ocasionar, com o esclarecimento de todos, a construção de uma 
demanda social de reivindicação de leis e políticas públicas institucionais, já se viu que apenas 
a previsão de direitos em leis não é suficiente para concretizar a igualdade no plano da realidade. 

Os valores produzidos pela cultura passam a ser uma realidade na medida em que os 
seres humanos são socialmente constituídos e que tais representações têm o poder de engendrar 
realidades concretamente sentidas pelos sujeitos. Se vivemos em uma sociedade – ou se em 
todas as sociedades – onde se crê que a mulher possui um status inferior ao do homem, então 
essa representação se inscreve no corpo e no psiquismo das mulheres, ao ponto de podermos 
afirmar que a cultura, ao modelar a ideia de dominação, realmente cria (HERRLEIN, 2009, p. 
113), sendo que essas questões afetam a sociedade como um todo, tanto os homens quanto as 
mulheres, indicando que a primazia da igualdade conduzirá à emergência de um tipo de 
sociedade mais equilibrada, que também beneficiará a todos (VOETS, 2000, p. 31). 

Quanto às normas autônomas de direito do trabalho, o sistema normativo internacional 
das Recomendações suporta ser plenamente integrado às normas negociais, por meio de 
Acordos Coletivos de Trabalho – ACT e Convenções Coletivas de Trabalho – CCT, cujo 
reconhecimento está constitucionalmente previsto como direito social fundamental (art. 7º, 
XXVI, CRFB). 
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Em estudo sobre cláusulas negociais no Brasil sobre igualdade de gênero e raça 
durante o período de 2007-2009 pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE), foi constatada a inclusão de normas negociais inovadoras sobre a 
conciliação da vida familiar e profissional de trabalhadores de ambos os sexos. 

Notou-se um aumento da disseminação de cláusulas relativas ao tema 
Responsabilidades Familiares, que passaram de 5% para cerca de 15% ao longo dos anos 
estudados (OIT, 2011, p. 30). Houve a constatação de cláusulas determinando um tempo 
adicional de garantia no emprego à gestante a partir do término da estabilidade de lei, por 
períodos que variavam entre 60 a 122 dias (OIT, 2011, p. 34-35), e também uma peculiar que 
concedia a estabilidade gestante ao pai, cláusula negociada pelos eletricitários do Pará, unidade 
pertencente ao painel ampliado do SAC-DIEESE, sendo também assegurado o abono de falta 
do trabalhador para o acompanhamento de esposa ou companheira nas consultas de pré-natal, 
limitado a um expediente por mês a partir do sexto mês de gestação (OIT, 2011, p. 42). 

Outra inovação de benefício concedido a pessoas de ambos os sexos foi a adaptação 
da jornada de trabalho para o acompanhamento de filhos em consultas médicas, tratamentos ou 
internações, onde cerca da 80% das cláusulas aqui agrupadas tratam do abono de faltas para 
acompanhamento de filhos em consultas, tratamentos médicos ou internações. Mais de 15% 
autoriza a falta, mas determina a compensação ou o desconto das horas não trabalhadas. Muitas 
cláusulas determinam limite de idade dos filhos que variam entre seis e 14 anos, sendo que em 
algumas é explicitado que, em caso de filho deficiente ou inválido, a idade será ampliada ou 
não haverá limite de idade. Algumas negociações não estipulam limite para as faltas, outras o 
fixam por critérios diversos: por dia, horas, jornada; contados por ano, mês, semestre. A 
restrição do número de faltas varia, de forma geral, entre uma e oito por ano. Essas garantias 
são, em sua maioria, fixadas para os trabalhadores sem distinção de sexo. Em poucos casos é 
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limitada à mãe, sendo extensível ao pai somente quando a mãe não puder ou somente às mães 
(OIT, 2011, p. 67-68). 

Esses casos de normas negociais de corresponsabilidade familiar evidenciam que as 
ações dos sindicatos, por meio dos respectivos representantes, têm sido pioneiras para a 
previsão normativa da corresponsabilidade familiar no direito do trabalho do Brasil. 

Além do sistema normativo interno autônomo e heterônomo, podem ser citadas as 
ações das empresas que objetivam incluir a função social da propriedade (art. 170, III, CRFB) 
à sua atividade econômica, através da chamada “Responsabilidade Social Corporativa – RSC”. 

Conhecido como um dos fenômenos mais inovadores do meio empresarial, a 
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) incentiva um maior engajamento das empresas 
para a concretização da função social da atividade econômica. 

Esse maior engajamento foi inicialmente promovido com Agenda 21 da Conferência 
da Organização das Nações Unidas (ONU) no Rio de Janeiro, ocorrida em 1992, chamada de 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD). 
Essa Conferência também ficou popularmente conhecida como Rio 92 e contou com a maciça 
participação de 179 países, que acordaram e assinaram a Agenda 21 Global, um programa de 
ação baseado num documento de 40 capítulos, que constitui a mais abrangente tentativa já 
realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, denominado 
“desenvolvimento sustentável”. A Agenda 21, que também faz referência, em sua 
denominação, aos desafios do Século XXI, está embasada no tripé da proteção ambiental, 
justiça social e eficiência econômica. 

Foi observado que as empresas atualmente buscam aumento de produtividade, 
inclusive com implantação de teletrabalho, em detrimento da rigidez de jornada. Por essa razão, 
a instituição da redução da jornada de trabalho mediante aumento da produtividade, conforme 
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experiências bem-sucedidas de outros países, pode servir de modelo para o setor empresarial 
brasileiro. 

Não se pode olvidar a lição de que a necessidade de adaptação às mudanças do 
mercado de bens e serviços necessita concentrar os esforços mais na qualidade e produtividade 
do que nos custos efetivos. De nada adiantaria oferecer serviços e bens baratos, sem os mesmos 
forem de má qualidade e obsoletos em termos de produtividade. 

Isso significa que a competitividade empresarial não depende apenas dos custos diretos 
do trabalho, mas sim da relação entre este e a produtividade (ABRAMO, 2005, p. 17), sendo 
determinante a capacidade de iniciativa da empresa em identificar essa relação. 

No âmbito microeconômico, o investimento em recursos humanos, por exemplo, pode 
aumentar os custos, mas também a produtividade: a relação entre ambos é o que faz com que a 
empresa e a economia sejam mais ou menos eficientes e gerem ou não maiores lucros e 
competitividade internacional (ABRAMO, 2005, p. 17). 

Um relatório mostra que a produtividade também pode ser alcançada com jornadas de 
trabalho flexíveis, onde as aspirações de carreira profissional das mulheres aumentaram em 
quase 30% (CEB, 2014; Apud ILO, 2016, p. 91) e, para os empregadores, mesmo as pequenas 
e médias empresas, melhorou a retenção de pessoal, motivação e engajamento sem custos 
prejudiciais ou desafios de implementação para o negócio (CIPD, 2012; Apud ILO, 2016, p. 
91). 

Consideradas essas ponderações existentes entre produtividade e jornada de trabalho 
flexível, entre produtividade e investimento econômico em recursos humanos e entre 
produtividade e demanda do mercado por produtos e serviços de qualidade, além da 
possibilidade da existência de uma maior aceitação e propagação de produtos e serviços cujo 
processo empresarial respeite determinados padrões progressistas de proteção ao trabalhador, 
pode-se concluir que essa mudança de paradigma para possibilitar a conciliação entre a vida 
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familiar e profissional das trabalhadores e dos trabalhadores será bem acolhida pelas sociedades 
empresariais. 
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3 IMPACTO ECONÔMICO DA CONCRETIZAÇÃO DO ART. 7º, XX, CRFB 
Por muito tempo foi propagada a ideia de que a contratação de mulheres representava 

maiores custos econômicos para a empresa e, por isso, deveria ser evitado. Atualmente, essa 
ideia se encontra superada, pois a maior parte dos encargos financeiros são arcados pelo Estado 
(ABRAMO, 2005, p. 53). 

Por outro lado, o trabalho de cuidados exercido majoritariamente pela mulher ao longo 
do tempo, embora produtivo e útil para o mercado econômico, era ignorado. Marilyn Waring, 
parlamentar da Nova Zelândia, publicou em 1988 o livro “If Women Counted: a new feminist 
economics”, onde defende categoricamente que o PIB ignora o trabalho não remunerado 
realizado pelas mulheres. Utiliza os exemplos de que, quando a comida é vendida, a atividade 
é “economicamente ativa” e, quando não, é “atividade econômica inativa”. A única diferença 
aí é a presença ou a ausência de uma transação de mercado, embora a atividade seja idêntica – 
“Uma exclui as mulheres, enquanto a outra, não”. (Apud KISHTAINY, 2013, p. 310). Essa 
“exclusão” ou “invisibilidade” ocasiona alguns efeitos adversos para a própria economia, que 
merecem ser mencionados. 

Os custos da reprodução biológica, assim como aqueles relacionados à 
responsabilidade e ao trabalho de cuidados das pessoas, são custos externalizados, ou seja, são 
tomados como um dado na economia convencional, e considerados bens gratuitos fornecidos 
pela natureza (ABRAMO, 2005, p. 54). Mas esse “insumo natural” não é arcado pela sociedade 
como acontece, por exemplo, com os recursos naturais do meio ambiente, onde toda a geração 
presente e futura da humanidade arca com os seus prejuízos. Esses “custos” continuam 
sobrecarregando apenas as mulheres, cerca de metade da população mundial. 

A atividade não remunerada de cuidado continua sem ser reconhecida em termos 
econômicos e ainda é considerada “invisível” aos olhos da sociedade. O esforço de apenas parte 
da população em manter e sustentar o encargo desse trabalho é potencializado pela falta de 
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cobertura universal e de qualidade de serviços de guarda e acolhimento de crianças pequenas, 
como as creches. 

Laís Abramo adverte sobre os efeitos desse fenômeno, destacando o uso da expressão 
“o cuidado é um recurso natural em vias de extinção”, da economista Nancy Folbre, para 
chamar a atenção sobre a resistência das mulheres a seguir assumindo os custos da reprodução 
e sobre as consequências sociais desse comportamento, que já vem tomando dimensões 
preocupantes em alguns países europeus. A tensão provocada pela necessidade de conciliar esse 
esforço com as crescentes exigências derivadas da maior participação das mulheres no mundo 
do trabalho e da esfera pública em geral vem originando mudanças preocupantes no 
comportamento reprodutivo das mulheres, com importantes repercussões demográficas e 
sociais, cujo adiamento da maternidade ou opção por não ter filhos são algumas das 
manifestações desse comportamento (ABRAMO, 2005, p. 54-55). 

Vê-se, nesse contexto, que a mulher está sendo triplamente sacrificada nas atuais 
circunstâncias: sofre discriminação na entrada no trabalho remunerado; quando entra, tem o 
trabalho remunerado em desvantagem com o homem (salários mais baixos, maior risco de 
desemprego, cargos hierarquicamente inferiores e segregados, p. ex.); e, independentemente de 
estar dentro ou fora do trabalho remunerado, tem o trabalho não remunerado de cuidado 
ignorado pela economia formal. 

Atualmente, porém, para muito além da superação da representação econômica 
negativa dos custos de empregabilidade da mulher, e sem ainda existir a ponderação econômica 
do trabalho de cuidados, as pesquisas atuais evidenciam exatamente o oposto: a igualdade de 
gênero no mundo do trabalho é vantajoso do ponto de vista econômico. E ainda que a igualdade 
de gênero seja considerada um fim em si mesmo para qualquer sociedade que se pretenda 
democrática, torna-se útil também analisar os seus efeitos vantajosos para as sociedades que a 
promovem. 
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O Banco Mundial (BM) e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) concluíram que a participação das mulheres na economia está ligada à 
redução da pobreza e ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Elborg-Woitek et al 
listaram os efeitos do impacto econômico decorrentes da igualdade de gênero no trabalho, a 
seguir elencados. 

A primeira evidência encontrada foi a de que o wage gap (lacuna salarial) entre a 
mulher e o homem não é uma relação determinante quanto ao limite máximo do que pode ser 
pago pelo serviço prestado por ambos. Em vez disso, foi observado que não houve redução da 
média salarial dos homens quando o salário médio das mulheres foi elevado, o que demonstra 
que quando há redução da lacuna salarial entre ambos, o PIB per capita aumenta (ELBORG-
VOITEK, 2013, p. 4). 

Outros estudos confirmaram a hipótese, ao demonstrar que a eliminação das 
disparidades de gênero no mercado de trabalho elevaria o PIB nos Estados Unidos em 5%, no 
Japão em 9%, nos Emirados Árabes Unidos em 12%, na Índia em 27% e no Egito em 34% 
(ILO, 2016, p. 5). Os benefícios econômicos da igualdade de gênero são particularmente 
elevados nas sociedades que envelhecem rapidamente, em que o aumento da participação das 
mulheres no mercado de trabalho pode ajudar a compensar o impacto de uma diminuição da 
força de trabalho. Foi observado também que melhores oportunidades de emprego para as 
mulheres também podem contribuir para o aumento da lucratividade e produtividade no setor 
privado. 

Após o rastreamento de 15 indicadores de igualdade de gênero em 95 países, foi 
constatado que, se as mulheres participarem da economia em um nível idêntico ao dos homens, 
isso poderia somar mais de US$ 28 trilhões ou 26% do Produto Interno Bruto (PIB) global 
anual em 2025, assumindo que se mantivesse o mesmo cenário econômico na data do estudo. 
“This impact is roughly equivalent to the size of the combined United States and Chinese 
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economies today” (McKinsey Global Institute, 2015; Apud ILO, 2016, p. 5), ou seja, o impacto 
é equivalente ao tamanho das economias dos Estados Unidos e da China somadas.  

Globalmente, 812 milhões das 865 milhões de mulheres que têm o potencial de 
contribuir para as suas economias nacionais através do emprego vivem em países emergentes e 
em desenvolvimento (ILO, 2016, p. 5). Contudo, é válido destacar que o mero crescimento 
econômico, sozinho, não assegura uma equitativa distribuição de ganhos entre os gêneros, 
conforme observado pela OIT (ILO, 2016, p. 28). É necessário que o Estado intervenha para 
promover as iguais oportunidades. 

A inclusão de mulheres no mercado de trabalho formal contribuirá para aumentar a 
receita previdenciária em sociedades onde se verifica o rápido envelhecimento da população, 
devido a maior receita advinda de pessoas aptas a contribuírem para o sistema da seguridade 
social; a oportunidade para que mulheres recebam diretamente e controlem o seu salário 
contribui para o desenvolvimento econômico através de maior nível educacional das crianças, 
uma vez que as mulheres têm maior probabilidade de utilizar os seus salários investindo na 
educação dos filhos de ambos os sexos, o que gerará um círculo virtuoso para as meninas terem 
acesso à educação, capacitação e entrada no mercado de trabalho; e a redução da limitação 
jurídica para o acesso das mulheres a empréstimos, financiamentos, titularidade de empresas, 
dentre outros, ocasiona um maior nível de circulação de recursos, gerando competitividade e 
produção de lucros (ELBORG-VOITEK, 2013, p. 4-5). 

De acordo com o Relatório do Banco Mundial sobre Mulheres, Negócios e Direito, 
155 dos 173 países hoje têm pelo menos uma diferença legal entre homens e mulheres que 
restringe as oportunidades econômicas das mulheres. Em 54 países, as mulheres enfrentam 
cinco ou mais limitações (WB, 2015, p. 3). 

As empreendedoras mulheres, que desenvolvem um negócio próprio sob conta e risco, 
também enfrentam dificuldades talvez ainda mais fortes. O Banco Mundial fez a cobertura em 
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173 economias para constatar que, em 155 países, há pelo menos uma barreira jurídica para a 
mulher, como, por exemplo, dificuldade para viajar, assinar um contrato, ter direitos de 
propriedade, abrir uma conta bancária ou registrar um negócio (WB, 2015, p. 2). O que há, de 
fato, é que em alguns países a própria lei é discriminatória contra as mulheres. Isso sem falar 
nos empecilhos indiretos, como, por exemplo, onde não há barreira legal expressa, mas ela 
deixa de viajar, por exemplo, em razão das responsabilidades familiares. No Relatório anterior, 
o Banco Mundial já havia exposto que mulheres que são chefes de família tem menores chances 
de acesso ao crédito para abrir um negócio do que os homens chefes de família (WB, 2011; 
Apud ILO, 2016, p. 5). 

Mas além dos benefícios das mulheres como empreendedoras, foi observado também 
que as mulheres enquanto empregadas, em bases iguais aos homens, permite que as empresas 
façam melhor uso e aproveitamento dos talentos disponíveis, com grande possibilidade de 
inovações para o aumento da produtividade e redução de custos (ELBORG-VOITEK, 2013, p. 
4-5). 

Além disso, algumas empresas que tem mulheres na direção tiveram melhor 
performance e desempenho econômico, em produtos e serviços cujo mercado consumidor é 
maioria feminina (onde as mulheres nas direções tomaram decisões mais acertadas); foi 
constatado, ainda, que mulheres em conselhos diretivos tem menos propensão a fazer transações 
financeiras de alto risco no mercado financeiro (ELBORG-VOITEK, 2013, p. 4-5). 

Empresas com gerências mais balanceadas quanto à representatividade de gênero tem 
melhores resultados econômicos (MCKINSEY, 2013; Apud ILO, p. 41), cujas vendas são 
maiores em 16% e o retorno em capital investido é maior em 26% (CATALYST, 2013; Apud 
ILO, p. 41). 

Essa evidência foi confirmada pela Thomson Reuters em 2014, onde, em um total de 
1.843 empresas internacionais, evidenciou-se que a empresas com executivos homens e 
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mulheres no topo tem uma performance melhor no retorno de resultados e no cometimento de 
menos erros de investimento (ILO, 2016, p. 41). 

Enfim, nos últimos anos, pesquisas têm sido publicadas demonstrando o impacto 
positivo da diversidade de gênero em posições de gerência das empresas (MCKINSEY, 2013; 
CATALYST, 2013; CREDIT SUISSE, 2012; EUROPEAN COMMISSION, 2010; Apud ILO, 
2016, p. 41). Há uma outra evidência a respeito da equidade de gênero que abre possibilidades 
para a economia crescer: 

Com o rápido e crescente envelhecimento das populações, a economia do cuidado é 
comumente identificada como uma das duas principais fontes de futuro crescimento no 
emprego em ambos os países em desenvolvimento e desenvolvidos, a segunda fonte é a 
economia verde. (ILO, 2015r; Apud ILO, 2016, p. 89). 

O investimento social em puericultura e programas de cuidados a deficientes e idosos 
cria um círculo virtuoso de redistribuição e redução do trabalho não remunerado, juntamente 
com a criação de trabalho remunerado que pode impulsionar o crescimento econômico, 
minimizar a transferência intergeracional da pobreza e aumentar a inclusão social (JENSON, 
2009; Apud ILO, 2016, p. 89). Além disso, ao promover a criação de emprego, os investimentos 
sociais são particularmente eficazes como uma medida anticíclica em tempos de recessão 
económica (MOREL et al, 2009; Apud ILO, 2016, p. 89). 

Estudos de simulação encomendados pelos Estados Unidos sugerem que um 
investimento de US$ 50 bilhões no setor de assistência social geraria 1,2 milhões de empregos 
na economia ou 8 em cada 10 novos empregos. Em contraste, o mesmo nível de expansão da 
infraestrutura no setor da construção criaria apenas 4 de 10 novos postos de trabalho 
(ANTONOPOULOUS et al., 2010; Apud ILO, 2016, p. 89), constatando a vantagem em 
investir naquele primeiro setor. 
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Pesquisa semelhante na Turquia estima que o investimento de 20,7 bilhões de liras 
turcas por ano (ou US$ 9,5 bilhões, equivalente a 1,18% do PIB em 2014) criaria 719.000 novos 
empregos no setor de cuidados (especificamente, cuidados na primeira infância e educação pré-
escolar), em comparação com 290.000 novos postos de trabalho na construção e setores 
relacionados (İLKKARACAN et al., 2015; Apud ILO, p. 89). Além disso, os autores sugerem 
que os postos de trabalho no setor de cuidados proporcionariam mais empregos com benefícios 
de segurança social, como 85% dos postos de trabalho em cuidados com benefícios, em 
comparação com apenas 30% dos trabalhos no setor de construção. 

Há, por todo o exposto, uma inequívoca relação direta entre a redução da desigualdade 
de gênero no trabalho e o crescimento econômico. Dados demonstram que esse fenômeno dá 
um impulso à geração de lucros e à renda per capita. Essas foram as evidências encontradas 
pelas pesquisas, o que demonstra que, sob todos os ângulos de enfoque, a igualdade de gênero 
no mercado de trabalho é benéfica para a sociedade. 

Amartya Sen já havia alertado para o efeito benéfico geral da igualdade de gênero para 
a toda sociedade, onde a ampliação das capacidades das mulheres não só aumenta a liberdade 
e o bem-estar das mulheres, mas também tem muitos outros efeitos sobre as vidas de todos, 
mulheres e homens, crianças e adultos.53  

                                                 
53 “Um aumento da atuação das mulheres pode, em muitas circunstâncias, contribuir substancialmente para a 
vida de todas as pessoas – homens, bem como mulheres, crianças e adultos. Como demonstraram muitos estudos, 
o maior empoderamento das mulheres tende a reduzir a negligência e a mortalidade infantil, reduzir a 
superpopulação e, de um modo mais geral, alargar a preocupação e os cuidados sociais. (...) Essas ilustrações 
podem ser complementadas considerando a presença da mulher em outras áreas, inclusive nos campos econômico 
e político. Foram observados em muitos países diferentes vínculos substanciais entre o empreendedorismo das 
mulheres e as realizações sociais. Há, por exemplo, abundância de evidências de que, sempre que os arranjos 
sociais e econômicos se afastam da prática padrão de propriedade masculina, as mulheres podem aproveitar a 
iniciativa econômica com muito sucesso. Também é claro que o resultado da participação das mulheres não é 
meramente gerar renda para as mulheres, mas também fornecer muitos outros benefícios sociais que vêm da 
elevação do status e da independência das mulheres. O notável sucesso de organizações como o Grameen Bank 
e o Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), em Bangladesh, é um bom exemplo disto, e há algumas 
evidências de que a presença notável de mulheres na vida social e política nesse país tem trazido substancial 
apoio do envolvimento econômico das mulheres e de uma modificação da imagem do papel das mulheres. Embora 
o Reverendo James Fordyce pudesse desaprovar “aquelas mulheres masculinas”, como ele as chamava, indo 
para a “província” dos homens, a natureza do Bangladesh moderno reflete de muitas maneiras diferentes a 
crescente ação das mulheres.” Tradução livre de: “The expansion of women's capabilities not only enhances 
women's own freedom and well-being, but also has many other effects on the lives of all. An enhancement of 
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Historicamente, fatores da vida pública (discriminação negativa de empregadores) e 
da vida privada (assunção das responsabilidades familiares) ocasionaram o alijamento da 
mulher em postos da economia informal e com maior probabilidade de baixa remuneração, 
além de influenciar a organização da família e a divisão do trabalho (ou “acumulação de 
trabalho”, conforme nomenclatura de Amartya Sen). 

Os efeitos da desigualdade de gênero atingem ambos, mulheres e homens, tanto quanto 
ao aspecto econômico, como quanto ao desenvolvimento intelectual de ambos, além das 
questões relacionadas à piora das condições de saúde da população (como a subnutrição infantil 
e mortalidade infantil) e das condições multifacetárias da vida política, econômica e social da 
sociedade. 

E não se trata apenas de decisões limitadoras para a vida de todas as pessoas. Homens 
também planejam casar e ter filhos, tomando essa decisão para as suas vidas. Mas o casamento 
e as responsabilidades familiares não constituem uma limitação às suas decisões futuras de 
carreira profissional. No caso das mulheres, ao contrário, constituem. Além disso, foi 
comprovado o efeito salarial dos trabalhadores de ambos os sexos no caso do nascimento de 
filhos, através dos denominados fatherhood wage premium (bônus salarial da paternidade) e 
motherhood wage gap (penalidade salarial da maternidade). As mulheres passam a ganhar 

                                                 
women's active agency can, in many circumstances, contribute substantially to the lives of all people - men as well 
as women, children as well as adults. As many studies have brought out, the greater empowerment of women tends 
to reduce child neglect and mortality, cut down fertility and overcrowding, and more generally, broaden social 
concern and care. (...) “These illustrations can be supplemented by considering the functioning of women in other 
areas, including in economic and political fields. Substantial linkages between women's agency and social 
achievements have been noted in many different countries. There is, for example, plenty of evidence that whenever 
social and economic arrangements depart from the standard practice of male ownership, women can seize 
business and economic initiative with much success. It is also clear that the result of women's participation is not 
merely to generate income for women, but also to provide many other social benefits that come from women's 
enhanced status and independence. The remarkable success of organisations like the Grameen Bank and the 
Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) in Bangladesh is a good example of this, and there is some 
evidence that the high profile presence of women in social and political life in that country has drawn substantial 
support from women's economic involvement and from a changed image of the role of women. While the Revd 
James Fordyce might disapprove of "those masculine women," as he called them, straying into men's "province," 
the nature of modern Bangladesh reflects in many different ways the increasing agency of women.” (SEN, 2001, 
p. 474). 
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menos, ficando no extremo oposto da linha da lacuna salarial; em seguida estão as mulheres 
sem filhos, depois, os homens sem filhos, até chegar ao outro extremo da linha: os homens com 
filhos, que detém a maior média salarial. Mesmo depois que as crianças são crescidas, as 
penalidades do pagamento para a maternidade persistem (GRIMSHAW; RUBERY, 2015, p. 
28). 

A quebra dessas injustiças econômicas, com o acesso ao mercado formal com salários 
iguais aos dos homens torna as mulheres sujeitos efetivos de direitos de igualdade e de 
liberdade, contribui para o aumento da renda familiar, possibilita uma maior arrecadação 
tributária do Estado e aumenta a circulação de dinheiro na economia, beneficiando indivíduos, 
famílias, comunidades, empresas, Estado e economia como um todo. 

O crescimento econômico inclusivo e igualitário, além de reduzir a pobreza e aumentar 
a renda per capita, possibilita maior investimento no capital humano. Como visto, estudos sobre 
benefícios de transferência de renda para mulheres demonstraram que elas priorizam investir 
na saúde e educação dos filhos, tornando a sociedade um ambiente melhor para se viver a longo 
prazo. 

A ONU identificou três fatores que contribuíram para estimular o crescimento e 
combater a pobreza entre as nações do Sul global que alcançaram maior progresso: “um estado 
pró-ativo do desenvolvimento, o aproveitamento dos mercados globais e a determinação da 
política social e da inovação”. Segundo a ONU, a educação da mãe é mais importante para a 
sobrevivência infantil do que a renda familiar ou a riqueza e que as intervenções políticas têm 
um impacto maior onde os resultados da educação são inicialmente mais fracos. Isso tem 
implicações políticas profundas, potencialmente mudando a ênfase dos esforços para aumentar 
a renda das famílias para medidas para melhorar a educação das meninas. 

Destaque-se, por fim, o 5º Objetivo da Agenda 2030 cuja meta é atingir a igualdade de 
gênero. Esse objetivo, quando atingido, faz com que outros três objetivos da mesma Agenda 
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sejam alcançados: redução da pobreza (1º), redução das desigualdades (10º) e a promoção de 
um crescimento econômico inclusivo e sustentável, produção de emprego e de trabalho 
sustentável para todos (8º). 

Todo esse cabedal informativo a respeito dos dados expostos nas pesquisas divulgadas 
pelo Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Organização Internacional do Trabalho, 
além de evidenciar o benéfico impacto econômico da igualdade de gênero no mercado de 
trabalho, conquistado a partir da modificação do papel tradicional tanto do homem como da 
mulher na sociedade e na família, requisito imprescindível para se alcançar a plena igualdade 
entre a mulher e o homem (§ 14 do Preâmbulo da Convenção para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher - CEDAW), serve para demonstrar que o crescimento 
econômico é potencializado quanto ele também é inclusivo e igualitário. 
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CONCLUSÕES 
Trabalho, enquanto espaço público, e família, enquanto espaço privado, são dois 

lugares de grande importância para a vida do ser humano. Embora sejam tratados como esferas 
desconectadas, há uma relação intrínseca que interage e se influencia mutuamente. 

O grande elo é o tempo. O tempo gasto em cada espaço conduz a uma série de 
implicações tanto no espaço privado do lar quanto no espaço público do trabalho. O uso do 
tempo nesses dois espaços afeta particularmente as mulheres, vistas como seres biologicamente 
concebidos para os cuidados da família. Um superávit de tempo despendido com o trabalho de 
cuidados da família, não remunerado, significa um déficit de tempo a se despender em qualquer 
outra atividade, inclusive no trabalho remunerado. Mais do que isso e previamente, representa 
um déficit de tempo a se despender na capacitação e qualificação profissional para a entrada ou 
promoção dentro da carreira profissional. 

As mulheres assumem, então, uma jornada de trabalho ampliada, uma vez que somam 
o trabalho remunerado e o não remunerado, o que ocasiona dispor de menos tempo para investir 
em oportunidades profissionais, tanto em capacitação como em progressão na carreira. 

Na verdade, a construção social do ser biológico mulher ocasiona uma grave 
desigualdade no mercado de trabalho. A visão do macho provedor e da fêmea reprodutora já 
não encontra terreno de existência na sociedade atual. Os machos já não saem mais para caçar 
e pescar o que comer e as fêmeas já não reproduzem de forma predestinada a se limitarem a 
isso. O acesso aos alimentos se dá através do trabalho remunerado de ambos os gêneros, os 
quais também têm acesso a um prévio planejamento familiar antes do nascimento do filho, se 
quiserem. 

A dicotomia homem provedor (esfera pública e produtiva) e mulher reprodutora 
(esfera privada e doméstica) é, portanto, uma visão sexista e preconceituosa, capaz de ocasionar 
diversas formas de discriminação, já que essa lógica se reflete no mercado de trabalho. A 
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sobrecarga dos cuidados familiares e tarefas domésticas sobre a mulher é a raiz das 
discriminações e desvantagens que as mulheres sofrem no mercado de trabalho. 

A mulher e o homem são seres capazes, autodeterminados, autônomos e iguais na 
liberdade da escolha da carreira profissional e da formação da família. Ou deveriam ser, caso a 
igualdade de gênero no mundo dos fatos refletisse a igualdade de gênero no mundo dos 
diplomas legais. 

A realidade, porém, está bem distante do direito legislado. Mulheres continuam a arcar 
com o peso das responsabilidades familiares, além de equilibrar esse ônus com uma tentativa 
de carreira profissional bem-sucedida. Têm o seu comprometimento profissional e 
produtividade colocados em cheque quando confrontadas com as responsabilidades familiares, 
o que significa que são demandadas em uma escala maior para afirmarem e reafirmarem serem 
profissionais eficientes. Ainda que o absenteísmo profissional masculino possa ser encontrado 
de variadas formas, como tempo improdutivo, distrações, ausência de foco, atrasos, etc. é a 
mulher que sempre carrega a pecha da dúvida do patrão em não ser uma trabalhadora 
“totalmente dedicada” ao trabalho. 

Elas passaram a compartilhar com os homens o espaço público destinado ao trabalho 
remunerado, mas ainda são minoria em cargos de direção tanto na iniciativa pública quanto na 
iniciativa privada, além de ainda não ter ocorrido um processo parecido com o espaço privado 
familiar, com uma redistribuição das responsabilidades familiares e das tarefas domésticas 
equivalente à redistribuição de postos no mercado de trabalho. E a dificuldade na conciliação 
entre o trabalho e a vida familiar parece ser exclusivamente da mulher, já que ela é quem assume 
o déficit dessa ausência de redistribuição de trabalho não remunerado. 

A ausência masculina nas responsabilidades de cuidado e tarefa doméstica também 
agrava uma desigualdade social. As famílias com mais renda transferem essas 
responsabilidades a outras mulheres. O trabalho doméstico é um dos trabalhos mais 
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precarizados, com risco de informalidade e mal remunerados existentes na sociedade. Essas 
mulheres, por sua vez, também têm responsabilidades familiares, mas contam com cuidados 
informais de membros da comunidade ou vizinhança, pessoas idosas da família ou crianças 
mais velhas (geralmente meninas) ou, ainda, terminam deixando seus filhos em situação de 
risco e abandono por falta de opção diante da carência de serviços públicos de qualidade de 
cuidados dos seus filhos. Isso ocasiona uma maior vulnerabilidade infantil, evasão escolar, 
doenças e risco de trabalho em idade inferior à legalmente permitida, perpetuando a 
desigualdade social e econômica.  

A invisibilidade do tempo despendido nos cuidados familiares funciona como uma 
externalização de custos da sociedade capitalista. A mão-de-obra remunerada, a matéria-prima 
e a indústria fazem girar a roda propulsora do crescimento econômico. Mas isso só é possível 
graças a existência de uma capacidade reprodutiva e de cuidados não remunerados que 
permitem o funcionamento da sociedade. O valor gerado com o nascimento de pessoas e os 
cuidados que elas necessitam só são visibilizados quando em momentos de crise. Países com 
taxa de fertilidade negativa podem ter uma pane no crescimento econômico e no sistema de 
seguridade social da sua população.  

Mesmo assim, o valor gerado com o trabalho de cuidados não remunerados não está 
incluído nos cálculos do Produto Interno Bruto (PIB) e nas estatísticas nacionais da atividade 
econômica. Esse trabalho, no entanto, além de ser essencial à existência e funcionamento da 
sociedade, também pode ser determinante quanto ao futuro de uma nação. A formação do ser 
humano depende das principais influências recebidas na primeira infância. Isso vai refletir nos 
índices de escolaridade, desenvolvimento tecnológico e cultural e participação política. 
Também reflete igualmente na redução dos índices de criminalidade, violência, delinquência e 
corrupção política. 
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As tensões existentes entre as responsabilidades familiares e as condições de trabalho 
reduzem a motivação e a produtividade dos trabalhadores, geram uma maior rotatividade no 
trabalho e, portanto, desperdício de tempo no treinamento daquela habilidade. 

A importância do tempo dedicado aos filhos, tanto pela mulher quanto pelo homem, é 
crucial para o desenvolvimento e formação da personalidade da criança. Trata-se, portanto, de 
uma medida destinada a tornar seres humanos mais bem formados e desenvolvidos a interagir 
em sociedade. 

Não há, no Brasil, normas relativas à conciliação entre a vida familiar e profissional 
dos trabalhadores de ambos os sexos, tais como as concernentes à flexibilidade da jornada de 
trabalho, à reversibilidade do trabalho a tempo parcial e a tempo integral, à compatibilidade das 
escalas de sobrejornada ou de trabalho noturno com as responsabilidades familiares, ao abono 
de faltas em caso de enfermidade de familiares diretos, à instituição de metas de produtividade 
em contrapartida à gradativa redução da jornada de trabalho, e à licença parental, são exemplos 
de possibilidades a serem previstas normativamente. 

Todas essas medidas jurídicas, destinadas à mulher e ao homem, oportunizam o que 
aqui denominamos de “Corresponsabilidade Familiar”, cuja efetividade produzirá efeitos na 
igualdade de gênero no âmbito do trabalho e no âmbito doméstico. Com efeito, a 
corresponsabilidade familiar ocasiona efeitos benéficos para a igualdade de gênero no lar, que 
é a base da igualdade de gênero no trabalho.  

E como são destinadas indistintamente a mulheres e homens, até mesmo os índices de 
discriminação indireta serão, além de reduzidos (até mesmo por ser imprevisível o 
planejamento familiar do indivíduo e, ainda, pertencente à esfera da vida privada), os casos 
eventualmente existentes (e já proibidos pela legislação existente) serão igualitariamente 
compartilhados entre os gêneros, eliminando o atual peso da discriminação que pesa sobre a 
mulher. 



304 
 

Isso exposto, a pesquisa concluiu que: 
1) A desigualdade de gênero impede a efetiva fruição dos direitos de liberdade da 

mulher no mercado de trabalho; 
2) As diferenças biológicas não justificam as diferenças sociais, culturais, políticas 

e econômicas entre a mulher e o homem; 
3) Nem sempre a sociedade foi patriarcal, o que demonstra que há outras 

possibilidades de organização social; 
4) O Estado brasileiro interviu ativamente no passado para limitar a situação 

jurídica da mulher no Brasil, com a imposição da incapacidade civil relativa e a proibição do 
pleno gozo do direito à educação e ao trabalho, cujas consequências refletem as estatísticas 
atuais desfavoráveis à mulher; 

5) A fase normativa inicial de “proteção” ocasionou injustificáveis proibições, 
aprofundando a limitação da liberdade e das condições econômicas, políticas e sociais da 
mulher no Brasil; 

6) As desigualdades persistentes no mercado de trabalho estão relacionadas à 
inferior taxa de participação no mercado de trabalho remunerado; maior risco de desemprego; 
maior jornada em trabalho não remunerado; menor média salarial; maior informalidade e 
precarização dos postos ocupados; e menor representação em cargos hierarquicamente 
superiores; 

7) A razão histórica determinante para as diferenças de gênero na vida pública da 
mulher está relacionada à naturalização da divisão de responsabilidades das tarefas domésticas 
familiares; 

8) A atual razão determinante para as diferenças de gênero na vida pública da 
mulher continua relacionada à naturalização da divisão de responsabilidades das tarefas 
domésticas familiares, não sendo, portanto, apenas resquícios de um passado distante; 
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9) A desigual distribuição de responsabilidades familiares sobre a mulher interfere 
negativamente no seu desempenho profissional. 

10) O Discurso do Sujeito Coletivo do grupo de mulheres entrevistas na pesquisa 
evidencia que: a) embora a maioria tenha superado barreiras do acesso à educação e do 
planejamento familiar, ainda há várias outras relacionadas à dificuldade de conciliação do 
trabalho com a vida familiar; b) a legislação interna brasileira não dá cobertura social à 
integralidade das mulheres e é insuficiente para promover a remoção das dificuldades 
encontradas; 

11) Torna-se necessário um novo olhar sobre a questão da equidade de gênero, com 
uma inovação na abordagem jurídica com o sistema internacional, a fim de conferir mecanismos 
para a concreta efetividade da norma constitucional; 

12) A fim de evitar o efeito inverso com o aumento da discriminação indireta contra 
a mulher, assim como para promover a redistribuição do trabalho de cuidados não remunerados, 
as normas de conciliação entre a vida familiar e profissional devem ser direcionadas para 
ambos, mulheres e homens trabalhadores com responsabilidades familiares, ocasionando a real 
“Corresponsabilidade Familiar”; 

13) Mudanças nos papéis de gênero desempenhados no âmbito doméstico refletem 
na organização do trabalho e garantem um maior desenvolvimento econômico e social. As 
crianças estabelecem um maior vínculo com os pais, há um equilíbrio maior entre a vida pública 
e privada, os empregados trabalham mais satisfeitos e, portanto, mais produtivos, desconcentra-
se o poder decisório sobre a riqueza acumulada em apenas um dos gêneros e a sociedade se 
transforma em um lugar mais equânime e justo; 

14) A Declaração das Nações Unidas de Nova York de 2015 sobre os novos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável Globais, detalhou no seu Objetivo 5º a obrigação de alcançar 
a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, com o reconhecimento e a 
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valorização do trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da 
disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a 
promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos 
nacionais; 

15) O princípio da igualdade material demanda o desigual tratamento entre 
desiguais, com a necessária atuação estatal para corrigir as diferenças de gênero por meio de 
políticas públicas; 

16) O art. 7º, XX, da Constituição Federal, que prevê a proteção do mercado de 
trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, é norma que confere um 
direito social fundamental mas se encontra pendente de regulamentação; 

17) A norma constitucional de igualdade de direitos e deveres referentes à sociedade 
conjugal, exercidos igualmente pelo homem e pela mulher (art. 226, § 5º), que inclui o dever 
de assistência, criação e educação dos filhos menores e também dever de ajuda e amparo dos 
pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, CF) não é capaz de tornar eficaz a divisão 
quanto aos trabalhos não remunerados de cuidados exercidos por cada um, sendo necessária 
uma adequação por normas no âmbito da vida pública, como as normas trabalhistas; 

18) A responsabilidade pelos encargos familiares não pertence somente à família (e 
notadamente não unicamente à mulher), mas também ao Estado e à sociedade como um todo, 
inclusive às pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica, por ser 
igualmente dever da família, da sociedade e do Estado a responsabilidade pela assistência à 
infância e à velhice (art. 227 e 230, CRFB); 

19) No Brasil, a proibição de tratamento discriminatório de gênero é prevista pela 
Constituição Federal, pela Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a mulher – CEDAW, pela Convenção nº 100 da OIT sobre Igualdade de Remuneração 
de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor, pela Convenção nº 111 da 
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OIT sobre Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão, pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT e pelas Leis nº 9.029/95 e nº 9.799/99; 

20) As Leis nº 9.029/95 e nº 9.799/99, embora de inegável importância, trataram 
apenas do conteúdo proibitivo à discriminação negativa contra a mulher, não podendo ser 
reconhecidas como leis que destinem “incentivos específicos”, cuja expressão reclama normas 
de conteúdo promocional; 

21) Os diplomas legais em vigência no Brasil contêm normas sobre a capacitação 
profissional da mulher, normas diferenciadas de jornada e saúde do trabalho (15min de intervalo 
antes da sobrejornada, preferência do repouso semanal aos domingos, limitação de 
carregamento de peso e normas de proteção à saúde que também são destinadas aos homens), 
proteção à maternidade (com estabilidade provisória e licença), proteção à paternidade (com 
licença) e apoio aos cuidados da criança; 

22) Acompanhando a evolução da CEDAW sobre a divisão das responsabilidades 
domésticas, a Lei nº 13.257/2016 criou a Política Pública para a Primeira Infância, alterando 
várias normas preexistentes, como a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
o Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, a Lei nº 11.770/2008 (Programa Empresa 
Cidadã) e a Lei nº 12.662/2012 (Declaração de Nascido Vivo), além de dispor de normas 
prescritivas próprias. 

23) No entanto, embora tenha ocorrido avanços legislativos, a legislação atual 
interna do Brasil é insuficiente para promover a efetiva conciliação entre a vida familiar e 
profissional da mulher; 

24) Vários países do mundo apresentam avanços em relação ao Brasil quanto à 
instituição de ações afirmativas de gênero; 



308 
 

25) O Brasil pode superar a lacuna legislativa dos incentivos específicos à proteção 
do mercado de trabalho da mulher mediante a aprovação conjunta dos Projetos de Lei nº 
4.857/2009 (Câmara dos Deputados); nº 6.653/2009 (Câmara dos Deputados) e nº 136/2011 
(Senado Federal) pelo Poder Legislativo; 

26) O Brasil também pode, com a mesma finalidade, ratificar as Convenções nº 156 
da OIT, sobre a Igualdade de Tratamento de Trabalhadoras e Trabalhadores com 
Responsabilidades Familiares, e a Convenção nº 183 da OIT, sobre a Proteção da Maternidade 
(Revista), por intermédio do Presidente da República (art. 84, VIII, CRFB) após aprovação do 
Congresso Nacional (art. 49, I, CRFB). 

27) Em caso de ausência da integração da lacuna por lei interna ou ratificação de 
Tratado internacional, ao Poder Judiciário Brasileiro é autorizado conferir o adequado 
tratamento das omissões inconstitucionais legislativas por meio dos artigos 5º, LXXI, ao prever 
a garantia fundamental do Mandado de Injunção e 103, § 2º, com a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão; 

28) Enquanto não houver solução pela integração legislativa infraconstitucional, 
ratificação dos Tratados internacionais ou tratamento da omissão inconstitucional, o Estado 
Brasileiro, por meio do Poder Judiciário, pode aplicar as Recomendações nº 165 e nº 191, da 
OIT, que não necessitam de ratificação, a fim de conferir densidade normativa à norma do art. 
7º, XX, da Constituição; 

29) A falta de lei infraconstitucional regulamentadora da norma constitucional prevista 
no art. 7º, inciso XX, da Constituição, não deve eliminar a sua eficácia, pois a ausência de 
densidade normativa conferida pelo legislador ordinário não retira a eficácia de um direito 
social fundamental conferido pelo Constituinte originário, notadamente porque, até mesmo os 
princípios, dotados de alto grau de generalidade e abstração, gozam de aplicabilidade imediata 
mediante a atividade concretista do intérprete (ar. 5º, § 1º, CRFB); 
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30) O Poder Judiciário tem o poder-dever de assegurar a plena eficácia dos direitos 
fundamentais, removendo eventual lacuna oriunda da falta de concretização legislativa 
ordinária, pois o próprio sistema fornece as ferramentas para tanto, como os direitos decorrentes 
do regime e dos princípios adotados pela Constituição (art. 5º, § 2º, CRFB), os direitos que 
visem a melhoria da condição social dos trabalhadores (art. 7º, caput, CRFB), as fontes de 
jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito, 
principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes e o direito 
comparado (art. 8º, CLT) e a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito (art. 4º, 
LNDB - Lei de Introdução às  Normas do Direito Brasileiro); 

31) A aplicação imediata das normas de direitos fundamentais abrange a eficácia e 
aplicabilidade direta na esfera das relações entre particulares, de acordo com a chamada eficácia 
vertical e horizontal dos direitos fundamentais; 

32) Com base nos métodos constitucionais hermenêutico-concretizador e normativo-
estruturante, é admissível densificar o conteúdo de uma norma constitucional com baixa 
densidade normativa, o que possibilitará a concretização do artigo 7º, XX, CRFB; 

33) O direito à proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos 
específicos está previsto em cláusula constitucional aberta, o que se permite utilizar outras 
fontes de direito que visem a melhoria social das trabalhadoras e dos trabalhadores (art. 7º, 
caput, CRFB) e outros direitos decorrentes do regime e dos princípios adotados pela 
Constituição (art. 5º, § 2º, CRFB). 

34) Os direitos previstos nas Recomendações nº 165 e nº 191 da OIT, ao prever a 
Igualdade de Tratamento das Trabalhadores e dos Trabalhadores com Responsabilidades 
Familiares e a Proteção da Maternidade, na sua forma mais atual que é a divisão do trabalho 
não remunerado de cuidados com os corresponsáveis pela infância e velhice, são direitos 
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decorrentes do princípio da igualdade previsto na Constituição e visam a melhoria social das 
trabalhadoras e dos trabalhadores. 

35) O sistema internacional de soft law da OIT tem legitimidade normativa decorrente 
não somente da vontade do Brasil em fazer parte da Organização, como também pelo fato de 
as suas normas serem resultado de uma votação por maioria qualificada (2/3 dos votos dos 
presentes) por uma representação tripartite e não só do governo (representantes dos 
empregadores, empregados e governo); 

36) As normas de soft law da OIT são, em tese, desprovidas de força vinculante e 
cogente, mas o impacto do seu conteúdo é transformado em um ordenamento jurídico que 
possui um comando constitucional com baixa densidade normativa, sendo a omissão 
inconstitucional; 

37) O Brasil está submetido à Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no 
Trabalho de 1998, que não necessita de ratificação, cuja obrigatoriedade decorre do simples 
fato de participar da OIT;  

38) Os direitos e princípios fundamentais da Declaração de 1998 da OIT resultam na 
materialidade do conceito de trabalho decente e são os que dizem respeito à liberdade sindical 
e de associação e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, à eliminação de 
todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, à efetiva abolição do trabalho infantil e à 
eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação; 

39) A discriminação às trabalhadoras e aos trabalhadores com responsabilidades 
familiares é um tipo de discriminação em matéria de emprego e ocupação, cuja eliminação será 
possível por meio de normas de conciliação entre a vida profissional e familiar dos 
trabalhadores de ambos os sexos; 

40) A OIT inclui expressamente no conceito de trabalho decente aquele onde é 
possível à trabalhadora e ao trabalhador conciliar os seus compromissos de trabalho com a 
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necessidade de cuidar de sua família, qualificando as normas da Convenção nº 156 à condição 
de direitos fundamentais da Declaração de 1998, possuindo força cogente independentemente 
de ratificação pelo Brasil; 

41) Essa qualificação se apresenta como exceção à regra de que os Tratados sejam 
configurados como incorporados ao ordenamento jurídico mediante um prévio procedimento 
com as fases internas (encaminhamento do texto assinado ao Congresso Nacional, aprovação, 
ratificação, promulgação e publicação) e externas (negociação, assinatura e registro no órgão 
internacional após ratificação), cuja competência para ratificar é do Presidente da República 
(art. 84, VIII, CRFB) após aprovação do Congresso Nacional (art. 49, I, CRFB); 

42) Além disso, a cláusula aberta que confere materialidade e atratividade 
constitucional aos direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios adotados pela 
Constituição (art. 5º, § 2º, primeira parte, CRFB), os quais estão ao lado dos direitos previstos 
nos Tratados Internacionais ratificados (art. 5º, § 2º, segunda parte, CRFB), permite que a 
aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais da 
Constituição, por força do art. 5º, § 1º, da Constituição, que ainda estejam pendentes de uma 
regulamentação, caracterizando a situação de omissão inconstitucional; 

43) Se há uma norma de direito fundamental que necessite de densidade normativa 
para aplicação imediata, a cláusula aberta do § 2º do art. 5º funciona como uma baliza atrativa 
de todo e qualquer conteúdo expresso em normas internacionais, previstas tanto em Tratados, 
quanto em Recomendações, Declarações ou Resoluções, normas rígidas ou flexíveis, cogentes 
ou de soft law; 

44) Há, em resumo, dois requisitos cumulativos para a concretização da atratividade 
constitucional hábil a conferir o caráter de cogência a normas internacionais que, em regra, não 
a possui, que são: 1) a existência de norma definidora de direito fundamental carente de 
normatividade suficiente para aplicação imediata, gerando a situação de omissão 
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inconstitucional; e 2) a existência de norma internacional que esteja de acordo com os direitos 
e garantias decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição, 
independentemente de ratificação; 

45) As Recomendações nº 165 e 191 da OIT, que compõem o sistema normativo da 
OIT, transformam-se em normas vinculantes no Brasil ao atender aos requisitos acima 
enunciados: definem a densidade normativa de direito fundamental carente de normatividade 
suficiente para aplicação imediata, em razão da omissão inconstitucional relativa à falta de 
regulamentação do direito fundamental da proteção ao mercado de trabalho da mulher (art. 7º, 
XX, CRFB) e estão de acordo com os direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios 
adotados pela Constituição. 

46) Além disso, há outros dois argumentos aditivos a corroborar o caráter da 
atratividade constitucional: a) devido à cláusula aberta do caput do art. 7º da Constituição, onde 
está listado o direito social fundamental da proteção do mercado de trabalho da mulher, a força 
atrativa constitucional do art. 5º, § 2º, é fortalecida, uma vez que as Recomendações 
supracitadas visam à melhoria da condição social das trabalhadoras e dos trabalhadores; e b) 
em razão de compor o rol dos direitos e princípios fundamentais especificados na Declaração 
da OIT de 1998 (relativos à eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação), 
a Convenção nº 156 da OIT induz a entrada da respectiva Recomendação nº 165. 

47) O fundamento de obrigatoriedade das Recomendações nº 165 e 191 da OIT no 
ordenamento jurídico brasileiro advém, em suma: da atratividade constitucional instituída pela 
cláusula aberta do § 2º do art. 5º da Constituição, em conjunto com o caput do art. 7º; da 
existência de norma definidora de direito fundamental carente de normatividade suficiente para 
aplicação imediata (art. 7º, XX, CRFB), a fim de cumprir o disposto no art. 5º, § 1º, da 
Constituição, e sanar a omissão inconstitucional; e pelo fato de comporem o rol dos direitos e 
princípios fundamentais especificados na Declaração da OIT de 1998 (relativos à eliminação 
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da discriminação em matéria de emprego e ocupação), com a entrada da Convenção nº 156 da 
OIT independentemente de ratificação; 

48) A própria Recomendação nº 165 prevê em seu artigo 3º que as suas disposições 
podem ser aplicadas por decisões judiciais, além de outras variadas possibilidades; 

49) A pertinência conteudística das Recomendações nº 165 e 191 da OIT se encaixa 
não somente na norma prevista no inciso XX do artigo 7º da Constituição, mas no art. 226, § 
5º, por meio do exercício igualitário dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal; nos 
arts. 227 e 230, concretizando o preceito de que é igualmente dever da família, da sociedade e 
do Estado a responsabilidade pela assistência à infância e à velhice; no art. 170, III, CRFB, 
materializando o princípio constitucional fundante da ordem econômica no Brasil que é função 
social da propriedade; e no art. 170, caput, CRFB, solidificando o mandamento de que essa 
mesma ordem econômica seja fundada na valorização do trabalho humano, tendo por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social; 

50) Essa interligação atribuída pelas normas das Recomendações nº 165 e 191 da OIT 
confere o sentido unitário do sistema constitucional brasileiro, sendo não somente possível 
como recomendável e determinante a sua integralização ao ordenamento jurídico brasileiro, por 
estar em plena conformidade com os princípios e valores constitucionais; 

51) As Recomendações nº 165 e 191, da OIT, normas internacionais da OIT que, em 
abstração, possuem natureza de soft law, transmudam a sua natureza ao entrar no ordenamento 
jurídico brasileiro, passando a se configurarem em normas internamente vinculantes; 

52) De com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), os juízes 
brasileiros têm o poder-dever de aplicá-las para solução de eventual litígio que envolva a 
matéria, além de todas as autoridades públicas, em todas as esferas de poder, e todas as pessoas 
privadas, físicas ou jurídicas; 
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53) Em caso de descumprimento do direito internacional por autoridades públicas, de 
acordo com a Convenção de Havana de 1928 (arts. 11 e 12), o Brasil será é internacionalmente 
responsável pelos prejuízos resultantes da sua inexecução. Em todo caso, o violador, pessoa 
pública ou privada, submete-se às sanções da norma de decisão proferida por intermédio do 
Poder Judiciário brasileiro. 

54) Essas normas também podem ser utilizadas como base normativa em mesas de 
conciliação judicial na Justiça do Trabalho, conforme o plano nacional de estímulo à mediação 
e à conciliação na solução de conflitos trabalhistas instituído pela Resolução nº 174/2016-CSJT; 

55) Quanto às normas autônomas de direito do trabalho, o sistema internacional pode 
ser plenamente utilizado como fonte integrativa da lacuna constitucional, por meio de Acordos 
Coletivos de Trabalho – ACT e Convenções Coletivas de Trabalho – CCT, cujo reconhecimento 
está constitucionalmente previsto como direito social fundamental (art. 7º, XXVI, CF); 

56) Além do sistema normativo interno autônomo e heterônomo de normas jurídicas 
do direito trabalhista, o sistema internacional pode ser espontaneamente aplicado pelas 
empresas que objetivam incluir a função social da propriedade (art. 170, III, CF) à sua atividade 
econômica, através da chamada “Responsabilidade Social Corporativa – RSC”; 

57) As normas internacionais relacionadas à capacitação e educação como fatores 
indutores da formação da consciência coletiva, preceituadas na CEDAW e nas normas de soft 
law, devem ser medidas de imediato cumprimento pelo Brasil, sob pena de responsabilização 
internacional, graças ao controle realizado pelo Comitê sobre a Eliminação da Discriminação 
contra a Mulher (art. 17, CEDAW) e pelo princípio do pacta sunt servanda (art. 24, CEDAW).  

58) Além do efeito de ocasionar, com o esclarecimento de todos, a construção de 
uma demanda social de reivindicação de leis e políticas públicas institucionais, já se viu que 
apenas a previsão de direitos em leis não é suficiente para concretizar a igualdade no plano da 
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realidade, devendo haver a efetiva concretização pelo Estado, empresas, famílias e sociedade 
como um todo; 

59) Em cada caso concreto sub judice, deverá haver ponderação sobre as normas a 
serem aplicadas, inclusive as que conferem ônus financeiro para a empresa em decisões 
judiciais homologatórias de acordos individuais e em decisões judiciais com força de sentença 
individual ou normativa, cujas adaptações também levarão em conta os limites do ordenamento 
brasileiro quanto à disciplina legal de cada instituto; 

60) A maior parte das normas previstas nas mencionadas Recomendações são 
passíveis de aplicação sem qualquer ônus pecuniário adicional ao contrato de trabalho; 

61) Na hipótese de ser concretizada, a igualdade de gênero no mercado de trabalho 
ocasionará impacto positivo na economia ao: elevar o PIB per capita do país; aumentar a receita 
previdenciária em sociedades onde se verifica o rápido envelhecimento da população; 
oportunizar um maior nível educacional das crianças; circular recursos, gerar competitividade 
e produzir lucros; possibilitar melhor uso e aproveitamento dos talentos disponíveis, com 
grande possibilidade de inovações para o aumento da produtividade e redução de custos nas 
empresas; aproveitar o rendimento financeiro da economia do cuidado; aumentar a arrecadação 
tributária do Estado; e reduzir a pobreza e a informalidade. 

São esses os resultados da pesquisa que envolveu o emprego conjunto das técnicas 
prospectiva-documental no sistema internacional da OIT e interpretativo-argumentativa em 
fontes doutrinárias da nova hermenêutica constitucional, além do método do Discurso do 
Sujeito Coletivo, cuja maior inovação reside na exposição jurídico-propositiva hábil a superar 
o esvaziamento normativo do art. 7º, XX, da CRFB, por intermédio do sistema normativo 
internacional da OIT contido nas Recomendações nº 165 e 191.  
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