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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo o estudo da importância da participação das
trabalhadoras nas organizações sindicais de trabalhadores como forma de luta contra a
desigualdade em razão de gênero no mercado de trabalho. Há um número expressivo de
normas jurídicas aplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de combate
à desigualdade em razão de gênero, com um enfoque repressivo. No entanto, as
consequências nefastas da divisão sexual do trabalho persistem, perpetuando os papéis
estereotipados de gênero. É imprescindível, portanto, não apenas a proteção contra a
discriminação negativa, mas também a garantia de acesso da mulher ao mercado de
trabalho, por meio de medidas de discriminação positiva. Nesse sentido, a atuação das
mulheres nas organizações sindicais de trabalhadores é uma das principais formas de
garantia desse acesso, já que possibilita o empoderamento das mulheres, proporcionando
maior possibilidade, por parte dessas mulheres trabalhadoras, de exercer poder e cidadania
no espaço público em que é construída a democracia, bem como uma maior legitimidade
das normas jurídicas convencionais no tocante à igualdade em gênero, diante da função
normativa dos sindicatos. Essa participação nas atividades sindicais, no entanto, é eivada
de uma série de dificuldades e, para que elas sejam sobrepujadas, é necessário que a
participação das mulheres nas organizações sindicais aumente, não apenas com uma maior
presença das mulheres nessas organizações, como também, com uma maior capacidade de
tomada de decisão dentro dessas organizações, mediante o aumento das mulheres nos
órgãos deliberativos das organizações sindicais de trabalhadores. Para que isso ocorra, são
necessárias medidas de discriminação positiva para combater as dificuldades existentes
para a participação das mulheres nas organizações sindicais de trabalhadores.

Palavras-chave: organizações sindicais – desigualdade em razão de gênero –
movimentos feministas – discriminação.
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ABSTRACT

This work aims to study the importance of women workers’ participation in trade
unions as a way to combat gender inequality in the labor market. There are a significant
number of legal rules applicable in Brazilian legal system in order to combat gender
inequality, with a repressive approach. However, the negative consequences of sexual
division of labor persist, perpetuating stereotypical gender roles. It is imperative, therefore,
not only the guarantee of protection against negative discrimination, but also to guarantee
women's access to the labor market, through affirmative actions. In this sense, women’s
workers’ participation in trade unions activities is a major way to ensure this access, as it
enables women's empowerment, providing greater possibility for women to exercise power
and citizenship in the public sphere in which democracy is constructed, and greater legal
legitimacy of conventional norms regarding gender equality, given the normative role of
unions. This participation in union activities, however, is fraught with a number of
difficulties. To overcome these difficulties, it is necessary that women’s participation in
trade union organizations increases, not only with a greater presence of women in these
organizations, but also with a greater capacity for decision making process, through the
increase of women in decision-making bodies of trade unions. For that, it´s necessary the
implementation of affirmative actions to combat the difficulties in women's participation in
trade unions.

Keywords: trade unions – gender’s inequalities – feminist movements –
discrimination.
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RÉSUMÉ

Le présent travail vise à étudier l'importance de la participation des femmes
travailleurs dans les instances dirigeantes des organisations syndicales comme un moyen
de lutter contre l'inégalité des sexes dans le marché du travail. Il y a un nombre important
de règles juridiques applicables dans le système juridique brésilien afin de lutter contre
l'inégalité des sexes, avec une approche répressive. Toutefois, les conséquences négatives
de la division sexuelle du travail persistent, perpétuant les stéréotypes sexistes. Il est donc
impératif, non seulement la garantie de la protection contre la discrimination négative,
mais aussi la garantie de l'accès des femmes au marché du travail, par des mesures de
discrimination positive. En ce sens, le rôle des femmes dans les organisations syndicales
est un moyen important pour assurer cet accès, car elle permet l'autonomisation des
femmes, offrant une plus grande possibilité pour les femmes à exercer le pouvoir et la
citoyenneté dans l'espace public, oú la démocratie est construite, et une plus grande
légitimité juridique des normes conventionnelles en matière d'égalité entre les sexes, étant
donné le rôle normatif des syndicats. Cette participation à des activités syndicales,
cependant, se heurte à un certain nombre de difficultés. Pour que ces difficultés puisse être
surmontées, il est, donc, nécessaire que la participation des femmes dans les organisations
syndicales augmente, non seulement avec une plus grande présence des femmes dans ces
organisations, mais aussi avec une plus grande capacité de prise de décision dans ces
organisations, à travers l'augmentation des femmes dans les instances décisionnelles des
organisations syndicales. Pour cela, il faut prendre de mesures de discrimination positive
pour lutter contre les difficultés de la participation des femmes dans les organizations
syndicales.

Mots-clés: organisations syndicales – inegalité de genre – mouvements féministes –
discrimination.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho, intitulado O princípio da igualdade em gênero e a
participação das mulheres nas organizações sindicais de trabalhadores, tem por
objetivo o estudo da importância da participação das trabalhadoras nas organizações
sindicais como forma de luta contra a desigualdade em razão de gênero, mediante a análise
da configuração das normas jurídicas internacionais e nacionais, com vistas à proteção do
princípio da igualdade e o estudo da persistência dessas desigualdades em razão de gênero,
principalmente no mercado de trabalho.
O tema foi eleito como objeto de análise por dois motivos principais. Em primeiro
lugar, devido à importância e abrangência da questão da igualdade entre homens e
mulheres para a efetividade dos direitos sociais e a escassa existência de medidas que
fomentem e protejam o mercado de trabalho da mulher no Brasil, embora esteja
consagrado, no art. 7o, inciso XX, da Constituição Federal de 1988, a proteção do mercado
de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Em segundo
lugar, em virtude da escassez de estudos científicos sobre a atuação das mulheres nas
organizações sindicais de trabalhadores, mormente sob o enfoque da ciência do Direito.
Nesse trabalho, são analisados o princípio de igualdade e seus reflexos nas relações
de gênero, sob o enfoque de sua inserção no âmbito dos direitos humanos e dos direitos
sociais, bem como seu tratamento nos ordenamentos jurídicos internacional e nacional, sua
efetividade na luta contra a desigualdade em razão de gênero e a importância da

15

participação das mulheres nas organizações sindicais para a melhoria das condições das
mulheres trabalhadoras.
Para isso, são utilizados estudos da área de História sobre o tema, bem como as
análises estatísticas fornecidas pelo Anuário de mulheres de 20111 e pelo Relatório anual
do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero 2009/20102, que são coletâneas de
pesquisas efetuadas sobre gênero por vários institutos, contendo as estatísticas mais
atualizadas em cada questão, o que, infelizmente, no tocante à questão da sindicalização
das mulheres e sua atuação na vida sindical são de anos bem anteriores. São, também,
utilizados dados da pesquisa Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e
privado3, de 2010, por conter dados sobre a percepção dos brasileiros e brasileiras acerca
da temática de gênero e dados mais específicos acerca da divisão das tarefas domésticas,
assim como dados do Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do
Brasil e Suas Ações Afirmativas4, de 2010, por conter dados específicos sobre a
discriminação vertical nas empresas brasileiras.
No capítulo 1, Direitos humanos, direitos sociais e o princípio de igualdade em
gênero, são analisados os princípios de igualdade em gênero, sob o enfoque de sua inserção
no âmbito dos direitos humanos e dos direitos sociais, bem como seu tratamento nos
ordenamentos jurídicos internacional e nacional.
São estudadas, também, as relações entre os direitos sociais e os direitos humanos,
as características de indivisibilidade, universalidade e interdependência desses direitos, as
relações entre direitos sociais e a igualdade nas relações de gênero e a consequente
necessidade de especificação dos sujeitos dos direitos humanos, bem como as relações
entre o Estado social, os recortes sociais e a desigualdade em razão de gênero.
Após tal estudo, as principais normas internacionais relativas à consagração da
igualdade em gênero ratificadas pelo Brasil são examinadas. Assim, efetua-se o estudo das
principais normas emanadas da ONU sobre a matéria, o estudo das normas oriundas da
OIT e o estudo de alguns dispositivos do MERCOSUL.

1

DIEESE (2011).

2

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Política Para as Mulheres (2010).

3

FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO/SESC (2010).

4

IBOPE Inteligência/ETHOS (2010).
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Em seguida, são examinadas as normas relativas à igualdade em gênero oriundas do
ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo as normas de âmbito laboral, com o intuito da
análise da suficiência dessas normas para a proteção do mercado de trabalho da mulher.
No capítulo 2, A divisão sexual do trabalho e a desigualdade em razão de gênero no
mercado de trabalho, são estudadas as desigualdades existentes entre homens e mulheres,
mormente no mercado de trabalho e os motivos que fundamentam e perpetuam tais
desigualdades, apesar da existência de diversas normas jurídicas com objetivo de proibir a
discriminação negativa e fomentar a igualdade de gênero.
A análise da problemática da desigualdade em razão de gênero sob o enfoque da
divisão sexual do trabalho entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo também é
efetuada porque o enfoque da divisão sexual do trabalho analisa a relação do trabalho
sexuado com as diversas formas da reprodução social e explicita a extensão da segregação
ocupacional e da segregação das tarefas no processo de trabalho.
Para uma melhor compreensão e localização do tema no tempo e no espaço, são
estudados os movimentos feministas no Brasil e suas configurações, as principais teorias
sobre feminismo, bem como os diversos desdobramentos da divisão sexual do trabalho,
tais como a diferença salarial existente, a discriminação vertical, a discriminação
horizontal, os modelos de relações entre trabalho e família, a precariedade e precarização
do trabalho feminino e a sexualização do desemprego, a discriminação direta e
discriminação indireta, assim como a interseccionalidade de discriminações.
Finalmente, as questões sobre a necessidade da transversalidade na determinação
das políticas públicas de forma geral e a necessidade de adoção de medidas de
discriminação positiva para a proteção do mercado de trabalho da mulher são exploradas.
Ainda que essa tese não tenha como objeto de estudo a discriminação em razão de
raça, os dados desmembrados entre mulheres negras e não negras e homens negros e não
negros foram mantidos, para que a interseccionalidade de discriminações fosse levada em
conta, evitando vieses como hiperinclusão ou hipoinclusão de discriminações, fenômenos
que são estudados neste capítulo.
No capítulo 3, O papel das organizações sindicais de trabalhadores na luta contra a
desigualdade em razão de gênero, é desenvolvida a importância do trabalho e da luta
coletiva no alcance efetivo do direito de igualdade em gênero, bem como os fundamentos
que permeiam a necessidade de fomento da participação feminina nos órgãos deliberativos
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das entidades sindicais, sob a perspectiva da teoria de Habermas 5. Faz-se necessário,
porém, a análise de alguns pontos da teoria habermasiana, já que essa teoria não abarca,
por completo, a problemática da igualdade em gênero, utilizando-se, para isso, da
construção teórica de feministas, como Fraser e Benhabib 6.
A discussão sobre a questão de gênero entre o operariado, no Brasil, surgiu, de
maneira mais expressiva, a partir da década de setenta, dentro de determinados sindicatos
do Estado de São Paulo, mais precisamente na Grande São Paulo e ABC. Por isso, o estudo
sobre os dados históricos da atuação das militantes sindicais efetuado nesse capítulo
centra-se em alguns sindicatos do Estado de São Paulo: a saber, Sindicato dos
trabalhadores químicos e plásticos de São Paulo, Sindicato dos trabalhadores metalúrgicos
do ABC e Sindicato dos trabalhadores bancários de São Paulo.
Os dados sobre a presença das mulheres nos cargos de direção dos sindicatos são
escassos, mas é possível a coleta de alguns pontos importantes para o estudo e análise da
questão de gênero no movimento sindical brasileiro, principalmente no tocante aos
aspectos históricos das relações do sindicalismo com os movimentos feministas, tais como
dados sobre a atuação das mulheres nas organizações sindicais de trabalhadores e em seus
órgãos deliberativos, a participação das mulheres nas direções das centrais sindicais, bem
como as dificuldades que as mulheres sofrem para o acesso aos cargos deliberativos das
organizações sindicais.
Diante da necessidade de fomento da participação das mulheres nas organizações
sindicais e, principalmente, em seus órgãos deliberativos, as principais ações que os
sindicatos tomam e podem tomar para o fomento da participação das mulheres nos órgãos
de liderança e deliberação das organizações sindicais são analisadas de um ponto de vista
de seus efeitos para o alcance da igualdade em gênero e de um ponto de vista de sua
conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, no que concerne aos delineamentos
da organização sindical brasileira.
No tocante à delimitação do tema, algumas observações são necessárias.
Em virtude da necessidade de delimitação do tema, não será efetuado um estudo
sobre os fatos históricos que geraram a existência da discriminação em razão de gênero,
tampouco como essa se configurou ao longo dos anos.
5

Habermas (1997).

6

Fraser (1985, 1995, 1997, 2010); Benhabib (1992, 2007).
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Também por questões de limites de espaço e tempo, não será feito um estudo do
direito comparado, uma vez que o presente estudo não prescinde de uma análise
transversal, tornando sua análise, no ordenamento jurídico brasileiro, já bastante extensa.
A questão da violência doméstica, embora muito importante para os estudos de
gênero, será estudada, aqui, apenas quando estritamente ligada com as questões de
trabalho, gênero e movimentos sociais, diante da amplitude do tema.
A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica, sendo que a forma de citação
bibliográfica é efetuada conforme as disposições da norma ABNT NBR 14724:2011.
Para os efeitos deste trabalho, aplicam-se os seguintes termos e definições:
Cuidado (care): trabalho, profissional ou não, remunerado ou não, de cuidado com
crianças, com idosos e com pessoas que necessitem de ajuda para a manutenção de suas
atividades normais.
Discriminação direta em razão de gênero: situação em que uma medida,
disposição, critério ou prática proíbam ou restrinjam a igualdade em gênero, de forma
direta e explícita, colocando as pessoas de um sexo em desvantagem com respeito a
pessoas do outro sexo.
Discriminação horizontal em razão de gênero: distribuição, de forma desigual,
entre homens e mulheres nos diferentes ramos da atividade econômica, gerando a
concentração de determinado sexo em determinado ramo.
Discriminação indireta em razão de gênero: situação em que uma medida,
disposição, critério ou prática aparentemente neutra tenha por efeito a desvantagem das
pessoas de um sexo com respeito a pessoas do outro sexo, sem que haja uma discriminação
direta e explícita em razão de gênero e mesmo que não tenha como objetivo essa
desvantagem.
Discriminação positiva: tipo de política pública ou medida privada de inserção,
neste estudo, no mercado de trabalho, dentre outras medidas de inserção possíveis, tais
como formação, reciclagem, requalificação profissional, agências públicas de colocação,
etc.
Discriminação vertical: existência de uma quantidade menor de mulheres em
cargo de maior remuneração e de tomada de decisões, quando comparada ao número de
homens ocupantes de tais cargos.
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Divisão sexual do trabalho: Sob o enfoque das teorias da dominação, as
desigualdades entre homens e mulheres são fundamentadas, basicamente, na divisão sexual
do trabalho entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Essa forma da divisão sexual
do trabalho tem dois princípios organizadores: o princípio da separação e o princípio
hierárquico. O princípio da separação diz respeito à existência de trabalhos considerados
femininos, na esfera reprodutiva, e trabalhos considerados masculinos, na esfera produtiva.
O princípio hierárquico define o trabalho considerado tipicamente masculino como de
maior valor que o trabalho considerado tipicamente feminino. Não há uma escolha livre de
papéis, sendo que a determinação das funções de cada gênero é efetuada antagonicamente,
por meio da dominação dos homens sobre as mulheres.
Empoderamento: mecanismo pelo qual as pessoas, as organizações, as
comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida, de seu
destino, tomam consciência da sua habilidade e competência para produzir, criar e gerir.
Gênero: a diferença entre sexo e gênero empregada nesta tese traduz-se na
utilização da expressão sexo para se referir às diferenças genéticas entre mulheres e
homens e diz respeito àquelas características imanentes, que não podem ser alteradas, e na
utilização da expressão gênero, em contrapartida, para referir-se às diferenças
determinadas socialmente entre mulheres e homens, sendo passível, portanto, de mudanças
ao longo do tempo e conforme cada cultura.
Grupos vulneráveis: grupos de seres humanos ligados na sociedade por
características físicas, sociais, econômicas, culturais, ideológicas ou de identidade que, em
razões de determinada vulnerabilidade, necessitam de especial proteção em termos de
direitos humanos, não fazendo parte tais grupos, portanto, do (s) grupo(s) dominante (s).
Interseccionalidade de discriminações: forma de análise das múltiplas
discriminações que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação
entre dois ou mais eixos da subordinação, tais como gênero, raça, religião e país de origem.
Tranversalidade de gênero: processo que leva em conta todas as implicações para
mulheres e homens de qualquer ação planejada, inclusive a legislação, políticas ou
programas, em qualquer área e em todos os níveis, em todos os momentos, ou seja, no
delineamento, implementação, monitorização e avaliação de todas as ações planejadas.
Relações de gênero: formas como determinada sociedade define os direitos,
responsabilidades e identidades de homens e mulheres em relação uns com os outros e
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como a masculinidade e feminidade são definidos, sendo que o indivíduo acaba por ser
pressionado e até punido até aceitar e internalizar determinados papéis a ele atribuídos.
Teorias universalistas: teorias que partem do princípio de que todos os indivíduos
são seres humanos iguais, independentemente de diferenças secundárias como traços
físicos, raça, sexo, língua, etc. e que, assim como ocorre com os demais marcos
diferenciadores, as diferenças biológicas entre sexos são insignificantes e que a verdadeira
diferenciação é feita por meio de uma dominação de um gênero por outro.
Teorias diferencialistas: teorias que se fundam na ideia de que igualdade não é
identidade, que as concepções universalistas, em verdade, são falocêntricas e que há
necessidade de inscrição de duas formas diferentes de ser, do homem e da mulher, sem que
haja entre elas hierarquização. Tais teorias baseiam-se, normalmente, nas experiências da
paternidade e da maternidade, consideradas, para essas correntes, como biologicamente
díspares.
Teorias pós-modernas: teorias que negam a existência de um ou dois sexos ou
gêneros, afirmando haver vários gêneros, com limites porosos ou, em outros termos, várias
nuanças de gênero.
Trabalho doméstico: conjunto de tarefas ligadas aos cuidados com as pessoas da
família que determina a condição de todas as mulheres, já que o modo de produção
familiar regido pelo patriarcado organiza as relações sexuais, a educação das crianças e os
serviços domésticos.
Trabalho produtivo: todo trabalho feito por homem ou mulher em troca de
pagamento em dinheiro ou algo similar, incluindo-se o trabalho no mercado de produção
ou trabalho para subsistência.
Trabalho reprodutivo: todas as responsabilidades com o cuidado e criação de
crianças e com as tarefas domésticas necessárias para a manutenção e reprodução da força
de trabalho, incluindo-se não apenas a reprodução biológica, como também o cuidado e
manutenção da força de trabalho e da futura força de trabalho (crianças).
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1 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS SOCIAIS E O PRINCÍPIO DA
IGUALDADE EM GÊNERO

Introdução do capítulo

Nesse capítulo, são analisados o princípio da igualdade, sob o enfoque de sua
inserção no âmbito dos direitos humanos e dos direitos sociais, bem como seu tratamento
nos ordenamentos jurídicos internacional e nacional.
São estudadas, também, as relações entre os direitos sociais e os direitos humanos,
as características de indivisibilidade, universalidade e interdependência dos direitos
humanos, as relações entre direitos sociais e a igualdade em gênero e a consequente
necessidade de especificação dos sujeitos dos direitos humanos, bem como as relações
entre o Estado social, os recortes sociais e a igualdade em gênero.
Após tal estudo, as principais normas internacionais relativas à consagração da
igualdade em gênero ratificadas pelo Brasil são analisadas. Assim, efetua-se o estudo das
principais normas emanadas da ONU sobre a matéria, o estudo das normas oriundas da
OIT e o estudo de alguns dispositivos do MERCOSUL.
Em seguida, são examinadas as normas relativas à igualdade em gênero aplicáveis
no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo as normas de âmbito laboral, com o intuito
da análise da suficiência dessas normas para a proteção do mercado de trabalho da mulher.

1.1 Direitos humanos e direitos sociais

Os direitos humanos são direitos consagrados nos tratados internacionais
considerados, em tais normas internacionais, como direitos dos quais são sujeitos todas as
pessoas, pelo simples fato de sua humanidade 7. Tais direitos são paradigmas e referenciais
éticos que orientam a ordem internacional contemporânea8.

7

Comparato (2003, p. 12).

8

Piovesan (2007, p. 118).
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Os direitos humanos tiveram seu processo de internacionalização iniciado com o
desenvolvimento do direito humanitário, da Liga das Nações e da Organização
Internacional do trabalho. Como direito que se aplica na hipótese de guerra, o direito
humanitário configura-se como o componente de direitos humanos da lei de guerra. A Liga
das Nações também contribuiu para a internacionalização dos direitos humanos, na medida
em que tinha como finalidade a promoção da cooperação, paz e segurança nacional. No
mesmo sentido, a Organização Internacional do Trabalho, já em sua criação, preconizava a
internacionalização de padrões de condições de trabalho 9.
Com o advento da Segunda Guerra Mundial, esse processo de internacionalização
consolidou-se diante da necessidade de efetiva proteção dos direitos humanos que restou
clara após as atrocidades contra os seres humanos cometidas ao longo dessa guerra. Por
sua vez, o Tribunal de Nuremberg, em 1945-1946, significou um forte impulso ao
movimento de internacionalização dos direitos humanos, uma vez que firmava a
necessidade de limitação da soberania nacional, assim como reconhecia que os indivíduos
tinham direitos protegidos pelo direito internacional10.
Quando da criação da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, surge uma
nova ordem internacional, com o estabelecimento de um novo modelo de conduta nas
relações internacionais, cujas preocupações incluem a busca pela manutenção da paz e
segurança nacional, pelo desenvolvimento de relações amistosas entre os Estados, pela
adoção da cooperação internacional nos planos econômico, social e cultural, bem como
pela adoção de um padrão internacional de saúde e proteção ao meio ambiente, com a
criação de um nova ordem econômica internacional e a proteção internacional dos direitos
humanos11.
A Carta das Nações Unidas prevê a defesa, promoção e respeito aos direitos
humanos e liberdades fundamentais, mas não define o alcance dessas expressões, sendo
que a definição dos direitos humanos e liberdades fundamentais foi efetuada na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Essa Declaração consagra um consenso sobre
valores de cunho universal a serem seguidos pelos Estados e tem como objetivo o
delineamento de uma ordem pública fundada no respeito à dignidade humana, consagrando
valores básicos universais, não sendo, portanto, possível, a existência de qualquer reserva
9

Piovesan (2007, p. 111-113).

10

Piovesan (2007, p. 124).

11

Piovesan (2007, p. 126-127).
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feita pelos Estados aos princípios da Declaração, bem como de qualquer voto contrário a
suas disposições12.
Em 1966, são aprovados o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
(PIDCP) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)
que entram em vigor apenas em 1976, devido ao número mínimo de ratificações exigido
para o início de sua vigência.
O PIDCP consagra, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo,
religião, opinião política ou outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica,
nascimento ou qualquer outra condição, os seguintes direitos, dentre outros: direito à vida,
direito à igualdade perante a lei, direito à liberdade e à segurança pessoal, direito a não ser
escravizado ou submetido a servidão, direito a um julgamento justo, direito a não ser
submetido a tortura ou a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, direito a não ser
sujeito à prisão arbitrária, direito à liberdade de movimento, direito de casar e formar
família, direito de liberdade de pensamento, de consciência e de religião, direito de
liberdade de opinião e de expressão, direito de reunião pacífica, direito de liberdade de
associação, direito de se associar a sindicatos e direito de votar e ser votado. Esse pacto
determina, também, em seu artigo terceiro, a obrigação expressa de seus Estados
ratificantes de assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis
e políticos nele enunciados13.
O PIDESC, por sua vez, consagra, também sem discriminação alguma por motivo
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem
nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação, os
seguintes direitos, dentre outros: direito ao trabalho, direito à justa remuneração, direito ao
lazer, direito à moradia, direito à educação, direito à previdência social, direito à saúde
física e mental, direito à participação na vida cultural da comunidade, direito de
associação, direito de formar sindicatos e deles fazer parte e direito de greve. Esse pacto
determina, também, em seu artigo terceiro, a obrigação expressa de seus Estados

12

Piovesan (2007, p. 136). Observe-se, porém, que tal Declaração não é um tratado, tendo sido adotada sob a
forma de resolução. Sobre a força jurídica vinculante da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ver
Piovesan (2007, p. 144-148).
13

O PIDCP tem, ainda, um Protocolo Facultativo, de 1966, que prevê um mecanismo de petições individuais
para a denúncia de violações ao pacto, ratificado pelo Brasil em 2009, e um Segundo Protocolo Facultativo
ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1989, que veda a pena de morte, ratificado pelo Brasil
também em 2009.
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ratificantes de assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos
econômicos, sociais e culturais nele enunciados14.
De forma complementar aos direitos humanos consagrados a todas as pessoas
indistintamente, desenvolveu-se um sistema internacional especial de direitos humanos que
leva em conta a especificação do sujeito de direito, ou seja, junto ao sujeito genérico e
abstrato, configura-se o sujeito de direito concreto, considerado em sua especificidade e na
concretude de suas relações sociais. Esse sistema especial de proteção tem como objetivos
principais a prevenção da discriminação e a proteção de pessoas ou grupo de pessoas em
situação de vulnerabilidade, reconhecendo direitos endereçados, por exemplo, à crianças,
aos idosos, às mulheres e às vítimas de discriminação racial15. Nesse diapasão, surgem as
normas internacionais que tratam de grupos específicos, figurando dentre as principais, a
Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial,
a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção contra a Tortura, a Convenção
para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio e a Convenção sobre a Eliminação
de todas as formas de Discriminação contra a Mulher 16.
Os direitos humanos decorrem do princípio básico da dignidade da pessoa,
introduzido pela Declaração Universal de 1948 e, posteriormente, consolidado pela
Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 199317. São tais direitos fruto de um espaço
simbólico de luta e ação social, na luta pela dignidade humana, compondo um construto
axiológico emancipatório 18, pois, como observa Comparato, a dignidade humana consiste
no fato de que o ser humano é um ser considerado e tratado em si mesmo, como um fim
em si mesmo e nunca como um meio para o alcance de um resultado e no fato de que, pela
14

O PIDESC tem um Protocolo Facultativo, de 2008, que prevê mecanismos de denúncia de violações ao
Pacto que ainda não foi ratificado pelo Brasil e ainda não entrou em vigor em razão do número mínimo de
ratificações exigido para sua vigência ainda não ter sido alcançado.
15

Piovesan (2007, p. 184-185): “o sistema especial de proteção adota como sujeito de direito o indivíduo
historicamente situado, o sujeito de direito ‘concreto’, na peculiaridade e particularidade de suas relações
sociais, afirmando-se o reconhecimento de sua identidade própria. Por esse prisma, ao lado do direito à
igualdade nasce o direito à diferença. Importa assegurar a igualdade com respeito à diversidade”.
16

No Brasil, Piovesan, Piovesan e Sato (2011, p. 497) observam que o processo de especificação do sujeito
do direito ocorreu, principalmente, com a Constituição brasileira de 1988, que tem capítulos específicos da
criança, do adolescente, do idoso, dos índios, bem como dispositivos constitucionais acerca das mulheres,
dos negros e dos deficientes.
17

Häberle (2010, p. 173). De acordo com Piovesan (2007, p. 137), “A dignidade humana como fundamento
dos direitos humanos e valor intrínseco à condição humana é concepção que, posteriormente, viria a ser
incorporada por todos os tratados e declarações de direitos humanos, que passaram a integrar o chamado
Direito Internacional dos Direitos Humanos“.
18

Piovesan (2007, p. 110).
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sua vontade racional, apenas o ser humano vive em condições de autonomia, ou seja, como
ser capaz de guiar-se pelas leis que ele próprio edita19.
Sarlet, após alertar que a definição de dignidade humana é bastante complexa,
devido a sua ambiguidade, porosidade e natureza necessariamente polissêmica, afirma que
alguns contornos básicos podem ser dados, embora observando que tal conceito vive
constantemente em construção e desenvolvimento20. Assim, o autor assevera que a
dignidade humana é qualidade intrínseca da pessoa humana, irrenunciável e inalienável,
um elemento que qualifica o ser humano, não podendo lhe ser retirado. Essa dignidade
humana consiste no que seria violado se fossem subtraídas às pessoas os bens
indispensáveis para a vida, se infligida dor física ou psíquica, profunda e duradoura às
pessoas, ou ainda, se negado ou diminuído seu status de sujeito de direitos21, traduzindo-se
na insubmissão a condições opressivas ou humilhantes de vida, estando conectado,
portanto, à satisfação das necessidades que permitem obter os objetivos próprios e
participar da construção da vida social22, constituindo um elemento central nas
justificações modernas dos direitos humanos23.
Os direitos humanos, dentro dos quais está inserido o direito à igualdade, têm como
características nucleares a universalidade, indivisibilidade e interdependência, sendo que a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, estabeleceu a universalidade, a
indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, ao unir o catálogo dos direitos
civis e políticos com o dos direitos econômicos, sociais e culturais, conjugando o valor da
liberdade com o valor da igualdade 24. Piovesan considera que as duas principais inovações
dessa declaração foram a parificação dos direitos civis e políticos e dos direitos
econômicos, sociais e culturais, em igualdade de importância, de um lado, e a afirmação da

19

Comparato (2007, p. 21).

20

Sarlet (2007, p. 40-43) afirma, ainda, que a dificuldade em conceituar a dignidade humana não deve ser
empecilho nem fundamento para a sua falta de conceituação, pois “quando se cuida de aferir a existência de
ofensas à dignidade, não há como prescindir (...) de uma clarificação quanto ao que se entende por dignidade
da pessoa, justamente para que se possa constatar e (...) coibir eventuais violações”.
21

Schwarz (2011, p. 31).

22

Pisarello (2007, p. 37-39).

23

Pisarello (2007, p. 39).

24

Piovesan (2007, p. 137-141). Conforme a autora (2007, p. 134), em sessão que criou o Conselho de
Direitos Humanos, em 3 de abril de 2006, a ONU reitera o reconhecimento de que os direitos humanos são
inter-relacionados e interdependentes.
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inter-relação, indivisibilidade e interdependência de todos os direitos humanos, de outro
lado25.
A universalidade dos direitos humanos, que determina a extensão universal desses
direitos, é uma das características de tais direitos, constando, pela primeira vez em um
documento internacional, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que iniciou a
fase de positivação e universalização desses direitos26 e sendo reiterada nas demais normas
internacionais, uma vez que a consciência da necessidade de proteção dos direitos
humanos não apenas no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional foi se
generalizando ao longo das últimas décadas. Essa universalidade se assenta na exigência
de uma ordem mundial em que todos os homens possam usufruir, efetivamente, de todos
os direitos humanos que foram especificados27.
A universalidade dos direitos humanos, no entanto, é uma das características desses
direitos muito contestada pelos adeptos das teorias do relativismo cultural, que consideram,
em linhas gerais, que não há uma moral universal, uma vez que o direito está estritamente
relacionado com o sistema político, econômico, cultural e moral de cada sociedade 28.
A Declaração de Viena de 1993, em seu parágrafo 5º, afirma que “Todos os direitos
humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade
internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em pé de
igualdade e com a mesma ênfase. Embora particularidades nacionais e regionais devam ser
levadas em consideração, assim como diversos contextos históricos, culturais e religiosos,
é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais”. Essa
Declaração adota, portanto, o universalismo ou um relativismo cultural fraco, admitindo
que a cultura de determinada sociedade pode ser fonte de validade de um direito ou regra
moral, mas não é a principal fonte de validade dos direitos ou regras morais dessa
sociedade29.

25

Piovesan (2007, p. 140).

26

Amaral Júnior (2011, p. 30).

27

Schwarz (2011, p. 29).

28

Piovesan (2007, p. 148-155). A autora (2007, p.149) ressalta que, na ótica relativista, há o primado do
coletivismo, ao passo que, na ótica universalista, há o primado do individualismo.
29

Piovesan (2007, p. 150-153).
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O debate entre universalismo e particularismo, hoje, tem como principal fonte as
questões de gênero. No tocante à problemática entre identidade e diferença de gênero,
deve-se observar que, se de um lado, os direitos humanos tenham sua tendência
universalizante, o “multiculturalismo implica a aceitação da tolerância e da diversidade
como núcleo elementar de suas premissas”
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, tomando como multiculturalismo o

“conjunto de movimentos doutrinários e políticos, destinados a valorizar especificidades
culturais, num quadro de influências culturais amplamente globalizados” 31.
Benhabib define universalismo como o princípio de que todos os seres humanos,
independentemente de sua raça, sexo, orientação sexual, habilidades físicas ou corporais e
arcabouço ético, cultural, religioso ou linguístico são titulares de um respeito moral igual e
afirma que o universalismo não consiste na essência ou natureza humana, mas sim em
experiências de consenso a despeito de diversidades, conflitos, disputas e lutas, sendo antes
uma aspiração e não um fato. Quanto ao universalismo jurídico, a autora afirma que
qualquer justificação política dos direitos humanos, ou qualquer projeto de universalismo
jurídico, pressupõe o recurso ao universalismo justificativo. A tarefa de justificação, por
sua vez, não pode proceder sem o reconhecimento da liberdade comunicativa do outro, ou
seja, do direito do outro de aceitar como legítimas apenas aquelas regras de ação cuja
validade foi convencionada mediante argumentos justificáveis. Assim, o universalismo
justificativo funda-se no universalismo moral32.
Apesar de ser adepta das teorias da universalidade dos direitos humanos, Benhabib,
proclama a necessidade de um universalismo que seja interativo, não legislativo,
consciente das diferenças de gênero e não gender blind, contextualmente sensitivo e não
indiferente à situação. Assim, o “outro generalizado” é associado a uma ética de justiça e
uma categoria moral de direitos. O “outro concreto”, em contrapartida, é um indivíduo
único com história e necessidades particulares 33. Dessa forma, não se deve ceder à tensão
entre universalismo e especificidades, escolhendo um e negando o outro, mas sim negociar
sua interdependência recolocando o universal em contextos concretos.
Freitas Júnior, por sua vez, considera que, embora pareça não haver arranjo
possível entre os direitos humanos e o multiculturalismo, não só é possível, como desejável
30

Freitas Júnior (2001, p.1117).

31

Freitas Júnior (2001, p. 1121).

32

Benhabib (2007, p. 12-16).

33

Canaday (2003, p. 58-59).
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algum nível de equilíbrio entre direitos humanos universais e multiculturalismo;
observando-se que, em caso de conflito entre ambos, a pauta multicultural deve ser
absorvida pelo elenco dos direitos humanos, pois, “muitas vezes, a intolerância, o ódio e o
estranhamento resultam de predicados endógenos ao legado cultural de cada povo”,
manifestando-se em direção a minorias, sendo necessário, portanto, que a grandeza
universalizante dos direitos humanos adquira realce e significado de justiça”34.
Efetivamente, corrobora-se com a conclusão do autor de que os riscos que se corre ao
sustentar os direitos humanos como projeto universal e transnacional é muito menor que os
riscos de se negar efetividade aos direitos humanos em face de particularismos culturais e
que a questão reside na determinação da maneira como o multiculturalismo pode ser
absorvido pela pauta de direitos humanos35.
A indivisibilidade, outra característica dos direitos humanos, consubstancia-se no
fato de que não é possível o alcance pleno de apenas algumas partes dos direitos humanos,
sejam os direitos humanos relacionados a direitos civis e políticos, sejam os direitos
humanos ligados aos direitos sociais, econômicos e culturais, uma vez que o princípio da
dignidade humana é fundamento tanto dos direitos civis e dos direitos políticos, como dos
direitos sociais, econômicos e culturais, estando esses direitos relacionados entre si em um
processo de retroalimentação constante, já que o padrão de exclusão socioeconômica
exacerbado da atualidade consubstancia-se em um ataque às noções de universalidade e a
vulnerabilidade econômico-social leva à vulnerabilidade dos direitos civis e políticos,
alcançando, prioritariamente, os grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade, tais
como mulheres e população negra 36. Dessa forma, os direitos civis e políticos ficam
reduzidos a meras categorias formais, sem a efetividade dos direitos econômicos, sociais e
culturais, enquanto estes carecem de significação, sem a realização daqueles 37.
No tocante à interdependência dos direitos humanos, deve-se observar que a
satisfação de direitos sociais, econômicos e culturais é indispensável para a existência de
direitos civis e políticos, que requerem uma situação de superação das necessidades
humanas básicas para ser exercidos plenamente. Por outro lado, os direitos civis e políticos
são indispensáveis como mecanismos de controle do cumprimento das obrigações que
34
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emanam de direitos sociais, econômicos e culturais, já que esses direitos estão em um
processo de retroalimentação constante38. Não há, por exemplo, direito à intimidade sem
um direito à moradia digna, nem direito à vida sem direito à saúde, com a redução da
mortalidade infantil, da fome e das epidemias. De igual forma, para que a liberdade de
expressão possa realmente se concretizar, é necessário que o direito à educação seja,
primeiramente, garantido 39.
O desenvolvimento de um direito humano facilita o desenvolvimento de outros
direitos humanos e a carência de um direito humano também afeta os demais direitos
humanos. Por outro lado, o enfraquecimento de um direito também prejudica outros
direitos. Dessa maneira, a violação aos direitos sociais gera uma violação reflexa aos
direitos civis e políticos, na medida em que a vulnerabilidade econômico-social leva à
vulnerabilidade dos direitos civis e políticos, assim como o descumprimento de vários
direitos civis e políticos impossibilitam ou dificultam o usufruto de uma série de direitos
sociais40.
Em síntese, para a garantia efetiva dos direitos humanos, faz-se necessário que
tantos os direitos civis e políticos como os direitos sociais sejam acessíveis a todos os seres
humanos, uma vez que os direitos humanos são um complexo integral, único e
indivisível41, atingindo, inclusive, os grupos sociais que costumam não ter acesso a tais
direitos, abrindo caminho para uma cidadania não-excludente, democrática e com um
projeto de transformação da sociedade42.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, define, como direitos
sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados43.
Os direitos sociais podem ser definidos como aqueles relacionados “à proteção dos
indivíduos economicamente enfraquecidos ao ter por finalidade o equilíbrio social, o bem
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comum, o direito à satisfação das necessidades vitais do indivíduo como membro da
coletividade ante um esforço conjunto dos institutos jurídicos para a eficácia e efetividade
das normas de direito social”, prevalecendo, para o direito social, o interesse coletivo sobre
o interesse privado44. São, em grande parte, produtos das críticas às insuficiências e
distorções do modelo liberal45.
Conforme Pisarello, os direitos sociais são direitos que estão ligados a expectativas
de satisfação das necessidades básicas das pessoas em diversos âmbitos tais como no
âmbito do trabalho, da moradia, da saúde, da alimentação e da educação. O
reconhecimento dessas expectativas comporta obrigações positivas e negativas tanto para
os poderes públicos, como para os particulares. Na medida em que os bens protegidos
pelos direitos sociais estão relacionados com a sobrevivência e com o desfrute das
condições materiais que possibilitam o exercício efetivo da liberdade ou da autonomia, a
reivindicação de direitos sociais interessa, potencialmente, a todas as pessoas. No entanto,
interessa, de maneira especial, aos membros da sociedade que estejam em situação de
vulnerabilidade, cujo acesso aos recursos para essa sobrevivência e esse desfrute costuma
ser residual ou, ainda, inexistente46.
Os direitos civis e políticos costumam caracterizar-se por garantir a seus titulares
uma esfera livre de interferência estatal, visualizando o Estado como fonte de possíveis
ameaças à liberdade individual. Abramovich e Courtis consideram que os direitos sociais,
por outro lado, são direitos marcados pelas seguintes características, embora tal
caracterização seja apenas uma aproximação parcial: 1. São um direito de grupos, já que o
indivíduo goza de seus benefícios, na medida em que pertencem a um grupo social; 2. São
um direito de desigualdades, pois tem como objetivo a equiparação, igualação ou
compensação, decorrente da consciência da desigualdade material e de oportunidades das
pessoas pertencentes a grupos sociais distintos; 3. São direitos fortemente ligados à
sociologia, no sentido de essa orientar quais as relações sociais pertinentes, quais relações
estão relacionadas a determinados grupos e quais são as necessidades ou aspirações desse
grupo47.
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Apesar da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos,
os direitos sociais costumam ser tratados como direitos que não fazem parte dos direitos
humanos ou, quando tratados como tais, são rotulados como forma específica de direitos
humanos que não comporta a mesma análise, aplicação e efetividade dos demais direitos.
Boa parte da doutrina costuma considerá-los como mera carta de princípios informadores
ou como direitos programáticos, sem uma exigibilidade por parte de seus titulares.
A persistente vulneração dos direitos sociais está relacionada, principalmente, à
desigualdade material de poder existentes nas sociedades atuais, mas a percepção dos
direitos sociais como direitos que não fazem parte dos direitos humanos ou que têm menor
importância que os direitos civis e políticos exerce, também, um grande papel para essa
vulneração48. Isso ocorre porque a percepção dos direitos sociais está assentada sobre uma
série de teses que delineiam a percepção dos direitos sociais e acabam por debilitar sua
efetiva aplicação e proteção, sendo que as principais são as teses de percepção histórica, de
percepção filosófica, de percepção teórica e de percepção dogmática 49.
Quanto às teses de percepção histórica, Pisarello afirma que os direitos sociais são
considerados, muitas vezes, como direitos tardios, historicamente posteriores aos direitos
civis e políticos50. De acordo com essa tese, o direitos sociais são direitos de segunda ou
terceira geração, cronologicamente posteriores aos direitos civis e políticos. Se, para alguns
doutrinadores, essa tese tem um simples valor descritivo, apenas com o intuito de deixar
claro o percurso histórico que conduziu ao reconhecimento positivo desses direitos em
constituições e tratados internacionais, para outros, essa linha histórica tem conotações
prescritivas, no sentido de que os direitos sociais, nos lugares em ainda não tenham se
materializado, virão, inexoravelmente, com o decurso do tempo, mas apenas depois de
terem sido satisfeitos os direitos civis e políticos51. Em outras palavras, segundo essa linha
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histórica, os direitos sociais só deveriam ser satisfeitos após a satisfação dos direitos civis e
políticos52.
Essa consideração, contudo, não é exata, já que há registros de vários direitos de
cunho social consagrados ao longo da História anteriores ao século XX, apesar de terem
sido previstos de maneira mais ampla apenas a partir do século XX, na medida em que a
ajuda aos pobres, motivada inicialmente por caridade, em muitos casos, transformava-se,
mais tarde, em benefícios concretos correspondentes a direitos dos cidadãos 53. Nas
palavras de Schwarz, junto à “história” dos direitos sociais, é possível constatar a
existência de uma rica “pré-história” marcada por diversas políticas institucionais dirigidas
à resolução de situações de pobreza e exclusão social, que é anterior ao próprio surgimento
do Estado moderno e que guarda, de certa forma, alguma similitude com as demandas
contemporâneas de direitos sociais 54.
Nesse sentido, no século XVII, na Inglaterra, a demanda por direitos participativos,
de distribuição de terra e de assistência aos mais vulneráveis foi um elemento comum das
declarações fomentadas pelos levellers e pelos diggers. A Declaração da Independência
dos Estados Unidos da América previa o direito à vida e à felicidade e não previa o direito
à propriedade, direito esse que foi inserido somente na Constituição da Filadélfia de 1787.
A Constituição francesa de 1791 previa o direito à instrução e à assistência aos pobres,
sem, todavia, abandonar o discurso de caridade pública. A Constituição jacobina de 1793
relativizava o caráter absoluto do direito de propriedade e previa o dever de instaurar
socorros públicos que velassem pela subsistência dos cidadãos desafortunados (art. 21),
bem como o dever de assegurar a todos instrução pública (art.22). A Constituição Francesa
de 1848, por sua vez, previa, em seu art. 13, a garantia, aos cidadãos, à liberdade de
trabalho e de indústria. Essa Constituição afirmava, também que a sociedade favorecia e
encorajava o desenvolvimento do trabalho, pelo ensino primário gratuito profissional, a
igualdade nas relações entre o patrão e o operário, as instituições de previdência e de
crédito, as instituições agrícolas, as associações voluntárias e o estabelecimento, pelo
Estado, os Departamentos e os Municípios, de obras públicas capazes de empregar os
braços desocupados, assim como previa o fornecimento de assistência às crianças
abandonadas, aos doentes e idosos sem recurso e que não podem ser socorridos por suas
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famílias. Posteriormente, teve grande importância, para a base dos direitos sociais, a
Comuna parisiense de 187155.
Quanto ao preconceito de um nascimento e existência dos direitos de forma linear,
não há uma única via institucional de reconhecimento dos direitos sociais, sendo que tal
reconhecimento ocorreu de forma diferente nos diversos Estados sociais, inclusive no que
concerne à titularidade de tais direitos, uma vez que vários grupos, como as mulheres,
negros e imigrantes, não tiveram o reconhecimento de seus direitos na mesma época em
que foram consagrados para homens, brancos ou nacionais, sendo que muitos desses
diretos, civis, políticos ou sociais, continuam a lhes ser negados, já que boa parte das
políticas que fundaram a satisfação dos direitos sociais modernos comportaram a exclusão
ou a inclusão subordinada tanto dos povos e regiões periféricas, como de certas classes e
grupos de pessoas, tais como as mulheres, trabalhadores em situação precária ou na
informalidade, trabalhadores rurais, povos indígenas e deficientes físicos e mentais, dentre
outros56. No tocante aos direitos civis e políticos, pode-se observar, por exemplo, que tais
direitos, ainda hoje, não são plenamente garantidos às mulheres principalmente nos países
de religião muçulmana que, inclusive, não ratificam a Convenção sobre a Eliminação de
todas as formas de Discriminação contra a mulher, que consagra os direitos humanos das
mulheres civis, políticos, sociais, econômicos e culturais de forma conjunta ou, quando a
ratificam, o fazem com tantas reservas que acabam por esvaziar o conteúdo dessa
Convenção, tais como Bangladesh e Egito que chegaram a acusar o Comitê sobre a
Eliminação da Discriminação contra a Mulher de praticar “imperalismo cultural e
intolerância religiosa” ao consagrar o direito de igualdade entre homens e mulheres,
inclusive na família57.
No tocante às várias formas de surgimento e configuração dos direitos sociais,
Esping-Andersen afirma que o Welfare-state, assim como os direitos sociais nele contidos,
tem diversas configurações no tocante à organização, estratificação e integração social do
Estado, mercado e família, conforme suas origens em diferentes forças históricas, podendo
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ser agrupados em três tipos básicos, que o autor chama de Welfare-state conservadores,
liberais e “sociais democratas” 58.
No grupo chamado de liberal pelo autor, do qual são exemplos os Estados Unidos
da América, Canadá e Austrália, predominam planos de seguro sociais limitados, modelos
contidos de distribuição de renda e formas tradicionais de assistência. Os benefícios
atendem, principalmente, a destinatários da classe trabalhadora, com renda e dependentes
do Estado. Nesse modelo, o progresso da reforma social está severamente circunscrito
pelas normas tradicionais liberais de ética no trabalho, as regras jurídicas para habilitação
dos benefícios são rígidas e marcadas por estigmas e os benefícios são modestos, sendo
que o Estado encoraja o mercado para subsidiar formas privadas de previdência. Dessa
forma, os efeitos da desmercadorização são minimizados, sendo que esse grupo contém
efetivamente o domínio dos direitos sociais e edifica uma ordem de estratificação que é
uma mistura de igualdade relativa da pobreza entre os beneficiários do Estado, serviços
diferenciados pelo mercado entre as maiorias e um dualismo político de classe entre ambas
as camadas sociais 59.
No grupo chamado de conservador, do qual são exemplos a Áustria, a França, a
Alemanha e a Itália, o legado histórico do corporativismo estatal foi ampliado para atender
a nova estrutura de classe "pós-industrial". Nesse grupo, a obsessão liberal com a
mercadorização e a eficiência do mercado nunca foi marcante e, por isso, a concessão de
direitos sociais não chegou a ser uma questão seriamente controvertida, predominando a
preservação das diferenças de status, com aparato estatal pronto a substituir o mercado
enquanto provedor de benefícios sociais e a previdência privada desempenhando um papel
secundário. Tal grupo, no entanto, é, também, moldados de forma típica pela Igreja e
comprometidos com a preservação da família tradicional. A previdência social exclui
tipicamente as esposas que não trabalham fora, e os benefícios destinados à família
encorajam a maternidade e creches e outros serviços semelhantes prestados à família são
claramente subdesenvolvidos60.
No grupo chamado “social-democrata”, do qual são exemplos os países nórdicos,
os princípios de universalismo e desmercadorização dos direitos sociais estenderam-se
também às novas classes médias, uma vez que os social-democratas buscaram um welfare
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state que promovesse a igualdade com os melhores padrões de qualidade, e não uma
igualdade das necessidades mínimas, como se procurou realizar em toda a parte. Isso
implicava, em primeiro lugar, que os serviços e benefícios fossem elevados a níveis
compatíveis até mesmo com o gasto mais refinado das novas classes médias e, em segundo
lugar, que a igualdade fosse concedida garantindo-se aos trabalhadores plena participação
na qualidade dos direitos desfrutados pelos mais ricos. Desse modo, os trabalhadores
braçais chegam a desfrutar de direitos idênticos ao dos empregados white-collar
assalariados ou dos funcionários públicos, todas as camadas são incorporadas a um sistema
universal de seguro, sendo que os benefícios são graduados de acordo com os ganhos
habituais61.
Sobre a não linearidade do aparecimento dos direitos humanos, a superação da tese
da linearidade permite perceber a multiplicidade de vias, escalas e sujeitos relacionados, de
forma substancial, à reivindicação dos direitos sociais, acentuando o caráter simultâneo,
convergente e complementar da reclamação dos direitos civis, políticos e sociais 62.
No que concerne ao preconceito de percepção filosófica, há teorias que afirmam
que os direitos sociais estão axiologicamente subordinados aos direitos civis e políticos, na
medida em que os direitos civis e políticos estariam conectados a necessidades mais
básicas da pessoa humana, sendo os direitos sociais desdobramentos complementares de
tais necessidades. Dessa forma, o fundamento imediato dos direitos civis e políticos seria o
princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo que os direitos sociais estão ligados à
dignidade humana apenas de maneira indireta, justificando uma tutela mais debilitada 63.
No entanto, a dignidade humana, fundamento dos direitos humanos, exige o
cumprimento tantos de direitos civis e políticos como de direitos sociais, não havendo
dignidade humana sem o reconhecimento de direitos sociais ou de direitos civis e políticos.
Vincular a dignidade humana a apenas certos direitos civis, excluindo outros direitos
sociais indispensáveis para seu exercício resulta em uma operação sem fundamento, pois o
direito à vida ou à integridade física e moral não podem ser satisfeitos sem o direito a um
nível adequado de saúde, o direito à intimidade é ameaçado sem a satisfação a um direito à
moradia e o direito à informação, à liberdade ideológica e de expressão restam
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descaracterizados sem estruturas comunicativas plurais e sem uma educação crítica e de
qualidade, por exemplo 64.
Dessa forma, a tese de subordinação axiológica dos direitos sociais aos direitos
civis e políticos não se sustenta porque todos esses direitos podem ser considerados
indivisíveis e interdependentes, herdeiros de uma fundamentação comum: a igual
dignidade, a igual liberdade e a igual diversidade de todas as pessoas, sendo que essa
formulação não exclui a possibilidade de situações de conflitos de direitos, que devem ser
submetidas à técnica da ponderação65.
O preconceito de cunho da filosofia do direito também comporta uma outra
configuração, qual seja, a tese de que os direitos civis e políticos seriam, antes de mais
nada, direitos de liberdade, contribuindo, entre outras questões, para a preservação da
segurança pessoal e da diversidade política e cultural de uma sociedade. Os direitos
sociais, por outro lado, estariam conectados, basicamente, ao princípio da igualdade e sua
satisfação diretamente ligada com a proteção da homogeneidade social e escolher entre
direitos civis e políticos e direitos sociais significaria pronunciar-se sobre a prevalência
entre os valores em jogo: igualdade ou seguridade, igualdade ou liberdade, igualdade ou
diversidade66.
Sen observa que, normalmente, a importância da igualdade é contrastada com a
importância da igualdade, num suposto conflito entre a igualdade e a liberdade. O modo de
ver a igualdade e a liberdade como dois pólos opostos, no entanto, não corresponde à
realidade, já que, em verdade, a liberdade reside nos campos de aplicação possíveis da
igualdade e a igualdade está entre os padrões de distribuição possíveis da liberdade 67.
Os direitos humanos sociais constituem, portanto, uma condição fundamental para
o exercício e a salvaguarda da liberdade individual, condicionando-se reciprocamente tais
direitos, restando clara tal relação em determinadas situações, como na hipótese em que
um indivíduo é privado de bens necessários à vida, tais como água potável, por exemplo,
garantindo os direitos humanos sociais, não apenas a liberdade individual, mas também a
participação no processo geral de produção legislativa do Direito 68. Em verdade, todos os
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direitos humanos estão relacionados quer com o direito à liberdade, quer com o direito à
igualdade.
Quanto às teses de percepção teórica, há uma parte da doutrina de direitos humanos
que considera que há uma diferenciação cultural grande entre os direitos civis e políticos e
os direitos sociais, que impede que sejam criados mecanismos semelhantes de proteção
para as duas sortes de direitos, considerando que os direitos sociais são direitos
prestacionais, caros, de configuração indeterminada e de incidência coletiva, dificultando,
portanto, sua tutela, diferentemente dos direitos civis e políticos 69.
Muitos doutrinadores afirmam que os direitos sociais são vagos e indetermináveis,
ao passo que os direitos humanos são determináveis, havendo exemplos, no entanto, que
contestam tal afirmação, tais como o direito social de proibição do trabalho infantil, o
direito à instrução escolar, o direito a férias, ou mesmo, o direito ao mínimo existencial,
que são direitos sociais concretos e próximos da realidade 70. Assim, por exemplo, o direito
à saúde é um direito universal, mas que pode diferenciar-se na medida em que se pensa nos
direitos reprodutivos das mulheres, da mesma forma como o direito ao trabalho digno é um
direito universal, mas deve ser analisado de modo específico para homens e mulheres 71.
Conforme Pisarello, não é possível inferir que conceitos como “honra”, “vida digna”, “
propriedade” ou “liberdade de expressão” sejam, por natureza, menos obscuros ou mais
precisos que conceitos como “o mais alto nível possível de saúde”, “educação básica”, ou
“trabalho digno e estável”, sendo que todos os direitos apresentam “zonas de penumbra” e
um “núcleo de certeza”, dos quais se pode extrair conteúdos e deveres básicos para os
poderes públicos72.
Também é consequência da percepção dos direitos sociais como direitos
estruturalmente diferentes dos direitos civis e políticos a percepção de que os direitos civis
e políticos acarretariam apenas uma prestação negativa, ou seja, apenas uma postura de
proibição do Estado de efetuar algo, ao passo que os direitos sociais exigiriam somente
prestações positivas, quer dizer, ações por parte do Estado para a garantia de tais direitos 73.
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Ocorre que, para a garantia da efetividade dos direitos humanos, tanto os direitos
sociais como os direitos civis e políticos exigem prestações negativas e positivas por parte
do Estado, havendo, em verdade, uma linha muito tênue que distinga as prestações
negativas das prestações positivas. Assim, por exemplo, o direito à liberdade de expressão
não pode ser reduzido apenas à proibição de censura, devendo compreender, também, a
habilitação de centros culturais e praças públicas, a subvenção de publicações, a concessão
de espaços públicos gratuitos em rádios e televisões e uma regulação que garante o
pluralismo informativo e o direito a não ser torturado demanda a existência de corpos de
segurança devidamente identificados, com formação em princípios garantistas, bem como
a manutenção de centros de detenção adequados74. Além disso, uma das principais
obrigações que os direitos sociais geram para os poderes públicos configura-se como uma
prestação negativa, que é o dever, fundamentado no princípio da não-regressividade, que
os Estados ratificantes do PIDESC têm de não adotar políticas públicas que piorem, sem
razão justificada, a situação dos direitos sociais nesses Estados. De outra parte, por
exemplo, o direito à moradia não comporta apenas o direito a uma unidade habitacional de
proteção pública, mas também o direito a não ser desalojado de maneira arbitrária e o
direito a não ser objeto de cláusulas abusivas nos contratos de aluguel, o direito à saúde,
além de exigir prestações positivas, como fornecimento de remédios e assistência por parte
do Estado, também comporta o direito de não contaminação e o direito de não
comercialização de produtos em mal estado e o direito do trabalho configura-se não apenas
como o direito ao acesso ao um emprego digno, como também o direito à liberdade de
expressão dos trabalhadores75. Assim, todos os direitos humanos, sem exceção, têm caráter
ambivalente.
Fruto dessa divisão inexata entre prestações positivas e negativas é o preconceito de
que os direitos sociais exigiriam um gasto público muito maior que os direitos civis e
políticos. Assim como os direitos sociais, os direitos civis e políticos também exigem
gastos por parte do Estado: o direito a voto deve ser resguardado com uma estrutura feita
básicos para sobreviver e desenhar planos de vida pessoais e coletivos e a liberdade positiva ao direito de
receber recursos que permitam uma vida livre de dominação de outros e a possibilidade de definir, com os
demais indivíduos, o sentido da comunidade, em condições de relativa igualdade.
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para garantir a idoneidade do processo eleitoral, que demanda gastos econômicos
consideráveis, bem como o gasto com propaganda político-partidária76, o direito à
propriedade exige gastos também, como sua inscrição nos órgãos competentes e criação e
manutenção de tais órgãos77 e, principalmente com questões envolvendo segurança
pública78.
A diferenciação entre direitos civis e políticos como direitos de dimensão
individual e direitos sociais como direitos de dimensão coletiva tampouco é exata, já que
todos esses direitos protegem bens jurídicos cuja incidência é tanto individualizada quanto
coletiva. A saúde, a educação, o meio ambiente, por exemplo, são bens que estão sujeitos a
danos tanto individuais como coletivos, ocorrendo o mesmo com a liberdade de expressão,
a liberdade ideológica ou, ainda, o direito de associação. Além disso, a maioria dos direitos
civis e políticos ou sociais pode ser exercido, de maneira coletiva, mediante a ação de
sindicatos, associações de usuários, de consumidores ou outros tipos de grupos afetados 79.
São, portanto, todos os direitos humanos direitos de configuração complexa, em
parte positivos, em parte negativos, em parte custosos, em parte não custosos, em parte
individuais, em parte coletivos, em parte universais, em parte específicos 80.
Pisarello também critica a teoria que ele chama de dogmática, segundo a qual os
direitos sociais são direitos de tutela debilitada, em contraposição à tutela dos direitos civis
e políticos, sendo meros princípios programáticos cuja operatividade restaria subordinada à
livre configuração do legislador81.
O argumento de que os direitos civis e políticos são auto-aplicáveis e de cobrança
imediata, ao passo que os direitos sociais, econômicos e culturais são apenas
programáticos, com realização progressiva, gerou a divisão dos direitos humanos, entre
dois documentos distintos, dos direitos sociais e direito civis e políticos em 1966, de
maneira diversa da forma como foram dispostos na Declaração Universal dos Direitos do
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Homem, de 1948: o Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais
(PIDESC) e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP)82.
Não apenas os direitos sociais, mas também os direitos civis e políticos são direitos
de configuração legislativa, no sentido de que sua plena eficácia não é possível sem uma
intervenção legislativa ativa, ou seja, todos os direitos exigem concreções legislativas que
podem ter diferentes alcances. Em verdade, todos os direitos têm um certo grau de
indeterminação, já que a indeterminação dos direitos humanos pode advir de uma
exigência derivada do pluralismo jurídico, na medida em que uma eventual
regulamentação excessiva do conteúdo do direito e de suas obrigações pode limitar o
espaço democrático do diálogo social no tocante àquele direito. Assim, uma eventual
formulação mais aberta dos direitos sociais não os torna ininteligíveis, tampouco supõem
um limite intransponível para sua judicialização 83.
No tocante à tese de impossibilidade ou dificuldade de justiciabilidade dos direitos
sociais, Pisarello alerta que a justiciabilidade dos direitos deve ser vista na forma de
gradações e não na forma de sua possibilidade ou impossibilidade e a determinação do
conteúdo dos direitos sociais (assim como dos direitos civis e políticos), a estipulação das
condutas que sua satisfação exige e a identificação dos sujeitos obrigados são questões que
não podem ficar fora do alcance de um órgão jurisdicional 84.
A não-acionabilidade dos direitos sociais é, portanto, meramente ideológica, e não
científica, devendo os direitos sociais ser reivindicados como direitos concretos e
judicializáveis, com verdadeira natureza de direitos humanos e não como caridade ou
generosidade85.
Em suma, os direitos humanos, tanto os sociais como os civis e políticos, têm como
fundamento a dignidade da pessoa humana e caracterizam-se pela universalidade,
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indivisibilidade e interdependência. Corrobora-se, portanto, com a posição de Piovesan
segundo a qual, para que os direitos humanos sejam efetivamente implementados, são
necessários a consolidação e fortalecimento do processo de afirmação da visão integral e
indivisível dos direitos humanos, mediante a conjugação dos direitos civis e políticos com
os direitos econômicos, sociais e culturais, a incorporação do enfoque de gênero, raça e
etnia na concepção dos direitos humanos, a criação de políticas específicas para a tutela de
grupos socialmente vulneráveis, a otimização da justiciabilidade e da acionabilidade dos
direitos econômicos, sociais e culturais, a incorporação da pauta social de direitos humanos
na agenda das instituições financeiras internacionais, das organizações regionais
econômicas e do setor privado, a responsabilização do Estado na implementação dos
direitos econômicos, sociais e culturais e do direito à inclusão social, bem como no
reconhecimento da pobreza como violação de direitos humanos, assim como o
fortalecimento do Estado de Direito e a construção da paz nas esferas global, regional e
local, mediante uma cultura de direitos humanos86.
A primeira aparição expressiva dos direitos sociais nas constituições dos países foi,
primeiramente, com a Constituição do México de 5 de fevereiro de 1917 e, logo após, com
a Constituição de Weimar, em 11 de agosto de 1919, inaugurando o chamado
“constitucionalismo social”. Embora não tenha sempre reconhecido seu mérito, a
Constituição do México, que continua em vigor, ainda que com várias emendas, foi muito
inovadora e, inclusive, inspirou vários dos preceitos contidos na Constituição dos sovietes
de 1919. Essa constituição, além de inovar na inserção de direitos de conteúdo econômico
e social em seu conteúdo, estabelece, pela primeira vez, a relação entre os direitos sociais e
revolução inconclusa, relação essa que fica mais marcada, ainda, com a Constituição de
Weimar87. Efetivamente, ainda que com una influência quiçá menor que a Constituição de
Weimar, a Constituição mexicana foi mais avançada no tocante aos diretos sociais nela
consagrados, prevendo, no art. 123, o direito ao trabalho digno, duração máxima diária de
trabalho de oito horas, proibição de trabalho de menores de quatorze anos, licençamaternidade, salário mínimo, responsabilização dos empregadores por acidentes de
trabalho, direito à coalizão e direito de greve, dentre outros direitos. Observe-se que, além
da consagração dos direitos sociais, a Constituição do México de 1917 previa, também, em

86

Piovesan (2004, p.29-44).

87

Herrera (2008, p.13).

42

seu art. 27, que a propriedade das terras e das águas pertencia, originariamente, à nação
que, por sua vez, tinha o direito de transmitir seu domínio aos particulares.
A Constituição de Weimar é conhecida por ser uma das primeiras constituições a
prever, de maneira expressa, os direitos sociais. Antes da República de Weimar, o direito
do trabalho era visto como uma parte do direito civil. Com a promulgação da Constituição
de 11/08/1919, a democracia social inaugura uma nova relação com o direito
constitucional88. Essa Constituição é dividida em duas partes, a primeira parte, tendo por
objeto a organização do Estado, e a segunda parte, com uma declaração de direitos
humanos individuais e sociais. Essa carta reconheceu uma série de direitos humanos
sociais e econômicos como o direito ao trabalho, no art. 163, o direito à proteção do
trabalho, em seu art. 157, o direito à moradia, no art. 155, o direito à proteção da saúde, no
art. 161 e direito à coalizão, no art. 159, prevendo um mecanismo de colaboração entre
trabalhadores e empregadores para a regulamentação de salários e condições de trabalho,
bem como para o desenvolvimento geral das forças produtivas, mediante a forma de
conselhos econômicos, com funções de proposição legislativa e de controle em matéria de
política social e econômica, sendo os Conselhos nas empresas a questão mais original da
Constituição econômica de Weimar 89.
Dentre os direitos trabalhistas, a Constituição alemã de 1919 previa os seguintes
direitos: nacionalização das normas trabalhistas, no art. 157, liberdade de associação, no
art. 159, padrão internacional mínimo de direitos sociais, no art. 162, o direito ao trabalho,
no art. 163, o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho, a co-gestão nas
empresas e a participação política nas decisões acerca da legislação social, no art.165.
A Constituição de Weimar estabeleceu os direitos sociais em três níveis, quais
sejam, instituição de direitos humanos, sociais e econômicos, controle da ordem capitalista
e estabelecimento de mecanismos de colaboração entre os trabalhadores e os empresários
para regulamentação das condições de trabalho, sendo que a articulação desses três níveis
tinha como intuito permitir aos sindicatos uma transformação social, possibilitando o
alcance do socialismo 90.
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Contemporâneo da Constituição, Neumann considerava que o art. 165, ao
estabelecer o direito coletivo de associação sindical como direito fundamental, tinha
importância decisiva para a realização da Constituição Econômica, acreditando o autor que
os direitos trabalhistas e demais direitos sociais previstos na Constituição providenciariam
a liberdade de escolha dos trabalhadores91, tendo a Constituição de Weimar, efetivamente,
a intenção de estabelecer uma nova ordem econômica, alterando a existente na época de
sua elaboração92.
Com a crise de 1929 e a eleição de Roosevelt, em 1933, foram implantadas diversas
medidas, cujo conjunto foi conhecido como New Deal, nos Estados Unidos da América,
tais como créditos para bancos para evitar falências, criação de postos de trabalho por meio
de programas de construção de estradas, casas, sistemas de irrigação e represas
hidrelétricas, assim como criação de aposentadoria e seguro-desemprego e algumas leis
trabalhistas93.
No tocante à igualdade em gênero, os papeis femininos aumentaram nessa época,
assim como a participação feminina no Partido Democrático, apesar da inexistência de um
movimento feminista autônomo norte-americano na década de trinta, especialmente devido
à influência de Eleanor Roosevelt junto a Franklin Roosevelt e à comunidade de
Washington. Ainda que o New Deal não tenha provocado uma radical reestruturação no
sistema norte-americano, acabou gerando importantes mudanças sociais e econômicas 94.
Com o relatório Beveridge Report95, no Reino Unido, em 1942 e 1944, explicitamse os marcos doutrinários do padrão de solidariedade do Estado-Providência, conceituado
por Freitas Júnior como uma forma de compactuar forças políticas opostas, com o objetivo
de dar estabilidade às instituições democráticas, com a emergência de novos direitos
sociais, com uma ética de solidariedade, com a manutenção da autonomia da vontade como
fundamento jurídico e ético das relações de mercado, de um lado e a inclusão da
solidariedade e da proteção, como fundamento ético e político para o direito, do outro 96. A
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especificidade dessa configuração do Estado social reside na pretensão de eliminar a ideia
de particularidade da necessidade, ligada a uma categoria social determinada, que fazia
parte da primeira matriz do Estado intervencionista97.
Na segunda metade do século XX, os movimentos de constitucionalização dos
direitos sociais estam relacionados com o término de várias ditaduras e com o
estabelecimento do Estado de bem-estar, primeira matriz de um estado intervencionista98.
Exemplos de constituições dessa época são a Constituição da França de 1946 e a
Constituição italiana de 1947. As Constituições da década de setenta como a portuguesa de
1976 e a espanhola de 1978 são direcionadas nesse sentido, também, já que surgem após
períodos de longas ditaduras. Essa constitucionalização dos direitos sociais é uma das
formas de se garantir tais direitos, mediante a imposição de vínculos ou limites aos poderes
públicos no tocante a tais obrigações, já que incorpora, nos objetivos estatais, uma série de
mandatos destinados a lograr a efetividade dos direitos sociais e obriga os poderes públicos
encarregados de sua realização99.
Bonavides considera que o Estado social do constitucionalismo democrático da
segunda metade do século XX é o mais capacitado para concretizar a universalidade dos
direitos humanos, não sendo artigo ideológico, postulado metafísico ou dogma religioso,
mas verdadeira ciência política e axioma da democracia. Nas palavras do autor, “ao
empregar meios intervencionistas para estabelecer o equilíbrio na repartição dos bens
sociais, instituiu ele, ao mesmo passo, um regime de garantias concretas e objetivas, que
tendem a fazer vitoriosa uma concepção democrática de poder; vinculada primacialmente
com a função e fruição dos direitos humanos” 100.

1.2 Direitos sociais e o princípio da igualdade em gênero

Os direitos humanos e, mais especificamente, os direitos sociais, nas últimas três
décadas, passaram a ser permeáveis a um novo tipo de reivindicações, não apenas
vinculadas ao acesso de distribuição de renda, mas vinculadas, principalmente, às
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demandas de reconhecimento. São reivindicações coletivas em que setores, em geral,
discriminados, reclamam a remoção de barreiras legais, econômicas e sociais que os
impeçam ou limitem sua participação ou acesso a esferas sociais tais como representação
política, educação ou emprego. Tais “demandas de reconhecimento” têm, dentre seus
principais objetivos, a visibilidade desse determinado grupo social, com o reconhecimento
de suas diferenças específicas e a remoção daquelas pautas supostamente neutras que, em
verdade, acabam por representar a visão dos grupos dominantes e dificultam o acesso dos
grupos discriminados a essas pautas. Essas demandas têm surgido, precipuamente, por
parte dos movimentos de mulheres, de negros, povos indígenas, homossexuais e minorias
étnicas e ou religiosas101.
No tocante às diferenças entre as demandas de redistribuição, demandas essas
clássicas do direito social, e as demandas de reconhecimento, Fraser alerta que toda
demanda de redistribuição pressupõe uma concepção implícita de reconhecimento e que
muitas demandas de reconhecimento pressupõem uma concepção implícita de
redistribuição e que, em verdade, toda luta contra injustiça, quando propriamente
compreendida, implica demandas tanto por redistribuição como por reconhecimento,
afirmando, por fim, que os grupos formados por coletividades de sexo e de raça são
exemplos paradigmáticos de grupos que tendem a exigir ambos os tipos de demandas 102.
Apesar dos limites pouco nítidos entre as duas demandas, a autora distingue as
demandas de distribuição das demandas de reconhecimento da seguinte forma: as
demandas de redistribuição dizem respeito a questões de justiça econômica, ao passo que
as demandas de reconhecimento estão conectadas a questões de justiça cultural, as
demandas de redistribuição exigem alguma forma de reestruturação político-econômica, ao
passo que as demandas de reconhecimento exigem alguma mudança cultural ou simbólica,
as demandas de redistribuição costumam exigir alguma forma de extinção da
101
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especificidade do grupo, já as demandas de reconhecimento costumam exigir alguma
forma de manutenção da diferenciação de determinado grupo 103.
Para o alcance do princípio da igualdade em gênero, são necessárias tanto
demandas de reconhecimento como de redistribuição 104.

Dessa maneira, os direitos

humanos das mulheres são atingidos tanto quando há falta de reconhecimento como
quando há falta de redistribuição, restando a efetivação dos direitos sociais intrinsecamente
ligada com as questões de divisão sexual do trabalho e com o combate contra a
discriminação da mulher no trabalho.
Diante disso, a forma como cada Estado trata a questão do cuidado (care)105 tem
consequências diretas na igualdade em gênero. Bjornsdottir analisa a crescente tendência,
em vários países, da transformação do care em um problema de responsabilidade familiar,
diminuindo seu enfoque como política pública e como essa mudança para uma posição
conservadora afeta a igualdade em gênero, já que, quando o Estado passa a responsabilizar
a família pelo cuidado com as crianças e com as pessoas em situação de dependência, essa
responsabilização é voltada para as mulheres, diante do preconceito existente de uma
vocação da mulher para o cuidado com o outro106.
A assistência às crianças e às pessoas que necessitam de cuidados, quando não é
fornecida pelo Estado, costuma ser atribuída às mulheres, diante da divisão sexual do
trabalho existente em nossa sociedade, que, sob forma de dominação, atribui às mulheres o
cuidado com a família, crianças e dependentes sob o argumento de que elas teriam uma
“vocação nata” para tais serviços. Assim, quando o Estado fornece assistência e saúde aos
cidadãos, de forma gratuita e efetiva, a possibilidade de as mulheres participarem da vida
pública aumenta. A diminuição de tais serviços acaba, portanto, aumentando as
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desigualdades entre homens e mulheres, uma vez que dificulta o acesso das mulheres ao
trabalho e à vida pública107.
As desigualdades mundiais aumentaram pela limitação do acesso gratuito aos
serviços públicos108, sendo as mulheres as que mais sofrem as conseqüências da retração
dos serviços cobertos pelo Estado, já que, quando o Estado corta recursos relativos aos
cuidados com os jovens, doentes e idosos, quem vai arcar com esses cuidados, na maior
parte das vezes, são as mulheres, a quem tradicionalmente se atribuíram essas
responsabilidades, gerando problemas reflexos de desigualdades, uma vez que as mulheres
que têm condições financeiras, pagarão outras para realizar tais serviços 109, mantendo suas
carreiras e oportunidades de trabalho, ao passo que aquelas que não têm, exercerão uma
dupla jornada excessivamente onerosa para sua saúde e oportunidades de trabalho 110.
Bertolin e Carvalho observam, ainda, que, quando há imposição de cortes de gastos
públicos em áreas como educação e saúde, as mulheres sofrem duplamente os efeitos dessa
precarização, não apenas como usuárias de tais serviços, como também como profissionais,
já que o coletivo de mulheres que trabalha nos setores de educação e saúde é muito
grande111.
Na França, por exemplo, sob o fundamento de redução de despesas do Estado, as
políticas públicas vêm fomentando o emprego doméstico, estando as políticas francesas de
promoção de empregos domésticos inscritas em uma multiplicidade de lógicas mais
contraditórias que convergentes, uma vez que pretendem uma redução de despesas do
Estado, negando seus compromissos de busca da justiça social, por meio de proteção do
mercado de trabalho da mulher112. Essas políticas pretendem ser uma resposta à crise de
emprego, bem como a uma demanda de necessidade de cuidados das pessoas, mas gera um
reconhecimento social negativo às pessoas que tomam tais empregos, em virtude de suas
baixas remunerações e situações de trabalho precarizadas, sendo, normalmente, oferecidas
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às mulheres migrantes de outras raças e etnias, perpetuando, ainda mais, as relações
discriminatórias de sexo, classe, origem e raça. O impacto que a diminuição dos direitos
sociais tem nos direitos humanos das mulheres é muito grande pois, quando se favorecem
os interesses financeiros inerentes aos sistemas de proteção por capitalização, as
desigualdades sociais aumentam e as desigualdades em razão de gênero são acentuadas,
observando-se que, na França, por exemplo, 80% das pessoas que recebem o benefício
previdenciário mínimo são mulheres 113.
As políticas públicas que têm por objetivos ou resultados recortes nos direitos
sociais colocam as mulheres como eixo oculto de equilíbrio ou compensação social, já que
a diminuição do gasto público e a redução dos programas sociais e a privatização dos
serviços intensificaram o trabalho doméstico das mulheres 114. Ao não levar em conta o
trabalho reprodutivo, as políticas públicas fazem com que as mulheres aumentem sua carga
de trabalho na sociedade para compensar essa diminuição de prestação de serviços
públicos115.
Isso se dá devido ao fato de que uma boa parte dos serviços prestados pelo Estado,
em um Estado Social de Direito, é a assistência, que, no Brasil, faz parte do sistema de
seguridade social previsto no art. 196 da Constituição Federal, juntamente com a Saúde e a
Previdência Social. No Brasil, muitos dos benefícios de Assistência Social são atribuídos
às mulheres. Toma-se, por exemplo, o número total de beneficiários do Programa Bolsa
Família que, em 2010, foi de 22.532.133 homens e 27.082.373 mulheres 116 e o número de
concessão de amparo assistencial a idosos que foi, em 2010, de 74.602 para homens e
94.437 para mulheres117.
Ainda que a presença de direitos sociais seja necessária para o alcance da igualdade
em gênero, sua mera presença não é suficiente, devido, dentre outras razões, ao fato de as
principais teorias do Estado social não terem levado em conta a posição desigual entre o
homem e a mulher e suas consequências nas prestações sociais e, se o Estado social, de
uma forma, melhorou as condições sócio-econômicas das mulheres, de outra forma,
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também ajudou a perpetuar uma série de preconceitos de gênero. As mulheres são as mais
atingidas com cortes sociais, também em um Estado social, diante da dualização desse
sistema, com um sistema de seguridade social, que atinge mais os homens, e um sistema de
assistência social, que têm como destinatários um número maior de mulheres, diante do
paradigma do homem provedor existente no capitalismo 118.
A maioria dos sistemas de seguridade social119 foi, originalmente, concebida com
base no modelo masculino de provedor. Esse modelo fundamenta-se na percepção do
homem como chefe da família e provedor dessa e na percepção da mulher como a principal
responsável pelo trabalho não pago de care. Nesses sistemas, as mulheres tinham garantida
uma forma de proteção derivada da proteção que seu marido tivesse. Seus ganhos oriundos
de atividades profissionais eram considerados suplementares aos ganhos de seu marido.
Tal postura começou a mudar apenas nos anos oitenta, com a influência do Estado Social
dos países escandinavos120.
As legislações atuais ainda tendem a refletir esse modelo, mesmo que haja muitas
melhoras na atualidade. Um exemplo muito comum é valor menor dos benefícios por
aposentadoria das mulheres nos Estados Unidos e Europa, por causa da presença maciça
das mulheres nas formas de contratação a tempo parcial. Além disso, as alterações recentes
de aposentadoria reforçam a situação desfavorável das mulheres, que costumam ter uma
carreira marcada pela descontinuidade, devido à maternidade e criação dos filhos e por
tempos de trabalho mais curtos, além de salários menores, já que tais fatos irão incidir de
forma a diminuir o valor do benefício a ser concedido 121.
Um exemplo dessa discriminação indireta em prejuízo das mulheres é a forma de
cálculo do fator previdenciário no Brasil. O fator previdenciário, que surgiu com a Emenda
Constitucional n. 20/1998, baseia-se em quatro elementos: alíquota de contribuição, idade
do trabalhador, tempo de contribuição à Previdência Social e expectativa de sobrevida do
segurado. Desses elementos, dois são prejudiciais às trabalhadoras, já que as mulheres se
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aposentam com menos tempo de contribuição que os homens e sua expectativa de
sobrevida, no Brasil, é maior que a dos homens. Apesar de haver uma tentativa de minorar
esse prejuízo, com o acréscimo de cinco anos de tempo de contribuição para as mulheres
no cálculo do fator previdenciário, as aposentadorias das mulheres continuam sendo mais
baixas.
No tocante à concessão de benefícios de aposentadoria no Brasil, observa-se que,
em 2010, a quantidade de aposentadoria urbana por tempo de contribuição concedida aos
homens foi de 182.001 e às mulheres 93.406122, perfazendo um valor total de R$258.239
milhões para os homens e R$95.273 milhões para as mulheres 123. Mesmo que se leve em
conta o número de concessões de aposentadoria urbana por idade, em que o número de
mulheres é maior, já que, em 2010, 86.296 homens e 131.647 mulheres tiveram a
aposentadoria concedida, perfazendo um total de R$66.782 milhões aos homens e
R$92.242 milhões às mulheres124 o total do valor das aposentadorias urbana concedidas
aos homens é de R$325.021 milhões e de R$187.515 milhões. Dessa forma, fica claro que
as mulheres acabam por ter, mais que os homens, que esperar pela aposentadoria por idade,
havendo um pagamento muito maior de benefícios de aposentadorias para os homens do
que para as mulheres.
Quanto à aposentadoria rural por tempo de contribuição, a diferença é maior ainda,
sendo que, em 2010, foram concedidas 1.302 aposentadorias aos homens e 132
aposentadorias às mulheres, perfazendo um total de R$859 milhões aos homens e R$71
milhões às mulheres125. Já com o cômputo das aposentadorias rurais por idade, em 2010,
que são de 147.356 para os homens e 199.978 para as mulheres, com o total de R$75.425
milhões para os homens e R$101.929 para as mulheres, essa diferença muda, uma vez que
há um grande contingente de mulheres que recebe esse tipo de benefício 126.
Ao se somar todas as aposentadorias por tempo de contribuição e por idade
concedidas no Brasil, em 2010, rurais e urbanas, chega-se a um total de 416.955
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aposentadorias aos homens e 425.163 aposentadorias às mulheres, com um total em reais
de R$401.305 milhões aos homens e R$289.511 milhões às mulheres127.
Desses dados, pode-se chegar às seguintes conclusões principais: o total de
concessões de aposentadorias, no Brasil, em 2010, foi um pouco maior para as mulheres,
no entanto, o valor pago, no tocante a essas concessões, para as mulheres foi muito menor
para as mulheres, cerca de 72,142% do valor total pago aos homens e a maior parte da
concessão de benefícios aos homens foi de aposentadorias urbanas por tempo de
contribuição e das mulheres de aposentadorias rurais por tempo de idade, fato que
influencia no valor da aposentadoria concedida.
Conclui-se, portanto, que as mulheres são um coletivo que se beneficia dos direitos
sociais, mormente da estrutura da seguridade social, mas de uma forma desigual que os
homens, já que essas são a maioria de titulares de determinados amparos assistenciais
como Bolsa Família e amparos a idosos e são maioria no coletivo de concessões de
previdência social por idade, percebendo valores bem menores de aposentadoria que os
homens.

1.3 O princípio da igualdade em gênero

O princípio da igualdade em gênero é um desdobramento do princípio da igualdade.
O princípio da igualdade, que tem fundamento na dignidade da pessoa humana, é
sustentáculo fundamental do Estado democrático e princípio crucial da estruturação de um
sistema político e jurídico 128.
A ONU estabelece, no art. 1 (3) de sua Carta, como um de seus propósitos, o
encorajamento ao respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem
distinção de raça, sexo, língua ou religião.
O art. 2.1 do PIDESC, ratificado pelo Brasil, dispõe que os Estados ratificantes se
comprometem a adotar medidas com o máximo dos recursos disponíveis para lograr,
progressivamente, por todos os meios apropriados, inclusive, e, em particular, com a
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adoção de medidas legislativas, a plena efetividade dos direitos reconhecidos no pacto,
como o direito à igualdade, por exemplo.
O Protocolo de San Salvador, que é o Protocolo adicional à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos sociais e culturais,concluído
em 1988 e ratificado pelo Brasil em 30.12.1999, prevê, em seu art. 3º, que os Estados
Partes comprometem‑se a garantir o exercício dos direitos nele enunciados, sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou
de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou
qualquer outra condição social, e dispõe, em seu art. 6º, sobre direito ao trabalho,
determinando que “Toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade de
obter os meios para levar uma vida digna e decorosa por meio do desempenho de uma
atividade lícita, livremente escolhida ou aceita” e que “Os Estados Partes comprometem‑se
também a executar e a fortalecer programas que coadjuvem um adequado atendimento da
família, a fim de que a mulher tenha real possibilidade de exercer o direito ao trabalho”.
A Constituição Federal brasileira dispõe, em seu art. 1º, inciso III, que a dignidade
da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e o art. 3º
define, como um de seus objetivos fundamentais, no inciso IV, a promoção do bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. No art. 5º, caput, determina que todos são iguais perante a lei.
O princípio da igualdade é reconhecido como um princípio constitucional inerente
ao regime democrático, impondo-se a todos os ramos do Estado e não apenas ao aplicador
da lei, na esfera administrativa ou judiciária, mas também, ao próprio legislador, pois, ao
lado de uma desigualdade perante a lei, pode haver uma desigualdade da própria lei. Essa
desigualdade da própria lei pode ocorrer quando a lei é editada para regular apenas um
caso individual ou quando trata, de modo arbitrário, desigualmente os iguais e igualmente
os desiguais129.
Alguns autores consideram haver uma diferença entre o princípio da igualdade e o
princípio da não discriminação, considerando que este é espécie e aquele é gênero,
considerando-se o princípio da não discriminação como o conteúdo mínimo da igualdade,
um pequeno passo no caminho da igualdade 130 e que, no âmbito laboral, o princípio da
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igualdade opera verticalmente, reduzindo a diferença entre capital e trabalho e o princípio
da não discriminação atua horizontalmente, evitando que se prejudique os trabalhadores
em situação de maior vulnerabilidade 131. Com todo o respeito aos doutrinadores que
adotam essa teoria, neste trabalho, adota-se a expressão princípio da igualdade como
sinônima da expressão princípio da não discriminação, uma vez que já é consagrada em
várias teorias, mormente na doutrina, jurisprudência e legislação europeias, por exemplo, o
uso da expressão discriminação de forma positiva também, não havendo, portanto,
diferenças relevantes entre o uso das expressões princípio da igualdade e princípio da não
discriminação, observando-se que as normas internacionais que utilizam a expressão
combate às formas de discriminação, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação
de todas as formas de Discriminação Racial e a Convenção sobre a Eliminação de todas as
formas de Discriminação contra a Mulher, dispõem tanto sobre normas repressivas de
combate à discriminação negativa, como normas promocionais de discriminação positiva.
Em verdade, o princípio de igualdade é um princípio complexo, que comporta uma dupla
vertente, ou seja, a vertente positiva e a vertente negativa, sendo necessários, para o
alcance do princípio da igualdade, o combate à discriminação negativa e o fomento à
discriminação positiva.
A discriminação negativa ofende o princípio da igualdade quando determinada
norma atinge um destinatário determinado, quando adota, como critério discriminador,
elemento não residente nos fatos, quando atribui tratamentos jurídicos diferentes conforme
o critério diferenciador adotado, sem a correspondente pertinência lógica de tal
diferenciação, quando, apesar de a norma estabelecer critérios diferenciadores abstratos,
seus efeitos são dissonantes dos interesses prestigiados constitucionalmente e quando a
interpretação de determinada norma leva a distinções que não foram expressas por ela de
forma clara, mas de uma maneira implícita 132. Em suma, a discriminação é aquela
desigualdade arbitrária, inaceitável e injustificável133.
Para a análise da existência de determinada discriminação, é necessária a existência
de uma relação comparativa, que pode ser realizada entre uma pessoa e outra, entre uma
pessoa e um grupo ou mesmo entre um grupo e uma pessoa, observando-se que o
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rompimento do tratamento de igualdade pode não significar, necessariamente, uma prática
discriminatória, havendo situações em que o ordenamento jurídico permite essa
diferenciação134. Em outras palavras, o direito à igualdade é um direito relacional, que
demanda resposta para as perguntas sobre direito à igualdade para quem e em quê135.
Dessa forma, em uma hipótese de discriminação negativa, há o sujeito ativo discriminador,
o sujeito passivo discriminado e o elemento de comparação. Conforme Lima, o sujeito
ativo da discriminação negativa é (são) o (s) sujeito (s) que possui (em) a capacidade de
praticar ação comissiva ou omissiva, contra determinada pessoa, o sujeito passivo da
discriminação negativa é (são) o (s)

sujeito (s) que sofrem determinada ação

discriminatória e o elemento de comparação é a pessoa ou grupo de pessoas escolhidos
como elemento de comparação por possuírem as mesmas características que efetivamente
importam para a análise ou por estarem na mesma situação fática do sujeito passivo da
discriminação, ou seja, que tenha algum vínculo de identidade com o sujeito passivo, a fim
de que seja procedido um processo comparativo 136.
Abramovich e Courtis alertam que, quando um direito social é reconhecido a
determinadas pessoas ou grupos, é factível a realização de juízos de comparação entre a
situação de beneficiários e a situação dos que ainda não são, controlando a legalidade e
razoabilidade do fator de diferenciação utilizado ao prover, pelo Estado garantir ou
promover, seletivamente, os interesses tutelados por esses direito, devendo haver não
apenas a prova da legitimidade dessa diferenciação e a racionalidade dessa medida, mas
também sua necessidade137.
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A discriminação, no âmbito laboral, ocorre mediante qualquer atitude do tomador
dos serviços no sentido de impedir a aquisição e ou a continuidade regular de uma
determinada relação de emprego com determinado trabalhador, por qualquer razão
discriminatória138. Essa proibição de discriminar aplica-se a todas as fases da relação de
emprego, desde a fase pré-contratual até seu término, abrangendo as situações de
recrutamento, seleção, admissão e cessação do contrato de trabalho 139.
Piovesan considera que as três principais vertentes da concepção da igualdade são a
igualdade formal, em que todos, abstratamente, são iguais perante a lei, a igualdade
material, correspondente ao ideal de justiça social e distributiva e a igualdade material,
correspondente ao ideal de justiça enquanto reconhecimento de identidades, corroborando
a concepção de justiça de Fraser, que considera necessárias para o alcance da justiça tanto
as demandas de redistribuição como as demandas de reconhecimento 140.
Dessa forma, como já mencionado, com a constatação da insuficiência do
tratamento do indivíduo de forma genérica, geral e abstrata, surge a necessidade de
especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em suas peculiaridades e
particularidades, com a exigência de respostas específicas e diferenciadas para
determinadas violações de direitos. Confere-se, portanto, uma proteção especial e
particularizada a determinados grupos, em razão de suas vulnerabilidades específicas 141.
Os organismos internacionais passam, a partir desse processo de especificação do
sujeito de direito, a se ocupar dos problemas da discriminação negativa entre mulheres e
homens, consagrando o princípio da igualdade em vários tratados e convenções
internacionais, com a regulação dos direitos humanos das mulheres 142.
Os direitos humanos das mulheres são aqueles constantes de instrumentos
internacionais vigentes, principalmente a Convenção para a eliminação de todas as formas
de discriminação contra as mulheres (CEDAW), de 1981, e seu protocolo opcional de
2000. A adoção da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação
(CEDAW), em verdade, é o resultado de mais de trinta anos de múltiplas ações dos
movimentos de mulheres e feministas para que os Estados assumissem sua
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responsabilidade na promoção da efetiva igualdade entre homens e mulheres e
incorporassem o enfoque desses direitos em suas políticas públicas143.
Outros importantes tratados que formam parte dos documentos de definição e
proteção dos direitos humanos das mulheres são: a Convenção para a supressão do tráfico
de pessoas e a exploração da prostituição de outros, de 1949, a Convenção dos direitos
políticos das mulheres, que obriga os Estados-membros a permitir que as mulheres votem e
possam ser votadas e ocupar cargos públicos nos mesmos termos que os homens, de 1952,
a Convenção sobre a nacionalidade das mulheres casadas, que tem como objetivo a
proteção dos direitos da mulher casada a manter sua nacionalidade, de 1957, a Convenção
da UNESCO contra a discriminação na educação, que consagra a igualdade na
oportunidade de educação para homens e mulheres, incluídas as meninas, a Declaração da
ONU para a eliminação da violência contra as mulheres, que considera que a violência
contra as mulheres é um dos mecanismos cruciais pelos quais as mulheres são forçadas em
posições subordinadas se comparadas aos homens, de 1993, a Declaração da OIT sobre os
princípios fundamentais e direitos do trabalho, de 1998 e a Convenção de Belém do Pará,
sobre violência contra a mulher. Alguns desses documentos serão analisados mais
detidamente, em virtude de sua importância para o presente estudo.

1.4 O princípio da igualdade em gênero no âmbito da ONU

A ONU sempre teve a preocupação de inserir, em seus tratados, o princípio da
igualdade em gênero. O próprio Tratado de Versalhes, de 1919, previa o princípio de
salário igual, sem distinção de sexo, para trabalho de igual valor, em seu art.427.
Atualmente, a Carta da ONU prevê, em seu art. 76, como um dos objetivos básicos do
sistema de tutela de acordo com os propósitos da ONU, o estímulo ao respeito aos direitos
humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou
religião.
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A Organização das Nações Unidas (ONU) produziu diversas normas sobre o direito
à igualdade, podendo ser citadas, dentre várias, as seguintes: a Convenção sobre os direitos
políticos da mulher, de 1952, a Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo
do ensino, de 1960, a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação
racial, de 1965, a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação
contra a mulher, de 1979, a Convenção internacional sobre a eliminação e a punição do
crime de apartheid, de 1973 e a Convenção sobre os direitos da criança, de 1989.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma, em seu art. 2º, que todos
os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente
Declaração, sem distinção alguma, sobretudo de raça, de cor, de sexo, de língua, de
religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de propriedade, de
nascimento ou de qualquer outra situação, deixando claro que esse rol é meramente
exemplificativo e não taxativo. No art. 7º, consagra o princípio da igualdade e da proibição
da discriminação negativa e, no art. 23, proíbe a discriminação de salário por trabalho
igual.
O prêambulo da declaração define suas características gerais, ao afirmar que as
pessoas das Nações Unidas têm, nessa Carta, reafirmada sua fé nos direitos humanos, na
dignidade e no valor da pessoa humana e nos direitos iguais entre homens e mulheres, e
estão determinadas a promover o progresso social e a melhoria dos níveis de vida em um
contexto maior de liberdade.
O art. 25 dispõe que as mães e crianças têm direito a cuidados e assistência
especiais e que toda criança, seja seus pais legalmente casados ou não, devem ter a mesma
proteção social.
Os princípios dessa Declaração são considerados como normas internacionais
consuetudinárias e não necessitam de assinatura ou ratificação pelo Estado para ser
reconhecida como norma legal.
O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) determina, em seu art.
3º, que os Estados partes ratificantes do Pacto comprometem-se a assegurar a homens e
mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente
pacto, e determina que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem
discriminação alguma, a igual proteção da lei (art. 26).

58

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC)
estabelece, em seu artigo 2º, item 2, que os direitos nele enunciados serão exercidos sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de
outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer
outra condição, já que os direitos dos trabalhadores previstos no Pacto devem ser
respeitados com a proibição da prática de qualquer ato discriminatório. Essa norma dispõe,
especificamente no tocante às mulheres, que os Estados Partes comprometem-se a
assegurar o direito igual que têm o homem e a mulher ao gozo de todos os direitos
econômicos, sociais e culturais enumerados no pacto, em seu art. 3º.
O art. 7º do Pacto incorpora o direito à igualdade salarial, determinando que
salários justos e remuneração igualitária para o trabalho de igual valor, sem distinção de
nenhum tipo, são assegurados, em particular às mulheres, sendo garantidas às mulheres,
também, condições de trabalho não inferiores às dos homens e determina, no art. 10, que
proteção especial será dada às mães durante um período razoável antes e depois do
nascimento de seu filho. Durante tal período, as mães trabalhadoras deverão receber
licença remunerada ou licença com benefício da seguridade social adequado.
A primeira conferência sobre as mulheres na ONU ocorreu em 1975 na Cidade do
México. Essa conferência contou com delegados de 133 governos. A conferência teve
origem em um plano chamado Declaração da Cidade do México, que denunciou os
obstáculos ao progresso das mulheres e pediu uma nova ordem econômica que beneficiasse
os países mais pobres. Este plano, com duração de dez anos, também clamou pelo fim dos
papéis de gênero estereotipados, o reconhecimento das mulheres em três papéis, quais
sejam, esposas, mães e trabalhadoras, bem como a igualdade jurídica entre homens e
mulheres e a igualdade de acesso aos postos de trabalho. Sua mais importante contribuição
foi o reconhecimento da divisão sexuada do trabalho e os papéis sexuais estereotipados.
Em 1979, a Assembléia Geral da ONU aprovou a Convenção para a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW). Essa Convenção
costuma ser considerada como uma carta internacional de direitos para as mulheres e é o
tratado internacional mais detalhado sobre os direitos humanos das mulheres. Ela define o
que constitui discriminação contra a mulher e define uma agenda para ação nacional a fim
de cessar tal discriminação, estabelece direitos para as mulheres em áreas que, até então,
não eram estabelecidos em níveis internacionais, principalmente na vida pessoal e vida
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familiar, além de se referir aos direitos reprodutivos e aos direitos da mulher rural, pela
primeira vez, em um tratado internacional.
Essa convenção define discriminação contra a mulher como qualquer distinção,
exclusão ou restrição feita com base em sexo que tenha por efeito ou propósito de
prejudicar ou anular o reconhecimento, fruição ou exercício pelas mulheres,
independentemente de seu estado civil, sob o fundamento de igualdade entre homens e
mulheres, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural, civil ou outro campo (art. 1º), proibindo, portanto, tanto a
discriminação direta contra as mulheres quanto a discriminação indireta 144.
Ao ratificar tal convenção, o Estado compromete-se a tomar uma série de medidas
para eliminar a discriminação contra as mulheres em todas as suas formas, incluindo a
incorporação do princípio da igualdade entre homens e mulheres em seu sistema jurídico,
abolir todas as leis discriminatórias e adotar leis apropriadas que proíbam a discriminação
contra as mulheres, estabelecer tribunais e outras instituições públicas a fim de garantir a
proteção efetiva da mulher contra a discriminação e garantir a eliminação de todos os atos
de discriminação contra as mulheres por pessoas, organizações ou empresas. Os Estados
comprometem-se, também, a tomar todas as medidas apropriadas, incluindo as medidas
especiais temporárias, para que as mulheres possam ter garantidos seus direitos humanos.
O art. 4º faz menção específica à possibilidade de adoção de ações positivas para a
eliminação da discriminação contra a mulher como medidas especiais temporárias com o
objetivo de acelerar, efetivamente, a igualdade entre homens e mulheres, consagrando a
utilização da discriminação positiva. Essas medidas deverão cessar quando os objetivos
delas forem atingidos. No tocante a essas medidas, a Recomendação Geral n. 5 do Comitê
sobre a Eliminação de Discriminação contra a Mulher recomenda que os Estados-Partes
façam maior uso de medidas especiais de caráter temporário como a ação afirmativa, o
tratamento preferencial ou o sistema de cotas para que a mulher se integre na educação, na
economia, na política e no emprego e a Recomendação Geral n. 25 dispõe que os EstadosPartes deverão incluir em suas Constituições ou em sua legislação nacional disposições que
permitam a adoção de medidas especiais de caráter temporário.
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Os direitos políticos são consagrados nos arts. 7º e 8º, sendo que o art. 7º deixa
expressa a obrigação dos Estados convenentes tomem todas as medidas apropriadas para
eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país, garantindo,
especialmente, em igualdade de condições com o homem, o direito a votar e ser votadas
em todas as eleições e em os organismos cujos membros sejam objeto de eleições públicas
(item a), direito a participar na formulação das políticas públicas e na execução dessas,
assim como de ocupar cargos públicos em todos os níveis governamentais (item b) e o
direito a participar em organizações e associações não governamentais que se ocupem da
vida pública e política do país (item c).
No art. 11, consagra os seguintes direitos trabalhistas, determinando que os Estados
Partes se comprometam a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a
discriminação contra as mulheres no domínio do emprego, o direito ao trabalho, o direito
às mesmas possibilidades e emprego, incluindo a aplicação dos mesmos critérios de
seleção em matéria de emprego, o direito à livre escolha da profissão e do emprego, o
direito à promoção, à estabilidade do emprego e a todas as prestações e condições de
trabalho e o direito à formação profissional e a reciclagem, o direito à igualdade de
remuneração, incluindo prestações, e à igualdade de tratamento para um trabalho de igual
valor, o direito à seguridade social, o direito à proteção da saúde e à segurança nas
condições de trabalho.
Além disso, esse artigo determina a proibição de despedida em razão de gravidez
ou de gozo do direito a um período de interrupção do trabalho por ocasião da maternidade,
bem como a discriminação nos despedidas fundada no estado civil, a instituição da
concessão do direito a um período de interrupção do trabalho por ocasião da maternidade
pago ou conferindo direito a prestações sociais comparáveis, com a garantia da
manutenção do emprego anterior, o encorajamento do fornecimento dos serviços sociais de
apoio necessários para permitir aos pais conciliar as obrigações familiares com as
responsabilidades profissionais e a participação na vida pública, em particular favorecendo
a criação e o desenvolvimento de uma rede de estabelecimentos de guarda de crianças,
bem como a garantia de uma proteção especial às mulheres grávidas cujo trabalho é
comprovadamente nocivo.
Além disso, os seguintes direitos são consagrados na convenção, direitos de
educação e formação profissional, no art. 9º, direito à saúde, no art. 12, direito a crédito, no
art. 13, direitos sobre condições das mulheres nas áreas rurais, no art. 14, direito de
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igualdade jurídica, no art. 15 e direitos sobre casamento e família, no art. 16. A parte final
da Convenção trata sobre os mecanismos de aplicação da convenção (arts. 17 a 30).
O Protocolo adicional da CEDAW, de 1999, determina que, em caso de ratificação
do protocolo por parte do Estado, esse reconhece a competência do Comitê para a
eliminação da discriminação contra as mulheres para receber e examinar petições
individuais com denúncias de violação dos direitos enunciados na Convenção e para
realizar procedimentos investigativos, para averiguação de existência de grave e
sistemática violação aos direitos humanos das mulheres. Nesse sentido, a Declaração de
Viena de 1993 já recomendava que “Os órgãos de monitoramento dos tratados devem
disseminar informações necessárias que permitam às mulheres fazerem um uso mais
efetivo dos procedimentos de implementação existentes, com o objetivo do pleno e
equânime exercício dos direitos humanos e da não-discriminação. Novos procedimentos
devem também ser adotados para fortalecer a implementação da igualdade das mulheres,
bem como de seus direitos humanos. A Comissão relativa ao Status da Mulher e o Comitê
de Eliminação da Discriminação contra a Mulher devem rapidamente examinar a
possibilidade de introduzir o direito de petição mediante a elaboração de um Protocolo
Optativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as
Mulheres. A Conferência Mundial de Direitos Humanos acolhe a decisão da Comissão de
Direitos Humanos, em sua 50ª Sessão, a respeito da indicação de um relator especial
concernente à violência contra as mulheres”.
Ainda que essa Convenção tenha um número de ratificações alto 145, é a Convenção
que recebeu o maior número de reservas, dentre os tratados internacionais de direitos
humanos, principalmente no tocante aos arts. 15 e 16, que dispõe sobre a igualdade da
mulher em relação ao homem no âmbito da família, reforçando a dicotomia entre espaço
privado e espaço público no tocante às relações de gênero. Alguns países chegam a fazer
tantas reservas que o conteúdo da Convenção fica esvaziado e a ratificação da CEDAW
por parte desses Estados acaba sendo um embuste146.
No tocante a essas reservas, a Declaração de Viena dispõe, no art. 39, que “A
Conferência Mundial de Direitos Humanos clama pela erradicação de todas as formas de
discriminação contra a mulher, tanto explícitas como implícitas. As Nações Unidas devem
145
146

187 ratificações em 10.01.2012, conforme dados obtidos no site da ONU.

Piovesan (2007, p. 193-194). Em 1994, o Brasil retirou suas reservas quanto à observância dos arts. 15 e
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encorajar a ratificação universal, por todos os Estados, da Convenção sobre a Eliminação
de todas as formas de Discriminação contra a Mulher até o ano 2000. Ações e medidas
para reduzir o amplo número de reservas à Convenção devem ser encorajadas. Dentre
outras medidas, o Comitê de Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a
Mulher deve prosseguir na revisão das reservas à Comissão. Os Estados são convidados a
eliminar as reservas que sejam contrárias ao objeto e ao propósito da Convenção, ou que
sejam incompatíveis com os tratados internacionais”.
Cinco anos após a Conferência sobre as Mulheres na Cidade do México, a
Organização das Nações Unidas realizou a segunda Conferência sobre as Mulheres, em
1980, em Copenhague, com delegados de 118 países. O objetivo desta conferência era
avaliar o que havia sido feito para melhorar a vida das mulheres no mundo nos últimos
cinco anos e planejar o que seria feito nos próximos cinco anos. Com exceção de alguns
projetos específicos, a maioria dos países concordou que eles falharam na luta pela
eliminação das desigualdades com fundamento em gênero e as mulheres continuaram a
sofrer as limitações impostas pelos papéis de gênero estereotipados.
O fim da Década da Mulher das Nações Unidas reuniu mais de 10.000 delegados de
130 países para a Terceira Conferência sobre a Mulher em Nairóbi, em Julho de 1985. O
objetivo desta conferência foi o de analisar resultados alcançados na década e chegar a um
acordo no tocante às estratégias futuras. As Estratégias Futuras de Nairóbi para o
Desenvolvimento das Mulheres foram adotadas pela Conferência Mundial e clamavam por
autonomia, igualdade e poder para as mulheres, o reconhecimento do trabalho não
remunerado das mulheres, serviços de saúde e planejamento familiar, melhores
oportunidades de educação e promoção da paz.
Em 1993, a ONU aprovou a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a
Mulher e, em 1994, foi promulgada pela Organização dos Estados Americanos - a
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher,
conhecida também como a “Convenção de Belém do Pará” 147.
A Quarta Conferência sobre a Mulher das Nações Unidas, realizada em Pequim em
1995, contou com a participação de delegados de 185 países e teve como objetivos a
discussão e planejamento, por um período longo, das políticas para o desenvolvimento das
147
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condições das mulheres em 2000. Durante essa conferência, os problemas relacionados à
igualdade em gênero no processo de desenvolvimento foram identificados e divididos em
doze áreas críticas, representantes dos principais obstáculos para o desenvolvimento das
mulheres, quais sejam: 1. O persistente e crescente impacto da pobreza nas mulheres; 2. As
desigualdades e inadequações em um desigual acesso a educação e formação das mulheres;
3. As desigualdades e inadequações em um desigual acesso a saúde e serviços
relacionados; 4. A violência contra as mulheres; 5. Os efeitos dos conflitos armados e
outros tipos de conflitos nas mulheres, incluindo aquelas que moram em um país
estrangeiro; 6. A desigualdade nas estruturas econômicas e políticas, em todas as formas de
atividades produtivas e no acesso a recursos; 7. A desigualdade entre homem e mulher na
divisão do poder e na participação das tomadas de decisões em todos os níveis; 8. Os
mecanismos insuficientes, em todos os níveis, para promover o avanço das mulheres; 9. A
falta de respeito e a inadequada promoção e proteção dos direitos humanos das mulheres;
10. Os estereótipos sobre mulheres e a desigualdade do acesso e participação das mulheres
em todos os meios de comunicação, principalmente a mídia; 11. As desigualdades de
gênero no gerenciamento dos recursos naturais e da preservação do meio ambiente; 12. A
discriminação persistente contra as meninas e a violação contra seus direitos. Além disso,
predominou, nessa Conferência, a importância das mulheres na ocupação de espaços de
poder, havendo reivindicações de representação equitativa de mulheres e homens nas
instituições governamentais, partidos e sindicatos148.
A Declaração de Pequim e sua Plataforma para Ação, de 1995, é o mais amplo
documento de política global para o empoderamento da mulher e para a igualdade em
gênero. Seguindo as diretrizes traçadas pela Declaração de Viena e por seu Programa de
Ação adotado pela Conferência Mundial de Direitos Humanos, de 1993, a Conferência de
Pequim e sua Plataforma de Ação, de 1995 enfatizaram a declaração de que os direitos das
mulheres são direitos humanos e reafirmaram que os direitos humanos das mulheres e das
meninas eram uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos. Isso
corrobora com os princípios de fruição completa e igualitária dos direitos das mulheres
contidos em diversos instrumentos jurídicos internacionais.
A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social realizada em 1995, em
Copenhagen, com mais de 118 líderes mundiais chegaram a um acordo sobre a necessidade
de colocar as pessoas no centro do desenvolvimento social e efetuaram a Declaração
148
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Política e o Programa de Ação para reduzir a pobreza, expandir o emprego produtivo e
reforçar a integração social, especialmente dos povos mais vulneráveis e marginalizados.
Essa cúpula reforçou a dimensão de gênero das questões discutidas, uma vez que a
situação das mulheres está no cerne dos problemas sociais. O Programa de Ação da Cúpula
lançou um direcionamento global para o progresso e desenvolvimento social, expresso em
dez compromissos: 1. Criar um ambiente econômico, político, social, cultural e jurídico
que permitam ao indivíduo alcançar o desenvolvimento social; 2. Erradicar a pobreza
absoluta dentro de data certa a ser determinada por cada país; 3. Apoiar o pleno emprego
como um objetivo de política pública básica; 4. Promover a integração social mediante a
proteção de todos os direitos humanos; 5. Alcançar a igualdade e a equidade entre homens
e mulheres; 6. Alcançar o acesso universal e equitativo à educação e serviços básicos de
saúde; 7. Acelerar o desenvolvimento da África e de países menos desenvolvidos; 8.
Garantir que os programas de ajustamento estrutural incluam metas de desenvolvimento
social; 9. Aumentar os recursos destinados ao desenvolvimento social; 10. Fortalecer a
cooperação para o desenvolvimento social através das Nações Unidas.
Como revisão da Cúpula de Copenhague, a Cúpula de Copenhague+5, determinou,
como seu quinto compromisso, a promoção do respeito total à dignidade humana e
alcançar a igualdade e a equidade entre mulheres e homens, assim como reconhecer e
ressaltar a participação e os papéis de líderes das mulheres na vida política, civil, social,
cultural e no desenvolvimento.
A 23ª Sessão especial da Assembleia Geral da ONU, intitulada Mulher 2000:
igualdade em gênero, desenvolvimento e paz para o século 21, adotou uma declaração
política para a implementação da Declaração de Pequim e sua Plataforma para ação,
conhecida como Pequim mais 5.
A Revisão e Avaliação da Comissão sobre o Status da Mulher, em 2005, também
chamada de Conferência Pequim mais dez foi realizada em Nova Yorque. É uma análise e
avaliação da implementação da Declaração de Pequim e sua Plataforma de Ação adotada
na Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres em 1995.
Em 2010, ocorreu a chamada Pequim mais 15, que enumerou os avanços e
retrocessos dos doze temas priorizados em Pequim. Como um dos avanços principais, foi
citada a revogação de leis discriminatórias em uma grande parte dos países, já, como
retrocesso, foram citados o aumento da violência contra a mulher e o déficit de seu
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empoderamento político, sendo detectados dois novos assuntos relacionados à questão de
gênero: o avanço do HIV/AIDS, além de outras pandemias, e a crise financeira
Em julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou a ONU Mulher, a
entidade das nações unidas para a igualdade em gênero e empoderamento das mulheres. As
principais funções da ONU Mulher são: dar apoio aos organismos intergovernamentais na
formulação de políticas, padrões globais e normas, ajudar os Estados-membros a
implementar esses padrões, providenciando apoio técnico e financeiro para aqueles países
que pedirem e forjar parcerias efetivas com a sociedade civil.
A Declaração do Milênio estabeleceu como um de seus principais objetivos a
promoção da igualdade em gênero e o empoderamento das mulheres, bem como melhorar
a saúde materna149.
Em resumo, os tratados da ONU sobre as mulheres declaram o princípio da
igualdade em gênero, a necessidade de que as mulheres façam parte de todos os processos
de tomadas de decisões e, consequentemente, a necessidade de adoção de medidas
positivas no tocante à participação das mulheres em todas as instâncias de poder e em
todos os espaços públicos, inclusive no mercado de trabalho.

1.5 O princípio da igualdade em gênero no âmbito da OIT

Assim como a ONU, a OIT tem uma produção normativa acerca da mulher bastante
extensa. As primeiras convenções da OIT sobre proteção da maternidade (Convenção n. 3)
e sobre trabalho noturno (Convenção n. 4) tinham por objetivo proteger a mulher da
exploração no local de trabalho e proteger sua saúde, principalmente no que concerne ao
seu papel reprodutivo. Esses parâmetros, em verdade tinham por objetivo a proteção das
mulheres trabalhadoras, tidas como indivíduos mais fracos e mais vulneráveis, que
necessitavam atenção e consideração especial. Assim, essas normas tinham como
objetivos, no tocante ao mercado de trabalho da mulher, muito mais direcionados à
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proibição de determinados tipos de serviço para a mulher que a sua inserção, propriamente
dita, no mercado de trabalho 150.
Os dois principais objetivos atuais da OIT, no tocante às mulheres, são a garantia de
igualdade entre mulheres e homens e a necessidade de proteger a mulher de condições
desgastantes no período de gravidez 151. Efetivamente, as normas vigentes da OIT que
dispõem sobre o trabalho das mulheres têm duas preocupações básicas: a igualdade de
oportunidades, com o intuito de garantir igualdade de oportunidades e acesso a
treinamento, promoção do emprego, organização e tomadas de decisão, assim como
assegurar iguais condições de remuneração e benefícios de seguridade social fornecidos
em decorrência do emprego e a proteção das trabalhadoras, principalmente no que
concerne às condições de trabalho que podem gerar riscos para sua saúde reprodutiva 152.
No tocante ao trabalho da mulher, essa organização internacional alerta que a questão das
medidas protetivas deve ser, constantemente, analisada, reformulada, suplementada,
estendida, restringida ou subtraída, conforme os parâmetros técnicos e científicos
atualizados, segundo conclusão da Conferência Internacional do Trabalho de 1975,
confirmada pela Resolução sobre igualdade de 1985.
Em junho de 1998, a Conferência Internacional do Trabalho reafirmou seu
compromisso com os ideais fundamentais da OIT, quando adotou a Declaração da
Organização Internacional do Trabalho em matéria de direitos humanos, marcando o
compromisso de seus Estados-membros a respeitar, promover e realizar os seguintes
princípios: a liberdade de associação, o reconhecimento efetivo da negociação coletiva, a
eliminação de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório, a abolição efetiva do
trabalho infantil e eliminação da discriminação em empregos e ocupações. A Declaração
dos Princípios Básicos da OIT foi a consolidação dos compromissos assumidos durante a
Cúpula Social de Copenhague, quando sete das convenções foram identificadas como a
plataforma social mínima para a economia global. A Declaração enfatiza a obrigação de
todos os membros de respeitar e promover, de forma ativa, os princípios fundamentais,
independentemente de sua ratificação das convenções consideradas fundamentais pela
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OIT, obrigando a todos os Estados-membros da OIT e consagrando o caráter de
universalidade dos direitos nela consagrados153.
A Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre direitos
humanos considera o princípio da não discriminação como um dos direitos humanos dos
trabalhadores. Também entende que a igualdade em gênero se insere dentro do conceito de
trabalho decente para todas as pessoas e que esse trabalho decente é primordial para que
tenha mudanças sociais e institucionais. A OIT pretende atuar em quatro áreas
consideradas principais para o fomento da igualdade entre os sexos: promover os
princípios e direitos humanos no trabalho, criar mais empregos e oportunidades de
ingressos para os homens e as mulheres, melhorar a cobertura e a eficácia da proteção
social e fortalecer o diálogo social e o tripartismo.
Na busca dessa meta, a Declaração também reconhece a obrigação da OIT de
providenciar assistência apropriada para o alcance de tais objetivos, por meio do uso de
seus recursos e, se necessário, por meio da mobilização de recursos externos e de outras
organizações internacionais. Além disso, o documento enfatiza que os padrões mínimos de
trabalho não podem ser utilizados, em nenhuma circunstância, como barreiras comerciais
protecionistas.
A Declaração proporciona três maneiras de ajuda a Estados, empregadores e
trabalhadores no alcance da realização completa dos objetivos da Declaração. A primeira
ferramenta é um relatório anual composto por relatórios dos países que ainda não
ratificaram uma ou mais convenções da OIT diretamente relacionadas com os princípios
específicos e direitos estabelecidos na Declaração. Esse relatório proporciona aos governos
a oportunidade de informar quais medidas foram tomadas no tocante ao cumprimento dos
preceitos da Declaração. Também dá às organizações de empregadores e trabalhadores
direito a se manifestar sobre os progressos feitos e ações tomadas.
Há, também, um relatório global, produzido, a cada ano, sobre uma das quatro
categorias de direitos humanos, abarcando a situação tanto dos países que ratificaram como
dos países que não ratificaram as principais convenções da OIT, com o objetivo de analisar
as tendências globais e regionais sobre tais tópicos e realçar as áreas que demandam maior
atenção. Tal relatório serve como fundamento para a determinação das prioridades da
cooperação técnica que, por sua vez, são a terceira ferramenta inserida pela Declaração e
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tem como intuito direcionar as necessidades identificadas em relação à Declaração e
fortalecer as capacidades locais na consolidação dos princípios da Declaração.
Em 10 de junho de 2008, a OIT adotou a Declaração sobre a justiça social para uma
globalização equitativa. É a terceira declaração de princípios e políticas de grande alcance
da OIT. Institucionaliza o conceito de trabalho decente desenvolvido pela OIT desde 1999
e o situa no cerne das políticas da organização para alcançar seus objetivos constitucionais.
Essa declaração reconhece e declara que os quatro objetivos estratégicos da OIT são
inseparáveis, estão inter-relacionados e se reforçam mutuamente e a falta de promoção de
quaisquer deles prejudica o alcance dos demais. Reconhece, também, que para obter um
máximo de impacto, os esforços direcionados a sua promoção devem formar parte de uma
estratégia global e integrada da OIT em prol do trabalho decente e que a igualdade em
gênero deve ser considerada questão transversal no marco dos objetivos estratégicos
mencionados na declaração.
As normas principais da OIT sobre igualdade em gênero são: a Convenção n.100,
sobre igualdade de remuneração, a Convenção n.111, sobre a discriminação no emprego e
ocupação, a Convenção n. 156, sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares e
a Convenção n.183, sobre a proteção da maternidade. Outras convenções, ainda que não se
dirijam, especificamente, às mulheres, são importantes para a igualdade em gênero, tais
como a Convenção n. 175, sobre trabalho a tempo parcial, a Convenção n. 177, sobre
trabalho a domicilio, e a Convenção n. 189, sobre trabalho doméstico, uma vez que a
maioria das pessoas que trabalham nessas condições são mulheres.
A Convenção n. 100 sobre igualdade de remuneração, adotada em 1951 e ratificada
pelo Brasil em 25.04.1957, define a expressão “igualdade de remuneração entre a mão-deobra masculina e a mão-de-obra feminina por um trabalho de igual valor” como as taxas de
remuneração fixadas sem discriminação quanto ao sexo (art. 1º, b) e dispõe que todo
Estado-Membro deverá, empregando meios adaptados aos métodos vigentes de fixação de
taxas de remuneração, promover e, na medida em que seja compatível com ditos métodos,
garantir a aplicação a todos os trabalhadores do princípio de igualdade de remuneração
entre a mão-de-obra masculina e a mão-de-obra feminina por um trabalho de igual valor
(art. 2º, 1), por meio da legislação nacional, ou por qualquer sistema para fixação da
remuneração, estabelecido ou reconhecido pela legislação, por meio de contratos coletivos
celebrados entre empregadores e trabalhadores ou da ação conjunta desses diversos meios
(art. 2º, 2).
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A convenção excepciona as diferenças entre as taxas de remuneração que
correspondem, independentemente do sexo, às diferenças que resultem de dita avaliação
objetiva dos trabalhos que sejam efetuados, que não são consideradas contrárias ao
princípio de igualdade de remuneração entre a mão-de-obra masculina e a mão-de-obra
feminina por um trabalho de igual valor (art. 3º, 3).
Essa norma pretende garantir não apenas a igualdade de remuneração para trabalho
igual como também a igualdade de remuneração para trabalho de igual valor, levando em
conta que, em razão da segregação de gênero no mercado de trabalho, atualmente, homens
e mulheres não fazem o mesmo tipo de trabalho. Dessa forma, o conceito de igualdade de
remuneração para trabalho de igual valor envolve a identificação de instrumentos que
meçam e comparem o valor e o pagamento de diferentes trabalhos.
A preocupação dessa convenção no tocante ao trabalho de igual valor reside no fato
de que a maioria das normas jurídicas nacionais, inclusive a brasileira, prevê apenas a
igualdade de remuneração para um trabalho idêntico ou similar, sem mencionar o conceito
de trabalho de igual valor, que é mais amplo. Além disso, algumas normas garantem a
igualdade salarial apenas no que concerne ao salário básico.
A Convenção n. 111 da Organização Internacional do Trabalho, vigente desde
15.07.1960 e ratificada pelo Brasil em 26.11.1965, determina a formulação e aplicação, por
parte dos países ratificantes, de uma política que promova a igualdade de oportunidades e
de tratamento em matéria de emprego e profissão, com o objetivo de eliminar toda
discriminação.
Conforme o art. 1º dessa convenção, o termo “discriminação” compreende toda
distinção, exclusão ou preferência, baseada em raça, cor, sexo, religião, opinião política,
nacionalidade ou origem social, que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de
oportunidade ou de tratamento no emprego ou profissão, bem como qualquer outra
distinção, exclusão ou preferência que gere o mesmo efeito, conforme determinado pelo
País-membro, com algumas exceções como a segurança nacional (art. 4º) e a medidas
positivas de inclusão ou situações de proteção especial (art. 5º). O sujeito ativo da
discriminação pode ser tanto o Estado (poder público) como qualquer particular.
Na medida em que tal Convenção define como discriminação o ato que tenha “por
efeito” a distinção exclusão ou preferência, ela proíbe tanto a discriminação direta como a
discriminação indireta.
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O objetivo da Convenção é atingir tanto o treinamento profissional, como o acesso
ao emprego e os termos e condições do emprego (art. 1º).
Os arts. 2º e 3º determinam a vinculação dos países ratificantes a um compromisso
de adoção de políticas contra a discriminação, por meio da cooperação entre trabalhadores
e empregadores e outros organismos (art. 3º), da promulgação de leis e promoção de
programas educativos que possam garantir a aceitação e cumprimento dessas políticas
antidiscriminatórias, por meio da derrogação das disposições legais e modificações das
disposições práticas administrativas discriminatórias, assim como assegurar a aplicação de
tais políticas nos empregos submetidos a controle de autoridades nacionais e nas atividades
de orientação profissional, de formação profissional e de colocação que dependam de uma
autoridade nacional.
O art. 5º da Convenção ressalta que medidas positivas com intuito de compensar
discriminações já existentes ou alguma necessidade específica não são consideradas
discriminatórias, assim como as medidas especiais de proteção ou assistência previstas em
outras convenções ou recomendações da OIT, consagrando expressamente, portanto, a
utilização da discriminação positiva como forma de fomento do mercado de trabalho para
determinados grupos em determinadas situações.
A cada quatro anos, um relatório sobre essa Convenção é preparado como um
desdobramento da adoção da Declaração da OIT sobre Princípios Fundamentais e Direitos
do Trabalho de 1998.
O primeiro relatório, Tempo para igualdade no trabalho- Relatório global sob o
desdobramento da Declaração dos Princípios Fundamentais e Direitos do Trabalho da OIT,
de 2003 é o mais aprofundado relatório da OIT sobre dados acerca da discriminação em
geral. Ele ressalta que os benefícios da eliminação da discriminação no local de trabalho
transcendem o âmbito individual e se estende para a economia e para a sociedade como um
todo154.
O segundo relatório, Igualdade no Trabalho: lidando com os desafios, relatório
global sob o desdobramento da Declaração dos Princípios Fundamentais e Direitos do
Trabalho da OIT, de 2007 efetua um quadro geral das discriminações relacionadas com o
emprego, citando tanto os progressos como os fracassos na luta contra a discriminação155.
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Esse relatório considera que os principais avanços registrados na luta contra a
discriminação já conquistados são aqueles relativos à ratificação das convenções da OIT
correspondentes, à melhora dos marcos jurídicos e institucionais dos países, assim como a
implementação de planos de ação e programas para combater as desigualdades derivadas
das discriminações. Considera, no entanto, que os maiores problemas para o alcance da
verdadeira igualdade se encontram na debilidade dos mecanismos de execução das leis, na
falta de recursos das instituições destinadas a lutar contra a discriminação, no exíguo
alcance dos planos de ação e sua exígua duração, assim como na existência da economia
informal.
Um objetivo muito importante desse relatório é a diminuição das diferenças
salariais entre homens e mulheres, que continua sendo muito grande, e a divisão injusta e
desigual das responsabilidades familiares. Para isso, preconiza a implementação de leis
coerentes e abrangentes, a instauração de mecanismos eficazes de execução e a criação de
organismos especializados nessa esfera, com instrumentos programáticos, como políticas
dinâmicas de mercado de trabalho.
Esse relatório destaca a importância dos direitos humanos nos processos e normas
de integração regional e de cooperação regional ou acordos de livre comércio, e, assinala,
também, como elemento positivo, a mudança nas políticas para fomento da participação
dos pais nas responsabilidades familiares e parentais, com políticas destinadas a promoção
para que os pais peçam licenças para cuidar de seus filhos, ainda que o número de licenças
pedidas e concedidas ainda seja pequeno.
Para isso, preconiza a implementação de leis coerentes e exaustivas, a instauração
de mecanismos eficazes de execução e a criação de organismos especializados nessa
esfera, com instrumentos programáticos, como políticas dinâmicas de mercado de trabalho.
Preconiza, também, o aumento de medidas públicas que facilitem a conciliação entre
trabalho e família, tais como o aumento das creches, o fomento do trabalho a tempo parcial
e a concessão de períodos de licenças mais longos.
O Relatório, também, destaca a importância da negociação coletiva na luta contra a
desigualdade salarial entre homens e mulheres, observando, porém, que outros
mecanismos devem ser utilizados concomitantemente.
A Convenção 156 da OIT, sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares,
de 1981, que ainda não foi ratificada pelo Brasil, tem como intuito promover a igualdade
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de oportunidades e tratamento no emprego para trabalhadores com responsabilidades
familiares, para membros da família com necessidades, seja uma criança ou outro familiar
e prevê, em seu preâmbulo, que, para lograr a plena igualdade entre homens e mulheres, é
necessário modificar o papel tradicional tanto do homem como da mulher na sociedade e
na família.
A referida norma reconhece, também, que os problemas dos trabalhadores com
responsabilidades familiares são aspectos que afetam questões mais amplas relativas à
família e à sociedade, que, por sua vez, devem ser levadas em conta nas políticas
nacionais, bem como a necessidade de instaurar a igualdade efetiva de oportunidades e de
trato entre os trabalhadores de um e outro sexo com responsabilidades familiares, assim
como entre esses e os demais trabalhadores.
O art. 1º dessa convenção define os trabalhadores com responsabilidades familiares
como os que têm responsabilidades frente aos filhos a seu cargo ou a outros membros de
sua família direta que, de maneira evidente, limitem suas possibilidades de se preparar para
a atividade econômica e de ingressar, participar e progredir nessa atividade econômica.
Conforme o art. 3º, os países integrantes da OIT devem incluir os direitos de
conciliação entre a vida laboral e a vida familiar nos objetivos de sua política nacional e
permitir que as pessoas com responsabilidades familiares que exerçam ou desejem exercer
um emprego façam uso de seu direito sem ser objeto de discriminação e, quando seja
possível, sem conflito entre suas responsabilidades familiares e profissionais.
O art. 4º determina que os países ratificantes adotem todas as medidas para criar
condições e possibilidades que permitam aos trabalhadores com responsabilidades
familiares o exercício de seu direito a eleger, livremente, seu emprego e ter em conta suas
necessidades no que concerne às condições de emprego e à seguridade social.
A referida Convenção também determina, no art. 5º, que medidas compatíveis
deverão ser adotadas, com as condições e possibilidades nacionais, para levar em conta as
necessidades dos trabalhadores com responsabilidades familiares na planificação das
comunidades locais e ou regionais e desenvolver ou promover serviços comunitários,
públicos ou privados, tais como os serviços e meios de assistência à infância e de
assistência familiar.
No art. 6º, preconiza que as autoridades e organismos competentes de cada país
deverão adotar medidas apropriadas para promover, mediante a informação e a educação,
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uma melhor compreensão, por parte do público, do princípio da igualdade de
oportunidades e de trato entre trabalhadores e trabalhadoras, acerca dos problemas dos
trabalhadores com responsabilidades familiares, assim como promover uma corrente de
opinião favorável à solução desses problemas. As autoridades e organismos deverão,
também, tomar todas as medidas compatíveis com as condições e possibilidades nacionais,
incluindo medidas no campo da orientação e da formação profissional, para que os
trabalhadores com responsabilidades familiares possam se integrar e permanecer na força
de trabalho, assim como se reintegrar a ela depois de uma ausência devida a ditas
responsabilidades.
Afirma a norma internacional, ainda, que a responsabilidade familiar não deve
constituir, por si só, uma causa justificada para pôr fim à relação de trabalho (art. 8).
Os direitos de conciliação podem ser aplicados por leis, convenções, regulamentos
de empresas, laudos arbitrais, decisões judiciais, etc., conforme o ordenamento jurídico
nacional (art. 9) e suas disposições podem ser aplicadas, pelos países, em etapas (art.10).
A Convenção não faz distinção, para sua aplicação, entre trabalhadores e
trabalhadoras, o que é um ponto positivo da norma, possibilitando que, em tese, tanto os
homens como as mulheres possam se beneficiar de sua proteção. Por outro lado, não leva
em conta a dimensão de gênero dessa responsabilidade, já que, na prática, a referida norma
acaba por atingir um número muito maior de mulheres que de homens. Tampouco leva em
conta o efeito precarizador que algumas medidas de conciliação têm, como a contratação a
tempo parcial e a suspensão por período longo do contrato de trabalho, por exemplo, que
são duas das principais medidas preconizadas pela OIT como facilitadoras da conciliação
entre vida familiar e vida laboral que têm reflexos diretos na diminuição do salário das
mulheres, na diminuição do valor de seus benefícios previdenciários, no futuro e reflexos
na promoção, já que as pessoas com contrato a tempo parcial e com o contrato suspenso
costumam ser preteridas nas oportunidades de promoção.
A Convenção n. 3 da OIT sobre maternidade, de 1919, foi revisada pela Convenção
n. 103, de 1952, que, por sua vez, foi revisada pela Convenção n. 183, de 2000. A
Convenção n. 103 foi ratificada pelo Brasil em 18.06.1965 e continua em vigor porque o
Brasil não ratificou a Convenção n. 183.
A Convenção n. 103 da OIT é aplicável às empregadas nas indústrias e em
trabalhos não industriais e agrícolas, assim como às empregadas que trabalham em seu
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domicílio (art. 1º). São consideradas, como empresas industriais: as minas, canteiros e
indústrias extrativas de quaisquer tipos, as empresas nas quais se manufaturem,
modifiquem, limpem, reparem, adornem, terminem, preparem para a venda, destruam, ou
façam demolição de produtos, ou, nas quais as matérias sofram alguma modificação,
compreendidas as empresas dedicadas à construção naval ou à produção, transformação e
transmissão de eletricidade ou qualquer outra sorte de força motriz, as empresas de
edificação e engenharia civil, compreendidas as obras de construção, reparação,
conservação, modificação e demolição, as empresas de transporte de pessoas ou
mercadorias por carreteiras, ferrovias, vias de águas marítimas ou fluviais, vias aéreas,
compreendida a manipulação de mercadorias nos portos, embarcações, armazéns ou
aeroportos. Os trabalhos não industriais abrangem todos os trabalhos executados nas
seguintes empresas e nos serviços públicos ou privados, ou, ainda, relacionados com seu
funcionamento: estabelecimentos comerciais,

serviços de correios e telégrafos,

estabelecimentos e serviços administrativos cujo pessoal efetue trabalhos de escritório,
empresas de jornais, hotéis, pensões, restaurantes, círculos, cafés e outros estabelecimentos
análogos, estabelecimentos dedicados ao tratamento e hospitalização de enfermos,
acidentados, indigentes e os orfanatos, teatros e outros locais públicos de diversão, trabalho
doméstico assalariado efetuado em lugares privados, assim como quaisquer outros
trabalhos não industriais a que a autoridade competente decida aplicar as disposições da
Convenção n. 3. A expressão trabalhos agrícolas abrange todos os trabalhos executados nas
empresas agrícolas, incluídas as plantações e as grandes empresas agrícolas
industrializadas (art. 1º).
O art. 7º, no entanto, permite que o Estado-Membro ratificante da Convenção
excepcione sua aplicação no tocante a certas categorias de trabalhos não industriais, aos
trabalhos executados nas empresas agrícolas, salvo aqueles executados nas plantações, ao
trabalho doméstico assalariado efetuado nos lares, às mulheres assalariadas que trabalhem
em seu domicílio, às empresas de transporte marítimo de pessoas e mercadorias.
A Convenção define como mulher toda pessoa do sexo feminino, qualquer que seja
sua idade, raça ou crença religiosa, casada ou não, e filho como todo filho nascido dentro
ou fora do matrimônio (art. 2º). Garante o direito à licença-maternidade, mediante a
apresentação de um certificado médico, com a indicação da data presumida do parto, com
duração de doze semanas, no mínimo, sendo que uma parte dessa licença, de, no mínimo,
seis semanas, será concedida, obrigatoriamente, depois do parto. Se o parto ocorrer depois
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de sua data presumida, a licença será prolongada até a data verdadeira do parto e o
descanso puerperal obrigatório não poderá ser reduzido. No caso de doença em decorrência
da gravidez ou do parto, desde que comprovada com atestado médico, a legislação
nacional deverá prever uma licença pré-natal ou puerperal suplementar, cuja duração
máxima será determinada pela autoridade competente (art. 3º).
O art. 4º da norma estudada prevê o pagamento de salários e prestações médicas no
caso de a empregada gestante se ausentar do trabalho em virtude de disposições médicas.
Os valores pagos em dinheiro serão em valor a ser fixado pela legislação nacional, desde
que seja suficiente para garantir, plenamente, a manutenção da mulher e de seu filho, em
boas condições de higiene e de acordo com um nível de vida adequado e as prestações
médicas deverão compreender a assistência durante a gravidez, durante o parto e a
assistência puerperal. Determina, também, que tais valores não sejam custeados,
pessoalmente, pelo empregador.
O art. 5º prevê o direito à interrupção do trabalho para a amamentação, durante um
ou vários períodos, conforme os termos da legislação nacional. Esse período será
considerado como de trabalho.
O art. 6º proíbe a despedida da mulher durante a gravidez ou a licença-maternidade
ou nos demais casos previstos no art. 3º da Convenção.
A Convenção 183 da OIT, sobre a proteção da maternidade, foi editada em 2000 e
tem vigência desde 07.02.2002. É uma revisão da convenção de 1952 sobre o tema e tem
como objetivo promover a igualdade das mulheres integrantes da força de trabalho e
proteger a saúde e segurança da mãe e seu filho, segundo seu preâmbulo e parte da
premissa que a maternidade é uma responsabilidade que deve ser compartilhada pela
sociedade e pelo Estado. Todavia, apenas 22 países ratificaram essa convenção e o Brasil
não é um dos países ratificantes156.
Em seu art. 1º, a norma internacional define filho como todo e qualquer filho e
mulher como toda pessoa de sexo feminino, não importando seu estado civil, situação
parental, cultura do país, condição sócio-econômica ou idade, sendo aplicável a todas as
mulheres, empregadas ou trabalhadoras em outras formas atípicas de trabalho dependente
(art. 2º).
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O art. 3º trata da saúde da mulher grávida e da obrigação de todos os países
ratificantes de adotar medidas para que as mulheres grávidas ou lactantes não sejam
obrigadas a trabalhar em condições prejudiciais à saúde ou que criem um risco à saúde da
mulher ou do filho.
No art. 4º, a medida de conciliação mais comum, que é a licença-maternidade é
determinada nos seguintes termos: toda mulher a que se aplique a presente Convenção terá
direito a uma licença-maternidade de uma duração de, ao menos, quatorze semanas,
mediante a apresentação de um certificado médico ou de qualquer outro certificado
apropriado, segundo o que determinar a legislação e a prática nacionais, no qual se indique
a data presumida do parto. Dessas quatorze semanas, ao menos, seis devem ser usufruídas
posteriormente ao parto. O período pré-natal deve ser mantido durante o período
equivalente entre a data presumida do parto e a data em que o parto efetivamente ocorrer,
sem que haja redução da duração do período de licença obrigatória depois do parto. Essa
disposição tem como proteção a recuperação da mãe, mas também, o cuidado com a
criança, para que ela não seja prejudicada com a diminuição da licença pelo atraso no
parto.
Nos casos em que houver doença, complicações ou risco de complicações médicas
em razão da gravidez ou do parto, deverá haver uma licença, mediante a apresentação de
atestado médico, conforme os termos da legislação nacional (art.5º).
As prestações pecuniárias concedidas no período da licença devem garantir um
nível de vida adequado, que garantam à mulher e sua criança condições de saúde
apropriadas, não inferior a dois terços dos ganhos anteriores da mulher, conforme os
termos da legislação nacional. Deve ser, também, garantida à mulher e sua criança, uma
prestação pela Assistência Social, se ela não tiver os requisitos para receber a licençamaternidade, assim como ser garantida assistência médica antes, durante e depois do parto.
Para que a gestante não seja discriminada, o valor da licença-maternidade não pode ser
pago pelo empregador, a não ser que esteja previsto dessa forma da legislação ou prática
nacional, antes da ratificação dessa Convenção, ou seja, feito um acordo nacional, nesse
sentido, entre os governos, as organizações de empregadores e de trabalhadores (art. 6).
O art. 8º proíbe a despedida da mulher gestante ou durante a licença-maternidade,
ou, ainda, depois de sua volta ao trabalho, durante o tempo determinado pela legislação ou
prática nacional, a não ser que o motivo não esteja relacionado com a gravidez, nascimento
da criança ou com a lactação, incumbindo o ônus de prova do motivo alheio à gestação ao

77

empregador. A despedida, portanto, deve ser motivada, ou seja, não pode ser sem justa
causa. Nas causas de despedida por justa causa, cabe ao empregador provar a existência do
fundamento dessa despedida
À mulher é garantido o direito ao retorno ao mesmo posto de trabalho, ou a um
posto equivalente com a mesma remuneração, quando do término da licença-maternidade
(art. 8º).
O Estado-membro ratificante da Convenção deve adotar medidas apropriadas para
que a maternidade não constitua causa de discriminação no emprego ou ao acesso ao
emprego, devendo ser proibida a exigência de exames de gravidez para a contratação, a
não ser em trabalhos expressamente proibidos para gestantes ou que tenham manifesto
risco para a saúde da gestante e de sua criança (art. 9º).
A mulher lactante tem o direito a uma ou várias interrupções por dia ou a uma
redução diária do tempo de trabalho para a lactância de sua criança, a ser considerado tal
direito como tempo efetivo de trabalho, conforme a legislação e práticas nacionais (art.10).
A Convenção n. 183 da OIT é mais abrangente que a Convenção n. 103 no tocante
à definição de mulher e de filho, porque abrange qualquer mulher, empregada ou
trabalhadoras em outras formas atípicas de trabalho dependente.

Insere, também, a

proteção das mulheres grávidas ou lactantes para que essas não efetuem serviços em
condições prejudiciais delas ou de seus filhos e o pagamento de licença nesses casos. No
art. 4º, aumenta a licença-maternidade de doze para quatorze semanas, definindo a
quantidade de semanas que deve ser usufruída após o parto.
A Convenção n. 89, sobre trabalho noturno, de 1948, proibia as mulheres de serem
empregadas em trabalho noturno, com exceção daquelas que trabalhavam com sua própria
família e daquelas que tinham postos gerenciais ou de caráter técnico. A Convenção n.
171, de 1990, ratificada pelo Brasil em 18.02.2002, revisou a Convenção n. 89 para
proteger dos prejuízos do trabalho noturno tanto a mulher quanto o homem. A norma
dispõe sobre o trabalho noturno das mulheres gestantes, determinando que a gestante tenha
o direito a ser transferida para o período diurno ou ter uma extensão de sua licençamaternidade antes ou depois do parto, por um período de, no mínimo, dezesseis semanas,
das quais, ao menos, oito semanas devem ser anteriores à data prevista do parto. As
mesmas alternativas são aplicáveis para os períodos de gravidez e puerperal, mediante
atestado médico que comprove a necessidade de tais ajustes para a mulher e ou para a
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criança. A Convenção retoma a proibição de despedida da gestante, mormente no caso de
transferência de turno ou de necessidade de interrupção da prestação de serviços no
período da gravidez ou no período puerperal (art. 7º).
A Convenção n. 175 sobre trabalho a tempo parcial, adotada em 1994, não
ratificada pelo Brasil, é aplicável tanto aos trabalhadores quanto às trabalhadoras, mas deve
ser observado que, nos países em que o trabalho a tempo parcial é utilizado de forma
significativa, a quantidade de mulheres empregadas nesse tipo de contrato é bem maior que
a quantidade de homens, já que as próprias políticas públicas têm a tendência de preconizar
esse tipo de contratação como forma de conciliar trabalho e família, o que acaba por
reforçar e perpetuar os papéis estereotipados de homem provedor e mulher cuidadora.
A OIT, em 1996, adotou a Convenção n. 177, sobre trabalho a domicílio, que
tampouco foi ratificada pelo Brasil. Essa convenção determina que qualquer estratégia
concernente a trabalhadores a domicílio deve levar em conta a dimensão de gênero, já que
a maioria dessas trabalhadoras são mulheres. Deve, também, levar em conta a
característica de trabalho invisível e a fraca identidade das trabalhadoras a domicílio como
trabalhadoras em si. Isso exige múltiplas estratégias que incluam: a elaboração e análise de
dados sobre a abrangência, distribuição por setor econômico e as características do
trabalho a domicílio em determinado país, a melhoria da produtividade e pagamento de
remuneração para essas trabalhadoras, a expansão da cobertura da proteção social por meio
de formas não convencionais de benefícios sociais, o fortalecimento da capacidade de
negociação e do status social das trabalhadoras a domicílio por meio da construção de
organizações e redes, a promoção de políticas e meio ambientes institucionais que sejam
amigáveis a essa categoria de trabalhadoras.
A Convenção sobre trabalho a domicílio determina, ainda, que a igualdade de
tratamento deva ser promovida, em especial, no tocante aos direitos dos trabalhadores a
domicílio de participarem de organizações sindicais de sua escolha, proteção contra a
discriminação no emprego e na ocupação, proteção no campo da saúde ocupacional e
saúde, remuneração, proteção da seguridade social, acesso a treinamento, idade mínima
para a admissão no trabalho e proteção da maternidade (art. 4º).
A Convenção n. 189, sobre trabalho doméstico, editada em 2011, ainda não tem
nenhuma ratificação 157. Essa Convenção, que ainda não entrou em vigor pela falta de
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ratificações, é aplicável a ambos os sexos, mas atinge principalmente às mulheres, já que o
coletivo de trabalhadores, nessa ocupação, é formado, basicamente, de mulheres. A norma
leva em conta a desvalorização social do trabalhado doméstico e sua realização,
precipuamente por mulheres e meninas, muitas das quais imigrantes ou integrantes de
comunidades desfavorecidas, que são, particularmente, vulneráveis à discriminação no
emprego e a outros abusos dos direitos humanos.
O trabalho doméstico é definido, no art. 1º, como aquele realizado no lar ou lares
ou para tais lares e trabalhador doméstico é toda pessoa que realize um trabalho doméstico
dentro de uma relação de trabalho de forma não ocasional ou esporádica.
O art. 3º obriga a todo Estado-membro ratificante da convenção a adotar medidas
que assegurem a promoção e a proteção efetivas dos direitos humanos a todos os
trabalhadores domésticos, notadamente, a liberdade de associação e a liberdade sindical e o
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, a eliminação de todas as formas
de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da
discriminação em matéria de emprego e ocupação, protegendo o direito dos trabalhadores
domésticos e dos empregadores de trabalhadores domésticos a constituir as organizações,
federações e confederações que considerem convenientes e a se associarem a estas.
A Convenção estabelece que o trabalho doméstico deva obedecer aos preceitos já
estipulados na Convenção n. 138 sobre idade mínima, a Convenção n. 182, sobre as piores
formas de trabalho infantil, no que concerne à idade do trabalhador (a) doméstico (a) e que
esse trabalho não pode privar ou comprometer o estudo obrigatório e a oportunidade de
acesso a ensino superior ou a uma formação profissional (art.4º)
Os Estados ratificantes deverão adotar medidas que protejam os trabalhadores
domésticos contra toda forma de abuso, assédio ou violência (art. 5º), que assegurem
condições de emprego equitativas e decentes e condições de vida decentes, que respeitem
sua privacidade, se morar no lugar em que trabalha (art. 6º), que assegurem que os
trabalhadores tenham todas as informações necessárias acerca de seu contrato de trabalho
(art. 7º), que assegurem que os trabalhadores que residam no lugar de trabalho não
trabalhem nem tenham que permanecer no lar, nos seus períodos de descanso ou férias e
tenham direito a conservar seus documentos pessoais (art. 9º) e tenham um meio ambiente
de trabalho saudável (art. 13).
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O art. 10 determina que os Estados-membros ratificantes deverão adotar medidas
que assegurem a igualdade entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores, no
que concerne à jornada de trabalho, compensação das horas extras, períodos de descanso
diários e semanais e férias anuais pagas, levando em conta as características especiais do
trabalho doméstico. O descanso semanal remunerado será de, no mínimo, 24 horas
consecutivas e as horas em que o trabalhador tenha que permanecer no emprego serão
consideradas como tempo efetivo de trabalho.
O trabalhador doméstico terá direito, também, ao pagamento de um salário mínimo,
sem discriminação em razão de sexo (art. 11), com periodicidade mínima mensal (art. 12) e
a trabalhadora doméstica deverá ter a mesma proteção da trabalhadora comum no que
concerne à maternidade (art. 14). Nada é dito sobre a proteção à paternidade.
A Agenda sobre trabalho decente da OIT foi lançada em 1999, por ocasião da 87ª
Sessão da Conferência Internacional de Trabalho. O conceito de trabalho decente aparece,
pela primeira vez, no Relatório do Diretor-Geral para essa conferência. Esse documento,
por sua vez, tornou-se um importante documento para OIT, uma vez que define os
objetivos e metas da OIT à luz das transformações sociais e econômicas advindas com a
globalização, definindo que a principal meta da OIT é a promoção de oportunidades para
mulheres e homens na obtenção de trabalho decente e produtivo, em condições de
liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Esse conceito abrange a garantia de:
oportunidades de trabalho produtivo, com uma remuneração justa, segurança no local de
trabalho e proteção social para familiares, melhores perspectivas de desenvolvimento
pessoal e integração social, liberdade para que as pessoas expressem suas preocupações,
organize e participe das decisões que afetem suas vidas e igualdade de oportunidade e de
tratamentos para todas as mulheres e homens.
O conceito de trabalho decente é, portanto, crucial para a erradicação da pobreza e
o alcance de um desenvolvimento sustentável e deve estar no centro das estratégias locais,
nacionais e globais para o progresso social e econômico, observando-se que a Agenda de
trabalho decente coloca a igualdade em gênero na agenda da OIT, uma vez que a igualdade
em gênero está relacionada com as demais metas da agenda.
Os direitos de liberdade de associação e negociação coletiva constituem poderosos
meios para sobrepujar as desvantagens e restrições que as mulheres confrontam no
mercado de trabalho. Como a Declaração direciona-se a trabalhadores que estão tanto
dentro como fora do mercado de trabalho, a negociação coletiva e os direitos de associação
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podem contribuir para o empoderamento social e econômico de uma grande proporção das
mulheres trabalhadoras. Pode, também, ajudar a construir novas possibilidades para a
representação das mulheres e sua participação no diálogo social.
A meta de promoção do trabalho decente, segundo a OIT, pode ser alcançada
mediante a síntese de quatro estratégias básicas: garantia dos princípios e direitos humanos
no trabalho, criação de melhores empregos e oportunidades de melhores salários para
mulheres e homens, extensão da proteção social e promoção do diálogo social.
Um dos primeiros passos para a garantia do trabalho decente e da igualdade em
gênero no âmbito do trabalho é a garantia dos direitos humanos, que pode ser feito
mediante a ratificação das convenções da OIT ou, no mínimo, de suas convenções
consideradas fundamentais.
Faz-se necessário, também, o crescimento do número de empregos e de
oportunidade de trabalho para mulheres e homens. Esse crescimento, no entanto, deve darse de forma inclusiva, já que os déficits de emprego atingem mais às mulheres que aos
homens, necessitando, portanto, que as políticas públicas levem em conta a
transversalidade de gênero quando de seus estabelecimentos.
O acesso da proteção social deve ser estendido também, não apenas no tocante à
proteção da maternidade e assistência à mulher com responsabilidades familiares como
também, no que concerne ao trabalho da mulher no setor informal ou em trabalhos
precários, mormente no caso de trabalhadoras imigrantes.
O acesso ao diálogo social também deve ser garantido para a concretização da
igualdade em gênero. Assim, devem ser feitos esforços no sentido de fortalecer a
participação, formação e treinamento das mulheres para que essas possam, efetivamente,
participar e contribuir para os mecanismos de diálogo social.
A Declaração sobre justiça social para uma globalização justa, adotada em 2008,
reafirma os princípios contidos na Declaração dos princípios e direitos humanos no
trabalho e estabelece os fundamentos e métodos pelos quais a OIT pode ajudar seus
Estados-membros a promover e alcançar a justiça social.
A Resolução sobre igualdade em gênero no centro do trabalho decente, adotada em
17 de junho de 2009, foi fruto da 98ª Conferência Internacional do Trabalho e tem as
seguintes conclusões: necessidade do exame do estado atual das mulheres e homens no
mercado de trabalho, o progresso feito em direção a uma maior igualdade em gênero e os
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desafios remanescentes, assim como a importância da OIT, dos governos, organizações de
empregadores e de trabalhadores na identificação e implementação das ações a serem
tomadas para o alcance da igualdade em gênero158.
Essa resolução ressalta a importância do diálogo social para o alcance da igualdade
em gênero, considerando que devem ser feitos esforços pelos Estados-membros da OIT no
sentido de fortalecer a participação das mulheres no diálogo social, de modo a que elas
possam, efetivamente, contribuir, para os frutos do diálogo social. O direito à
sindicalização e à negociação coletiva são instrumentos essenciais no empoderamento das
mulheres e na garantia de seus lugares na difusão de informação, consultas e
negociação159.
Essa resolução considera que a relação entre diálogo social e igualdade de
participação é intrínseca, uma vez que é mediante a participação no diálogo social que
mulheres e homens podem obter trabalho decente e produtivo em condições de igualdade,
equidade, segurança e dignidade humana. Diante disso, a OIT tem efetuado esforços no
sentido da elaboração de formas de construção da capacidade dos sujeitos envolvidos
fazerem parte do diálogo social, tendo em conta que a construção do consenso de forma
democrática é ainda mais importante em situações de crise econômica 160.
As dificuldades da promoção da igualdade em gênero por meio do diálogo social
são de duas ordens, a primeira diz respeito à necessidade de aumento da participação e no
status das mulheres nesse processo. As organizações sindicais, de modo geral, têm um
número pequeno de mulheres que, efetivamente, participam do diálogo social e da
negociação coletiva, sendo que os setores que enfrentam maiores dificuldades nesse
sentido são os setores que, tradicionalmente, eram ocupados por uma maioria de homens,
mas que, atualmente, tiveram o número de mulheres ocupadas em tais setores
aumentado161. A segunda diz respeito à necessidade de introdução da perspectiva de
gênero no conteúdo das negociações coletivas 162. O Relatório considera que as mulheres,
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de modo geral, têm trazido para as mesas de negociação as questões de gênero de forma
mais freqüente que os homens, devendo haver, portanto, um maior envolvimento das
mulheres no diálogo social163.
Os planos de ação são empregados por parte da OIT para operacionalizar sua
política no tocante à igualdade em gênero, desde 1999, quando foram identificadas a
transversalidade como estratégia para promover a igualdade entre mulheres e homens. O
Plano de ação da OIT sobre igualdade em gênero de 2010-2015 emprega um enfoque
fundamentado nos resultados e está de acordo com o Marco de Políticas e Estratégias da
Organização para o período de 2010-2015 e aos três programas e orçamentos bianuais que
entram no período de seis anos.
Esse Plano de ação tem por objetivo facilitar o desenvolvimento do programa de
trabalho decente com a perspectiva de gênero e destaca indicadores com pautas mínimas
de desempenho que possibilitem mecanismos institucionais no tocante à igualdade em
gênero na OIT. Está estruturado em seis elementos principais para a promoção da
igualdade em gênero, quais sejam, prestação de contas, gestão baseada em resultados no
tocante à igualdade em gênero, supervisão mediante prosseguimento, avaliação, auditorias
e relatórios, recursos humanos e financeiros, desenvolvimento de capacidade e gestão da
coerência, coordenação e do conhecimento e informação.
Esse documento considera que, para que se possa alcançar a igualdade, medidas
proativas são necessárias, tais como mecanismos jurídicos, informação, disseminação e
treinamento, criação de um grupo para a advocacia de gênero (advocacy), mobilização,
coordenação e monitoramento e ações dos sindicatos, juntamente com outros grupos e
setores da sociedade. O documento Igualdade de gênero e trabalho decente, boas práticas
no local de trabalho, do Escritório da Igualdade de Gênero da OIT, de 2004, apresenta
algumas dessas boas práticas.
A OIT sempre se preocupou em normatizar as condições de trabalho das mulheres e
a influência que a normatização dessa organização internacional teve e continua tendo nos
ordenamentos jurídicos nacionais é inegável, mormente no caso do Brasil 164.
Ainda que haja uma profusão de normas da OIT sobre a igualdade em gênero ou
relacionadas com essa temática, demonstrando uma preocupação dessa organização
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internacional com a temática, há uma dificuldade de implantação dessas normas nos países,
por desconhecimento dessas normas por parte dos operadores do Direito e por resistências
de diversas razões a sua aplicabilidade.
Além disso, as convenções da OIT estão contendo, cada vez mais, normas de cunho
soft Law e menos hard Law. Isso se deve, também, ao fato de que as convenções que
contêm normas com regras mais específicas acabam por ser as convenções com menos
ratificações, como ocorre, por exemplo, com a Convenção n. 171 da OIT sobre trabalho
noturno, que contém regras específicas acerca da definição de trabalho noturno, mas foi
ratificada apenas por 11 Estados-membros165.
Tampouco houve o cuidado em se precaver, principalmente no tocante aos direitos
de conciliação entre trabalho e família, que tais direitos fossem usados como forma de
precarização das condições de trabalho, principalmente das mulheres, já que, na prática,
essas formas de conciliação acabam por atingir um número muito maior de mulheres que
de homens, não levando em conta o efeito precarizador que algumas medidas de
conciliação têm, como a contratação a tempo parcial e a suspensão por período longo do
contrato de trabalho, por exemplo, que são duas das principais medidas preconizadas pela
OIT como facilitadoras da conciliação entre vida familiar e vida laboral. Tais medidas têm
reflexos diretos na diminuição do salário das mulheres, na diminuição do valor de seus
benefícios previdenciários, no futuro e reflexos na promoção, já que as pessoas com
contrato a tempo parcial e com o contrato suspenso costumam ser preteridas nas
oportunidades de promoção.

1.6 O princípio da igualdade em gênero no âmbito do MERCOSUL

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai
e a República Oriental do Uruguai assinaram, em 26 de março de 1991, o Tratado de
Assunção, criando o Mercado Comum do Sul, MERCOSUL. Na Cúpula de Presidentes de
Ouro Preto, de dezembro de 1994, foi aprovado um Protocolo Adicional ao Tratado de
Assunção, chamado Protocolo de Ouro Preto, por meio do qual se estabelece a estrutura
institucional do MERCOSUL e o dota de personalidade jurídica internacional. Na Reunião
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do Conselho do Mercado Comum de julho de 1998, os presidentes dos Estados Parte do
MERCOSUL e das Repúblicas de Bolívia e Chile subscreveram o Protocolo de Ushuaia
sobre Compromisso Democrático, pelo qual os seis países reconhecem que a vigência das
instituições democráticas é condição indispensável para existência e desenvolvimento dos
processos de integração e que toda alteração da ordem democrática constitui um obstáculo
inaceitável para a continuidade do processo de integração regional. Além disso, foi
assinada a Declaração Política do MERCOSUL, Bolívia e Chile como zona de Paz, na qual
os seis países declaram que a paz constitui um elemento essencial para continuidade e o
desenvolvimento do processo de integração regional. Mediante o Protocolo de Adesão da
República Bolivariana da Venezuela, firmado em 4 de julho de 2006, a Venezuela passa a
fazer parte do MERCOSUL como Estado-parte (art. 10) a partir do momento em que todos
os Estados-parte do MERCOSUL ratificarem sua entrada, faltando, ainda, a ratificação do
Paraguai.
O MERCOSUL é um organismo de direito internacional clássico apesar de o art.
4º, parágrafo único, da Constituição brasileira declarar que “A República Federativa do
Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”. Ainda que
tenha pretensões de ser transformado em um organismo de direito de integração entre os
Estados166, ou seja, de direito comunitário, ainda não se fez muito progresso em termos de
cessão de soberanias e de competências legislativas. Assim, entre os países do
MERCOSUL, há somente uma cooperação econômica. Por essa razão, não há muitas
normas que estabeleçam a igualdade em gênero no MERCOSUL, apenas algumas
resoluções que apontam para a necessidade de melhores estudos e análises acerca da
problemática167.
Ainda assim, é interessante a análise, mesmo que fugaz, sobre os institutos do
MERCOSUL acerca da igualdade em gênero, uma vez que, conforme Freitas Júnior,
“longe de ser favorável à ampliação e ao crescimento da eficácia dos direitos sociais, o
quadro presente da globalização e da integração regional, entretanto, deixa entreaberta
alguma luz, pela via de um pluralismo jurídico renovado e de certa, embora inespecífica,
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reabilitação da legitimidade da proteção social”, por meio dos direitos coletivos, ainda que
de sob o prisma da coerção estatal168.
A situação das mulheres trabalhadoras nos países da América Latina, e mais
especificamente, nos países que integram o MERCOSUL é bastante similar, já que a taxa
de atividade das mulheres cresceu entre 1990 e 2000 nos quatro países do MERCOSUL,
conforme dados do Observatório do Mercado de Trabalho - MERCOSUL169. As diferenças
entre os salários dos homens e das mulheres, no mesmo período, porém, continuam sendo
muito grandes também170.
Essa desigualdade salarial ocorre por diversos motivos. Um deles é a ocupação
feminina nas atividades mais precarizadas. Na América Latina, a presença das mulheres,
está aumentando nas ocupações precarizadas, com menor regulamentação de suas garantias
de condições de trabalho, menores salários, com um aumento das formas de trabalho em
domicílio, continuando, sub-representadas nos empregos com responsabilidades de chefia
e que demandem qualificações técnicas, ainda que essas tenham um nível de escolaridade
mais alto que o dos homens em geral171.
As mulheres são mais atingidas pelos problemas sócio-econômicos dos países do
MERCOSUL na geração de emprego produtivo e na qualidade do emprego oferecido. Isso
é reflexo do crescimento da economia informal e da precarização. Elas estão mais
representadas na economia informal e nos setores mais precarizados.
No que se refere à força de trabalho feminina dos países do MERCOSUL, observase que as mulheres estão muito mais sujeitas a uma maior exploração por causa dos
menores salários que recebem, menor experiência de trabalho, discriminação no acesso a
determinados postos, carência em termos de representação sindical, dentre outros
fatores172.
O fato de a questão de gênero no mercado de trabalho dos países do MERCOSUL
não ser muito presente, dá-se por vários fatores, dentre eles, o problema de não haver uma
grande presença das mulheres, nos movimentos sindicais desses países, assim como a
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escassa representação e participação das mulheres nas direções sindicais e nas negociações
coletivas, gerando a falta da temática de gênero nas plataformas sindicais 173.
A Declaração Sócio-laboral do MERCOSUL prevê, no capítulo dos Direitos
Individuais, art. 3º, a igualdade de trato e oportunidades entre mulheres e homens e o
compromisso de garantir tal igualdade de trato por meio de normas e práticas laborais e o
Protocolo de Las Leñas, de 1992, estabelece diretrizes para a cooperação e assistência em
matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa.
No caso do MERCOSUL, o programa de direitos da mulher não está, ainda,
estabelecido, mas as comissões nacionais tripartites criadas em virtude desse acordo
avaliam, hoje, sua capacidade para introduzir uma perspectiva de gênero no trabalho, no
âmbito dos ministérios nacionais de trabalho.
A Resolução GMC Nº 115/96 introduziu o objetivo de criar o Observatório do
Mercado de Trabalho do MERCOSUL (OMTM), como parte da Pauta Negociadora
Prioritária do Subgrupo de Trabalho Nº 10 “Assuntos Trabalhistas, Emprego e Previdência
Social”, considerando haver a necessidade de acompanhar, no âmbito do MERCOSUL, a
conjuntura do mercado de trabalho na região, com vistas a subsidiar os governos e os
atores sociais na formulação de políticas públicas adequadas à realidade laboral dos
Estados Partes e à marcha do processo de integração regional.
Conforme a Resolução 45 do MERCOSUL, de 28 de novembro de 2008,
MERCOSUL/GMC/RES. Nº 45/08, o Observatório do Mercado de Trabalho do
MERCOSUL (OMTM) funciona como órgão auxiliar dependente do Grupo Mercado
Comum (art. 1º), é composto por um representante governamental titular e outro que se
alterna de cada Estado Parte, provenientes dos Ministérios ou organismos nacionais
responsáveis pelas políticas laborais (art. 2º) e tem como objetivo central fornecer aos
Estados Partes elementos que contribuam ao processo decisório acerca das políticas de
emprego, trabalho e salários (art. 3º), mediante a consolidação e sistematização da
informação produzida no âmbito do MERCOSUL, assim como em instituições e agências
públicas e privadas que realizem pesquisas e levantamentos sobre os temas associados à
EMCE174 e ao SGT Nº 10175, o assessoramento dos Estados Partes, quando solicitado, na
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elaboração de PNE176 e na identificação de indicadores de monitoramento e
acompanhamento de metas, nos âmbitos nacional e do MERCOSUL, a avaliação e
monitoramento do cumprimento das diretrizes da EMCE e das metas dos PNE, a
elaboração, quando solicitado, de propostas de reformulação de diretrizes da EMCE e
sugestões relativas ao PNE, a criação, manutenção e divulgação de bases de dados
comparáveis sobre as temáticas do trabalho e de políticas públicas de emprego,
disponibilizando-as para o GANEMPLE 177, o SGT Nº 10 e demais órgãos sócio-laborais, a
criação de mecanismos de articulação permanente com instituições produtoras de
informações relacionadas aos objetivos do OMTM, por solicitação do SGT N° 10 ou do
GANEMPLE, a facilitação, aos setores públicos e privados, do acesso aos estudos e às
informações relacionados às temáticas do emprego, trabalho e renda e das políticas
públicas laborais, sempre que exista autorização expressa dos Estados Partes (art. 4º).
Tanto os governos como as organizações de trabalhadores e de empregadores
participam das reuniões do OMTM, como observadores com direito a voz (art. 2º).
A incorporação da perspectiva de gênero nos objetivos e atividades do Observatório
tem como objetivo o apoio para a realização das metas da Declaração social do
MERCOSUL acerca da igualdade em gênero.
A Resolução n. 84, de 7 de dezembro de 2000, MERCOSUL/GMC/RES. N° 84/00,
leva em conta que a incorporação da perspectiva de gênero implica estabelecer um marco
claro e eficaz de supervisão, acompanhamento e avaliação dos mesmos para alcançar o
objetivo da igualdade de oportunidades, considera que iniciativas nesse sentido são
elementos essenciais para eliminar as disparidades e a discriminação contra a mulher na
região e estabelece que o GRUPO MERCADO COMUM deve instruir aos diferentes foros
do MERCOSUL, dentro de seus respectivos mandatos e competências, a incorporar a
perspectiva de gênero no planejamento, elaboração, implementação e avaliação de suas
atividades, políticas e programas, a fim de permitir a análise de seu impacto sobre as
mulheres, com a finalidade de garantir a igualdade e equidade entre os gêneros, com
especial atenção no tratamento, entre outros, dos temas trabalho, emprego, seguridade
social, saúde, pequenas e médias empresas e projetos de cooperação (art. 1º).
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A Resolução n. 37 de 28 de junho de 2000, MERCOSUL/GMC/RES Nº 37/00,
levando em conta a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero em todas as políticas
e programas do MERCOSUL, autoriza a Reunião Especializada da Mulher para que efetue
um trabalho de investigação na Secretaria Administrativa do MERCOSUL, para
confeccionar uma lista de atualização periódica que contenha todos os programas, medidas
e projetos com incidência sobre as mulheres na subregião, executados por meio dos órgãos
do MERCOSUL, permitindo assim a sua difusão e sua avaliação (art. 1º).
A Reunião Especializada da Mulher do MERCOSUL (REM) foi criada em 1998
pela Resolução nº 20 do Grupo Mercado Comum (GMC), com o objetivo de “estabelecer
um âmbito de análise da situação da mulher com relação à legislação vigente nos Estadosparte do MERCOSUL, no que se refere ao conceito de igualdade de oportunidades”.
Assim, sua tarefa principal é a análise da situação da mulher na região com a finalidade de
“contribuir ao desenvolvimento social, econômico e cultural das comunidades dos Estadosparte do MERCOSUL”. Inicialmente, a REM era diretamente subordinada ao GMC,
havendo uma alteração, em 2002, após a decisão do CMC178 de transferir as reuniões de
caráter não econômico, dentre as quais a REM, para o âmbito do FCCP 179.
A REM é composta por representantes dos cinco Estados-parte (Argentina, Brasil,
Uruguai, Paraguai e Venezuela) e dos Estados Associados (Bolívia, Chile, Colômbia,
Equador e Peru), pela coordenação das respectivas Seções Nacionais, e conta com a
participação, como observadoras, das organizações sociais da Sociedade Civil que
promovem a defesa dos direitos das mulheres e que tenham caráter regional. As
organizações sindicais não participam das reuniões, mas a Comissão de Mulheres da
Coordenadora das Uniões Sindicais do Cone Sul está credenciada para participar das
reuniões como observadora.
Cada Estado Parte exerce, de maneira rotativa, a Presidência Pro Tempore da REM,
o que torna esse Estado responsável pelo apoio logístico e administrativo necessário à
realização da reunião.
As ações da REM estão condicionadas aos termos de seu Regulamento Interno,
aprovado em 2002, e modificado em 2005. Na XIV REM, realizada entre os dias 7 e 8 de
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novembro de 2005, em Montevidéu, estavam presentes representantes da Argentina, Brasil,
Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile e Venezuela.
O Regulamento interno da REM dispõe que a referida reunião tem as seguintes
atribuições e responsabilidades (art. 4º): examinar, comentar e canalizar os informes
preparados pelos Estados Partes, formular planos, programas de ações e recomendações
técnicas, visando fomentar a aplicação e o cumprimento dos objetivos previstos no
Programa Anual da REM, criar grupos de trabalho para a realização de tarefas específicas
e por tempo determinado, que lhes seja encomendado por quaisquer dos órgãos do
MERCOSUL, identificar e encaminhar ao Comitê de Cooperação – CC os projetos de
cooperação no âmbito do MERCOSUL para análise prévia, bem como encaminhar ao
Comitê de Cooperação Técnica – CCT os programas, ações e projetos de cooperação
técnica com países de extrazona e Organismos Internacionais, identificados como de
interesse da REM, sem prejuízo das gestões que puderem ser realizadas pela Coordenadora
Delegada de cada Estado-Parte ante os organismos internacionais de cooperação para
apóio técnico e financeiro dos planos, programas e projetos acordados pela REM,
intercambiar informações e experiências e propor estratégias comuns para a incorporação
efetiva da perspectiva de gênero nas políticas públicas dos Estados Membros bem como
nas políticas do MERCOSUL, divulgar informações e melhores práticas que promovam
avanços das questões de gênero e da situação da mulher nos Estados Partes, incentivando a
cooperação e troca de experiências, e, por fim, elaborar análises e relatórios a fim de
monitorar a aplicação e o cumprimento das Convenções Internacionais relacionadas com a
temática de gênero ratificadas pelos Estados Partes do MERCOSUL.
A XXIV Reunião Especializada da Mulher do MERCOSUL ocorreu na cidade do
Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, nos dias 1º e 2 de dezembro de 2010,
havendo a concordância, como metas para 2011-2012 o fortalecimento do papel da REM
na institucionalidade do MERCOSUL, a criação de uma Secretaria da REM na estrutura do
bloco, a realização de estudo comparativo que subsidie a formulação de projetos de
legislação que fortaleçam a perspectiva da igualdade em gênero nos Estados-Parte e a
manifestação de preocupação com o projeto de lei sancionado recentemente pelo Poder
Legislativo paraguaio, que incorpora a Secretaria da Mulher ao Ministério do
Desenvolvimento Social desse país, assim como a necessidade de avançar com a
contratação das consultorias nacionais para realizar os diagnósticos de cada país no tema
Trato/Tráfico de Mulheres com Fins de Exploração Sexual Comercial, no âmbito do
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Projeto REM-AECID, e a necessidade de elevar ao CMC, futuramente, a proposta de
Protocolo Regional de Atenção às Mulheres em Situação de Tráfico com Fins de
Exploração Sexual, a necessidade de ressaltar a importância da discussão do tema das
trabalhadoras domésticas, no contexto do trabalho reprodutivo e da desigualdade no mundo
do trabalho, com a decisão de participação da REM, na discussão sobre a promulgação de
uma Recomendação ou Convenção sobre o Trabalho Doméstico, na próxima Conferência
Internacional do Trabalho que acontecerá em maio de 2011, a continuidade da
transversalização do tema gênero no processo de integração do MERCOSUL, com a
participação da REM em outras comissões dessa organização internacional.
A XXV REM teve lugar em Assunção, nos dias 6, 7 e 8 de junho de 2011. Como
atividade preparatória foi reunida a Mesa Técnica sobre violência de gênero, com seus dois
subgrupos: violência doméstica e tráfico de mulheres. Houve também uma atividade
especial da Mesa Técnica de Gênero, Trabalho e Integração Econômica, nos dias 19 e 20
de maio, de forma preparatória para a 100ª Conferência da OIT. Trataram sobre temas
acerca da Secretaria Permanente da REM, da elevação da hierarquia da REM para o nível
de Reunião de Ministros e Altas Autoridades dos mecanismos das mulheres na estrutura
institucional do MERCOSUL
Os participantes acordaram, também, sobre a necessidade de unir esforços entre as
mulheres para lograr avanços sobre a temática dos direitos políticos, mormente no tocante
às porcentagens de mulheres nos cargos mais altos dos governos.
Apesar da existência de normas que reconhecem a importância da transversalidade
de gênero na elaboração, aplicação e avaliação das políticas públicas dos países integrantes
do MERCOSUL e que determinam estudos transversais de gênero com dados
desagregados por sexo no tocante ao mercado de trabalho, não há outras medidas que
protejam ou fomentem o mercado de trabalho da mulher.
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1.7 O princípio da igualdade em gênero no Brasil

No Brasil, a primeira constituição a tratar sobre o trabalho da mulher foi a
Constituição Federal de 1934, marco da internalização dos preceitos sociais internacionais
e início do constitucionalismo social no Brasil, além de ser a partir dessa Constituição que
a legislação sobre o direito do trabalho passou a ser da competência da União, em seu art.
5º, inciso XIX.
Até então, as poucas normas que existiam eram para restringir o trabalho da
mulher, sob o argumento de que tal trabalho gerava a desagregação da família. Era sob
esse fundamento que o Código Civil de 1916 determinava que a mulher deveria ter
autorização do marido para trabalhar 180.
Conforme Siqueira Neto, as primeiras normas do trabalho da mulher tinham intuito
não de eliminar as condições insalubres, perigosas e ultrajantes de trabalho, mas sim de
efetuar a retirada seletiva da mulher do mercado de trabalho, com o fundamento da
fragilidade física da mulher em relação ao homem 181.
Antes de a legislação trabalhista passar a ser da competência da União, algumas leis
estaduais foram publicadas em relação ao trabalho da mulher: a Lei n. 1.596, de 29 de
dezembro de 1917, que instituiu o Serviço Sanitário do Estado, proibiu o trabalho das
mulheres que estivessem no último mês de gravidez e no primeiro mês de puerpério de
trabalhar em estabelecimentos industriais 182.
Já no âmbito federal, o Decreto n. 16.300, de 21 de dezembro de 1923, que trata
sobre o Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública, possibilitava que as
mulheres empregadas em estabelecimentos industriais e comerciais tivessem descanso de
trinta dias antes e trinta dias depois do parto183.
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O Decreto n. 21.417-A, de 17 de maio de 1932, que regulamentava o trabalho da
mulher nos estabelecimentos industriais, previa um descanso obrigatório de quatro
semanas antes e quatro semanas depois do parto, com direito a metade dos salários a serem
pagos pelas caixas de Seguridade Social ou, na falta, pelo empregador, assim como o
direito a afastamento de duas semanas, em caso de aborto não criminoso, garantia do
retorno às funções após a licença, direito a dois descansos de trinta minutos cada, para
aleitamento nos primeiros seis meses de vida da criança e proibição de despedida de
mulher grávida, em razão da gravidez. Esse Decreto proibia, também, o trabalho noturno
feminino, com algumas exceções. Esse Decreto foi a principal influência dos arts. 391 a
396 e 379 da CLT, em suas redações originais 184, sendo que suas normas deixam de ter um
caráter apenas repressivo do trabalho da mulher e passam a proteger a maternidade em
si185.
A Constituição Federal de 1934 trazia, em seu bojo, a proibição de tratamento
desigual entre homens e mulheres (art. 113, alínea a), a proibição de diferença de salário
para um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil (art.
121, parágrafo primeiro, alínea “a”), a proibição do trabalho da mulher, bem como dos
menores, em atividades insalubres (art. 121, parágrafo primeiro, alínea “d”), assistência
médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta descanso antes e depois
do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, e instituição de previdência, mediante
contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da
invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de morte (art. 121,
parágrafo primeiro, alínea “h”), incumbência preferencial às mulheres habilitadas para os
serviços de amparo à maternidade e à infância, os referentes ao lar e ao trabalho feminino,
assim como a fiscalização e a orientação respectivas. O art. 138, alínea c), determinava que
incumbia à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos de suas leis respectivas, o
amparo à maternidade e à infância. No âmbito do serviço público, o art. 168 proibia a
discriminação de sexo.
Essa Constituição teve a participação de uma mulher, Carlota Queiroz, e a
Deputada Bertha Lutz efetuou pronunciamento na comissão elaboradora do Anteprojeto 186.
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A Constituição Federal de 1937, por outro lado, não consagrou a igualdade salarial
entre os sexos e a proibição de discriminação em razão de sexo no serviço público e apenas
afirmou, em seu art. 122, parágrafo primeiro, que todos são iguais perante a lei, sem
especificar as desigualdades mais recorrentes, como desigualdades em razão de gênero, por
exemplo. Além disso, não previu a garantia de emprego à gestante, garantindo apenas um
repouso antes e depois do parto (art. 137, “l”) e proibiu o trabalho da mulher em indústrias
insalubres (art. 137, “k”). No plano infraconstitucional, nesse período, o Decreto-lei n.
2.548 de 1940 possibilitava que a mulher recebesse salário até 10% menor do que pago aos
homens187.
Em 1º de maio de 1943, é editada a Consolidação das Leis do Trabalho, mediante a
compilação dos textos legais existentes sobre direito do trabalho, com um capítulo
específico sobre a proteção do trabalho da mulher (capítulo III do Título III), tratando
sobre os seguintes assuntos: duração e condições de trabalho, trabalho noturno, períodos de
descanso, métodos e locais de trabalho, proteção à maternidade e penalidades. No tocante à
questão de gênero, a CLT apenas compilou todas as normas existentes, não trazendo
nenhuma inovação188.
A Constituição de 1946 manteve a competência da União para legislar sobre direito
do trabalho (art. 5º, inciso XV, alínea a)) e voltou a consagrar a proibição de diferença de
salário para um mesmo trabalho por motivo de sexo (art. 157, inciso II) e o direito da
gestante a descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego nem do salário (art.
157, inciso X).
Em 27 de agosto de 1962, o Estatuto da mulher casada retirou do marido o poder de
autorizar ou não o trabalho da mulher.
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No tocante à questão de gênero, a Constituição de 1967 consagrou o direito de
aposentadoria aos trinta anos para as mulheres, em seu art. 158, inciso XX, mas não
acrescenta mais nada de inovador no ordenamento jurídico, acerca do trabalho feminino,
mantendo a proibição de diferença salarial entre os sexos e o direito da gestante antes do
parto, previstos na Constituição anterior.
No plano infraconstitucional, o Decreto-lei n. 229 de 28 de fevereiro de 1967
alterou os arts. 374, 389 e 392 da CLT para vedar a prorrogação da jornada de trabalho da
mulher, mediante acordo com o empregador ou contrato coletivo, sem o estabelecimento
de compensação de horários, estendeu a possibilidade de trabalho noturno para as mulheres
nos estabelecimentos de ensino, flexibilizou a exigência de vestiários nos estabelecimentos
comerciários, bancos e atividades afins e determinou, dentre outras medidas, a manutenção
ou subvenção de creches189. A Lei n. 5.473, de 9 de julho de 1968 determinou, em seu
artigo primeiro, que as disposições e providências que, direta ou indiretamente, criassem
discriminações entre brasileiros de ambos os sexos para o provimento de cargos sujeitos a
seleção fossem nulas.
No tocante ao trabalho noturno, a revogação de sua proibição deu-se
paulatinamente. O Decreto-lei n. 546, de 18 de abri de 1969, permitiu o trabalho noturno
da mulher na compensação bancária e o Decreto-lei n. 744 ampliou as hipóteses em que as
mulheres poderiam trabalhar em jornada noturna para abranger os cargos técnicos ou
postos de direção, gerência na industrialização de produtos perecíveis. A Lei n. 5.673, de 6
de julho de 1971, autorizou o trabalho noturno da mulher nos serviços de processamento
de dados e em indústrias de manufaturados de couro que mantivessem contratos de
exportação devidamente autorizados pelos órgãos públicos competentes. A Lei n. 7.189, de
4 de junho de 1984, permitiu o trabalho noturno da mulher, restando proibido seu labor
apenas nos trabalhos em atividades industriais que não fossem de gerência, em serviços de
higiene e bem-estar e em empresas de industrialização de perecíveis 190.
A Lei n. 6136, de 7 de novembro de 1974, transferiu para a previdência social a
responsabilidade do pagamento do salário-maternidade, em consonância com a Convenção
n. 103 da OIT, que já havia sido ratificada pelo Brasil191.
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O projeto para a Constituição de 1988, de julho de 1987, previa que “ressalvada a
compensação, para igualar as oportunidades de acesso aos valores da vida e para reparar as
injustiças produzidas por discriminações não evitadas, ninguém será privilegiado ou
prejudicado em razão do nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, estado
civil, natureza do trabalho, religião, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física
ou mental, ou qualquer outra condição social ou individual”.
O princípio da não discriminação está previsto, na Constituição Federal brasileira
de 1988, de uma maneira ampla, no preâmbulo, quando afirma que os representantes do
povo brasileiro estão reunidos para assegurar a igualdade como valor de uma sociedade
sem preconceito, fundada na harmonia social e, no art. 3º, determinando como objetivos
fundamentais da República federativa de Brasil a construção de uma sociedade livre, justa
e solidária (inciso I), a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III) e a
promoção do bem de todos, sem quaisquer preconceitos (inciso IV). Seu art. 5º afirma que
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, afirmando que homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição (inciso I), que a lei punirá
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (inciso XLI) e
que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei (inciso XLII).
O art. 170 prevê, como princípio da ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, que tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, a redução das desigualdades regionais e sociais
(inciso VII) e a busca do pleno emprego (inciso VIII) e um dos objetivos da Assistência
Social é a promoção da integração ao mercado de trabalho (art. 203, inciso III).
No âmbito específico da igualdade em gênero nas relações de trabalho, a
Constituição brasileira, em seu art. 7º, consagra para as trabalhadoras: o direito à proteção
do mercado de trabalho da mulher (inciso XX), por meio de incentivos específicos,
conforme a lei e o direito à proibição de qualquer discriminação quanto ao salário,
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exercício de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
(inciso XXX) 192.
A Constituição prevê, também, o direito à licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias (inciso XVIII) e à licençapaternidade, nos termos fixados em lei (inciso XIX) que, atualmente, é de cinco dias,
conforme os termos do parágrafo primeiro do art. 10 do ADCT e assistência gratuita aos
filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas
(inciso XXV) 193.
O art. 201 determina que a previdência social atenda, nos termos da lei, à proteção à
maternidade, especialmente à gestante (inciso II) e o art. 203 define, como um dos
objetivos da Assistência social, a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice (inciso I).
No capítulo VII, sobre a família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso, fica
estabelecido que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos
igualmente pelo homem e pela mulher (art. 226, § 5º).
No art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, determina-se que,
até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição, fica
vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. (inciso II, b).
Souza-Lobo considera que o projeto de julho de 1987 era menos otimista que o
texto promulgado da Constituição, mas tinha a vantagem de assumir, claramente, que as
diferenças existem e precisam ser combatidas. Efetivamente, com a redação atual da
Constituição brasileira, corre-se o risco de pressupor que já não há mais diferenças fáticas
entre homens e mulheres, por exemplo 194.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) contém um capítulo específico para a
proteção do trabalho das mulheres, mas é uma norma consolidada na década de 40,
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No tocante ao disposto no inciso XX do art. 7º, considera Siqueira Neto (1996, p. 278) que “O legislador
constituinte, nesse passo, agiu no compasso correto dos países avançados, identificando o problema e
indicando a necessidade de medidas positivas do Estado através de legislação específica para promover o
mercado de trabalho da mulher, diminuindo as discriminações”.
193

Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. A redação original previa a assistência até seis
anos e a alteração foi feita com base na mudança da entrada da criança no ensino obrigatório.
194

Souza-Lobo (2011, p. 233).
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impregnada de características heterotutelares 195 e, por isso, deve ser analisada em conjunto
com os preceitos de igualdade em gênero consagrados na Constituição Federal de 1988.
Dessa maneira, algumas proibições que, inclusive, já estavam em desuso, não foram
recepcionadas pela Constituição, como a proibição da mulher de trabalhar em horário
noturno ou em um meio ambiente insalubre e a necessidade da autorização do marido para
o trabalho da mulher casada ou do pai para a mulher não casada, dentre outras que eram
previstas na CLT.
Muitas normas da Consolidação das Leis do Trabalho que se encontram no capítulo
da proteção das mulheres somente repetem o que a norma consolidada determina, de uma
maneira ampla, para homens e mulheres, nos outros capítulos, tais como duração do
trabalho, descanso semanal remunerado, fornecimento de equipamentos de segurança, etc.
Outras normas, ainda, que estavam no capítulo sobre a proteção do trabalho das mulheres,
em verdade, são aplicáveis aos homens e mulheres. Um exemplo é a proibição da revista
íntima, contida no art. 373-A, inciso VI, que a jurisprudência vem aplicando tanto às
mulheres como aos homens, apesar das controvérsias existentes196.
Em 24 de outubro de 1989, a Lei n. 7.855 revogou a proibição do trabalho noturno
constante da CLT para as mulheres que, em verdade, não havia sido recepcionada pela
Constituição de 1988, com a exceção das gestantes em estado gravídico-puerperal, durante
16 semanas, embora, sobre esse assunto, tenha, também, havido muitas controvérsias que,
hoje, se encontram praticamente sepultadas 197.
195

Freitas Júnior (1988, p.211).
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“RECURSO DE REVISTA. DANOS MORAIS. REVISTA ÍNTIMA. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS DE VENDA CONTROLADA. SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS. O exercício
regular do poder de fiscalização, com a finalidade de cumprir a legislação infraconstitucional que impõe a
responsabilidade da empresa pela guarda de produtos de venda controlada, não autoriza o descumprimento
das normas constitucionais que tratam da dignidade da pessoa humana, perante o princípio da supremacia da
Carta Magna. No caso concreto, o reclamante era submetido à revista íntima diária em ambiente coletivo, o
que não se admite. No art. 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho está disposto que é vedado proceder
o empregador ou preposto a revistas íntimas de empregadas ou funcionárias, o que, perante o princípio da
igualdade (art. 5º, caput, I, da CF/88), aplica-se aos trabalhadores do sexo masculino, pois a dignidade é
própria do ser humano, não de gênero específico. Recurso de revista a que se nega provimento. DANOS
MORAIS. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. Não houve prequestionamento quanto à possibilidade de
utilização, como parâmetro de cálculo, da maior remuneração por ano de serviço (Súmula nº 297/TST).
Recurso de revista de que não se conhece. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. (RR 631/2005-058-15-00.7, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 26/03/2008, 5ª
Turma, Data de Publicação: 04/04/2008)”. Sobre as três principais correntes acerca da aplicabilidade desse
artigo aos homens e mesmo às mulheres, ver Silva (2009, p. 159-161).
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Segundo Barros (2009, p. 1087), “do ponto de vista fisiológico, o trabalho noturno é prejudicial tanto à
mulher como ao homem e, por isso mesmo, recomenda-se o afastamento do empregado, em geral, desse
turno”, persistindo, apenas, a proibição do trabalho noturno à trabalhadora gestante ou em estado puerperal,
conforme os termos da Convenção n. 171 da OIT. Silva (2009, p. 155) alerta que a Lei n. 7.189/1984 já havia
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O Capítulo que dispõe sobre a proteção do trabalho da mulher é o capítulo terceiro.
A Seção I trata da duração, das condições de trabalho e da discriminação contra a mulher e
determina que os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho
feminino, naquilo em que não colidirem com a proteção especial estipulada às mulheres
(art. 372).
Embora não tenha sido expressamente revogado, o parágrafo único do art. 372 da
CLT, que estabelece que “Não é regido pelos dispositivos a que se refere este artigo 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 foi recepcionado
pela Constituição de 1988, a uma, por estabelecer distinção entre mulher e homem, já que
remete às questões de pátrio poder, a duas, porque cria distinção entre trabalho a domicílio
e trabalho em outros locais que a Constituição, em seu art. 7º, não permite.
O art. 373, parágrafo único, da CLT, incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999,
expressa a existência de discriminação positiva no ordenamento jurídico brasileiro no
tocante à igualdade em gênero, cem consonância com o art. 7º, inciso XX, da Constituição,
ao determinar que as proibições de discriminação citadas no artigo não obstam 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 trabalho da mulher.
Segundo o art. 377 da CLT, a adoção de medidas de proteção ao trabalho das
mulheres é considerada de ordem pública, não estando justificada, em nenhuma hipótese, a
redução de salário.
Há muitas controvérsias acerca da recepção do art. 384 da CLT, que dispõe que,
em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de quinze
minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho. A simples
diferença de sexo entre homens e mulheres não constitui fundamento para o tratamento
diferenciado entre eles. Ele somente se justifica em face de condições especiais, como a
maternidade, ou naquelas fixadas pela própria Constituição da República, como o direito à
aposentadoria após um tempo menor de contribuição do que o homem. Porém, tratando-se
de uma situação ordinária e comum a ambos, carece de amparo legal a concessão de

alterado o art. 380 da CLT para permitir o trabalho noturno da mulher, salvo nas empresas e atividades
industriais.
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tratamento diferenciado para a mulher. Ocorre que, anteriormente à Constituição de 1988,
o art. 384 da CLT já previa o intervalo de 15 minutos antes do início da hora extra às
mulheres. Diante do princípio da proibição do retrocesso social vigente no ordenamento
jurídico brasileiro, não se pode utilizar o princípio da igualdade em gênero para retirar
direitos, tem-se que, em verdade, após a Constituição de 1988, a correta interpretação do
art. 384 da CLT deve ser no sentido da ampliação de sua aplicação aos homens e não a
exclusão do direito anteriormente conferido às mulheres 198.
Discussão semelhante ocorre com o art. 386, que dispõe que “havendo trabalho aos
domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso
dominical”, considerando-se que tal norma, também deve ser aplicada para os homens e
mulheres199.
Algumas das normas estabelecidas pelo art. 389 tratam, em verdade, sobre de
disposições sobre meio ambiente do trabalho aplicáveis tanto aos homens como às
mulheres, determinando que toda empresa é obrigada200: a prover os estabelecimentos de
medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho que se fizerem
necessários à segurança e ao conforto das mulheres (inciso I), a instalar bebedouros,
lavatórios, aparelhos sanitários; dispor de cadeiras ou bancos, em número suficiente, que
permitam às mulheres trabalhar sem grande esgotamento físico (inciso II), a instalar
vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto os estabelecimentos
comerciais, escritórios, bancos e atividades afins, em que não seja exigida a troca de roupa
e outros, a critério da autoridade competente em matéria de segurança e higiene do
trabalho, admitindo-se como suficientes as gavetas ou escaninhos, onde possam as
empregadas guardar seus pertences (inciso III) e a fornecer, gratuitamente, a juízo da
autoridade competente, os recursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras,
luvas e roupas especiais, para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de
acordo com a natureza do trabalho (inciso IV).
198

Quanto ao princípio da proibição do retrocesso social, observe-se que o Brasil ratificou o PIDESC,
tratado internacional que prevê, em seu art. 2º, tal princípio.
Em sentido contrário, entendendo que essa prorrogação não foi recepcionada pela Constituição de 1988, ver
Barros (2009, p. 1091). No sentido de que a norma foi recepcionada, sendo válida apenas para as mulheres,
ver Nascimento (2011, p. 912). Para uma exposição das três principais teorias sobre o alcance dessa norma,
ver Silva (2009, p. 161-162).
199

Para uma exposição das três principais teorias sobre o alcance dessa norma, ver Silva (2009, p. 163) que
alerta que a tese da não recepção vem sendo acolhida.
200

Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967.
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Apenas os parágrafos primeiro e segundo do artigo estudado tratam de norma
específica para as trabalhadoras, dispondo que os estabelecimentos em que trabalharem
pelo menos trinta mulheres com mais de dezesseis anos de idade terão local apropriado
onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no
período da amamentação, sendo que tal 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 LBA ou de entidades sindicais (parágrafo segundo). O art. 397 determina que O SESI,
o SESC, a LBA e outras entidades públicas destinadas à assistência à infância manterão ou
subvencionarão, de acordo com suas possibilidades financeiras, escolas maternais e jardins
de infância, distribuídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados
especialmente aos filhos das mulheres empregadas e o art. 400 estabelece que “os locais
destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação deverão
possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e
uma instalação sanitária”, autorizando, no entanto, o uso de creche da rede pública ou da
rede particular para implementar tal direito.
Com vistas a dar efetividade a tal direito, a Portaria 3.296/1986 do Ministério do
Trabalho criou o reembolso-creche, que deve ter previsão em norma coletiva, mas é de
livre escolha da mãe empregada. Diante da necessidade de estabelecimento de tal direito
em norma coletiva, os empregadores que fizerem parte da Administração Pública Direta
não podem implantar o reembolso-creche, tampouco as empregadas domésticas têm esse
direito. Esse reembolso não tem natureza salarial e corresponde à indenização dos gastos
que a empregada tenha com a manutenção de uma creche 201. Silva alerta que a
Constituição Federal de 1988 não limitou o direito à creche apenas às mães, já que tal
direito está inserido no contexto geral dos direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, mas
os arts. 389 e 400, assim como a Portaria 3.296/1986 o restrigiram à empregada-mãe202. A
constitucionalidade dessa restrição é discutível, portanto.
Siqueira aponta, no Brasil, três formas de cumprimento da obrigação de
fornecimento de creche: a creche estabelecimento, em que a empresa fornece, ela mesma,
local para guarda e cuidado das crianças, a creche convênio, em que a empresa se utiliza de
outros estabelecimentos de cuidado com crianças, mediante convênios e a creche
201

Silva (2009, p. 183).
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Silva (2009, p. 183).
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reembolso, em que a empresa ressarce a (o) empregada (o) que fizer jus a tal direito de
suas despesas, observando o autor, porém, que nenhum desses sistemas funciona a
contento no Brasil e que, em verdade, deveria haver uma concertação entre empregadores,
poder público municipal e sindicatos para suprir os grandes problemas de falta de creches
adequadas, sendo que essa concertação deveria, também, estabelecer uma solução
transitória com redução de impostos para empresas que criassem e mantivessem creches
dentro dos padrões de higiene e segurança desejados203.
O art. 390 da CLT determina que, ao empregador é vedado empregar a mulher em
serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o
trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional, com exceção da
remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de
mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. Embora haja muitos estudos, comprovando que,
em geral, as mulheres têm menos força muscular que os homens, as variações entre os
homens e entre as mulheres é muito grande e, por isso, corrobora-se com a opinião de
Barros e Mallet, segundo os quais, o ideal seria a análise de cada caso concreto para a
determinação do limite de emprego de força muscular 204.
Para coibir prática muito comum na década de oitenta, o art. 390-B, incluído pela
Lei nº 9.799, de 1999, ressalta que as vagas dos cursos de formação de mão-de-obra,
ministrados por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer
órgão de ensino profissionalizante, serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos.
O art. 390-C da CLT determina 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.
O art. 390-E da CLT possibilita que a pessoa jurídica se associe a uma entidade de
formação profissional ou outras sociedades ou firme convênios para o desenvolvimento de
ações conjuntas para a execução de projeto de incentivo ao trabalho da mulher.
O art. 391, constante da Seção V, sobre proteção à maternidade, dispõe que a
trabalhadora não poderá ser despedida por justa causa, em virtude de gravidez ou
matrimônio e que nenhuma restrição será permitida, em razão de casamento ou gravidez,
por meio dos contratos coletivos ou individuais de trabalho.
203

Siqueira Neto (1996, p. 282).
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Barros (2009, p. 1092); Mallet (2009, p. 154).
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A Seção V sobre maternidade também deve ser analisada à luz da Constituição
Federal de 1988, que prevê, no art. 7º, inciso XVIII, a licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias e, no ADCT, art. 10, a garantia
de emprego da gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto205,
A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias,
sem prejuízo do emprego e do salário, devendo, mediante atestado médico, notificar o seu
empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º
(vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste. Esse afastamento pode ser
aumentado em duas semanas antes e ou depois do parto, mediante atestado médico (art.
392 da CLT).
O art. 392 garante, ainda, à empregada gestante, a possibilidade de 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. Silva afirma que essa possibilidade de transferência e a garantia
ao retorno à função anteriormente exercida fazem parte do conceito mais amplo de
manutenção da dignidade humana durante e após a gravidez 206.
A empregada rural apenas teve reconhecido o direito a tal benefício, juridicamente,
a partir da Constituição de 1988 sendo que passou a recebê-lo, na prática, apenas a partir
da Lei n. 8213/91, já que a maioria dos Tribunais entendia que o direito às trabalhadoras
urbanas e rurais previsto na Constituição ainda não havia sido regulamentado para as
trabalhadoras rurais207.
A empregada doméstica passou a ter direito à licença-maternidade com a
Constituição de 1988, sendo instituída a respectiva fonte de custeio em 1989, com a Lei n.
7.787. No tocante à estabilidade prevista no art. 10 do ADCT, contudo, entendia-se que
não foi estendido às domésticas, que somente passaram a ter direito à estabilidade desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, ou seja, nos mesmos termos das
demais empregadas gestantes, com a Lei n. 11.324, de 19 de julho de 2006, art. 4º.
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Sobre as três principais teorias acerca do sentido da expressão “confirmação” utilizada pelo constituinte,
ver Silva (2009, p. 186-188).
206

Silva (2009, p. 169).
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Barros (2009, p. 1095).

104

A Lei n. 11.770, de 9 de setembro de 2008, criou o Programa Empresa Cidadã,
destinado a assegurar por mais sessenta dias, a licença-maternidade. Essa extensão é
garantida à empregada gestante, nos casos em que a empregadora pessoa jurídica opte por
fazer parte do Programa Empresa Cidadã e a prorrogação seja pleiteada pela empregada até
o final do primeiro mês depois do parto. Esse período de licença será concedido
imediatamente depois da licença-maternidade. A prorrogação é devida para a adotante
também, nos mesmos termos. Nesse período, a mãe empregada não pode exercer qualquer
atividade remunerada e não pode manter a criança em creches ou organização semelhante,
conforme o art. 4º da lei que instituiu esse aumento. Afronta, portanto, o dispositivo do art.
4º da lei em comento a liberdade de trabalho da mãe empregada e não leva em conta os
casos em que a mãe tenha dois ou mais empregos concomitantes, casos muito comuns em
algumas profissões de coletivo feminino como enfermeiras ou professoras, por exemplo.
Ademais, o requisito de não manter a criança em creches dificulta o gozo da extensão do
beneficio, já que algumas mães não têm qualquer outra ajuda e necessitam garantir a vaga
nas creches.
Conforme os termos da Lei nº 10.421, 15 de abril de 2002, que inseriu o art. 392-A
na CLT, à empregada adotante ou a que obtiver guarda judicial para fins de adoção de
criança será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 da CLT, sendo que essa
licença só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou
guardiã, sendo discriminatória tal lei, na medida em que não prevê a mesma licença para o
pai adotante, sem justificativa alguma, já que, nos casos de adoção, não há o fundamento
da recuperação pós-parto da mãe e a adoção deve ser incentivada igualmente para homens
e para mulheres, tanto nos casos em que o homem seja o único adotante, como nos casos
em que a criança é adotada por um homem e uma mulher, mas apenas o homem esteja
empregado208.
A Lei n. 10.421/2002 previa o escalonamento do pagamento de licençamaternidade da seguinte forma: licença-maternidade de cento e vinte dias para a
empregada no caso de adoção ou guarda judicial de criança com até um ano de idade (art.
392-A, parágrafo primeiro, da CLT), licença-maternidade de sessenta dias para a
empregada no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de um ano de idade até
quatro anos de idade (art. 392-A, parágrafo segundo, da CLT) e licença-maternidade de
trinta dias para a empregada no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de
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quatro anos de idade até oito anos de idade (art. 392-A, parágrafo segundo, da CLT). Esse
critério gerava uma discriminação sem fundamento entre as crianças adotadas, uma vez
que todas as crianças adotadas e pais adotantes necessitam de um tempo para adaptação à
nova vida, sendo que, inclusive, muitos afirmam que a criança mais velha necessitará de
maior adaptação que a criança mais nova209. Esse artigo feria mandamento constitucional
que determina que não haverá nenhuma distinção entre filho natural e adotado (art. 227,
parágrafo sexto) e determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente que repete a
proibição constitucional, no art. 20, devendo, portanto, o mesmo tratamento jurídico dado à
mãe biológica ser dado à mãe adotante210.
A Lei n. 12.010/2009 revogou o art. 392-A da CLT, mas não o art. 71-A da Lei n.
8.213/91, que dispõe que à segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda
judicial para fins de adoção de criança, é devido o salário-maternidade pelo período de 120
(cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1 (um) ano de idade, de 60 (sessenta) dias, se a
criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver
de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade, havendo grandes controvérsias, portanto, acerca da
mudança do salário-maternidade da empregada adotante.
O art. 394 possibilita a ruptura de qualquer cláusula contratual, por parte da
empregada gestante, se for prejudicial à gestação, conforme atestado médico.
O art. 395 assegura um repouso remunerado de 2 (duas) semanas, em caso de aborto
não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, ficando-lhe assegurado o direito
de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento. É considerado aborto a
interrupção da gravidez antes da viabilidade fetal, o que ocorre, conforme a Organização
Mundial de Saúde, com fetos com menos de 20 semanas de idade gestacional ou peso
inferior a 500 gramas. A partir daí, o feto é considerado natimorto. Diante da redação da
Lei n. 8.921, de 25 de julho de 1994, posterior, portanto, à redação do art. 395, que, ao
considerar o aborto ausência legal computada para fins de férias, não mencionou a
necessidade de ser não criminoso, tal afastamento é devido em qualquer caso de aborto 211.
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Para fins de amamentação, o art. 396 da CLT garante o direito a dois descansos de
meia hora cada um até que a criança complete seis meses de idade, ou mais, quando a
saúde do filho assim o exigir. Essa regra, em verdade, deveria abranger os pais, no caso de
aleitamento artificial, com leite industrializado ou próprio leite materno retirado e
armazenado212. Para viabilizar essa amamentação, os locais destinados à guarda dos filhos
das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário,
uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária (art. 400 da
CLT).
Em norma com caráter de discriminação positiva pouco utilizada, o art. 399 prevê
que o Ministro do Trabalho conferirá diploma de benemerência 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.
A divisão sexual do trabalho, a hierarquização dos sexos e seus efeitos perniciosos
ainda são muito fortes na sociedade brasileira. Existem, todavia, alguns instrumentos
jurídicos aptos para coibir a discriminação de uma forma geral como a Lei n. 9.029/1995.
A referida lei, em seu art. 1º, proíbe a adoção de prática discriminatória, no que concerne
ao acesso ou à manutenção do emprego, em virtude de sexo, origem, raça, cor, estado civil,
situação familiar ou idade, com exceção das normas protetoras das crianças.
Seu art. 4º prevê que, em caso de despedida fundada por discriminação, o
empregado tem direito a pleitear sua reintegração, com pagamento integral de todo o
período de afastamento, com juros e correção monetária (inciso I) ou o pagamento em
dobro referente ao período em que ficou afastado, com juros e correção monetária (inciso
II). Ainda que a Lei n. 9.029/1995 tenha diversos problemas de redação e metodológicos¸
tal norma proporcionou alguns avanços, como a proibição das revistas íntimas nas pessoas,
por exemplo.
A Lei n. 9.799/99 incorporou um novo artigo na Consolidação das Leis do
Trabalho que proíbe determinadas atitudes por parte do empregador como fazer ofertas de
emprego com referências a sexo, idade, cor ou situação familiar, recusar emprego,
promoção ou motivar a despedida pelas mesmas razões, considerar as motivações
discriminatórias para fins de remuneração, formação profissional ou oportunidades de
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ascensão profissional, exigir atestado para comprovação de esterilidade ou a existência de
gravidez para admissão ou manutenção do emprego, com exceção dos serviços oferecidos
de assessoramento ou planificação familiar, realizados por instituições públicas ou
particulares, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde (SUS), impedir o acesso ou
adotar critérios subjetivos em razão de sexo ou gravidez para inscrição ou aprovação em
concurso ou, ainda, efetuar revistas íntimas em seus empregados.
Essa norma tem por intuito coibir a discriminação horizontal direta, ao impedir que
o empregador escolha o sexo de seu empregado (art. 373-A, inciso II) e ao impedir alguma
exigência no tocante ao estado civil dos empregados (art. 373-A, inciso I) 213.
A quantidade de número de normas que prevêem a igualdade em gênero no Brasil é
expressiva, mas tal igualdade ainda está longe de ser alcançada.
Por fim, cumpre observar que a Lei n. 10.224/2001, com a alteração da Lei n.
12.015/2009, criminalizou o assédio sexual no trabalho nos seguintes termos: “Constranger
alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o
agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de
emprego, cargo ou função”, com pena de detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, que pode ser
aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 anos. Essa norma prevê efeitos
apenas penais, no entanto, embora esteja relacionada ao meio ambiente do trabalho.

Conclusões do capítulo

Todos os direitos humanos têm como fundamento o princípio da dignidade humana
e são indivisíveis, universais e interdependentes. A satisfação de direitos sociais é
indispensável para a existência de direitos civis e políticos, que requerem uma situação de
superação das necessidades humanas básicas para ser exercidos plenamente. Por outro
lado, os direitos civis e políticos são indispensáveis como mecanismos de controle do
cumprimento das obrigações que emanam de direitos sociais. O desenvolvimento de um
direito humano facilita o desenvolvimento de outros direitos e a carência de um direito
também afeta os outros. Dessa forma, a violação aos direitos sociais gera uma violação
reflexa aos direitos civis e políticos, na medida em que a vulnerabilidade econômico-social
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leva à vulnerabilidade dos direitos civis e políticos, ocorrendo o mesmo com a violação
dos direitos civis e políticos.
Apesar dessa indivisibilidade e interdependência, os direitos sociais costumam ser
tratados como direitos que não fazem parte dos direitos humanos ou, quando tratados como
direitos humanos, são rotulados como forma específica de direitos humanos que não
comporta a mesma análise, aplicação e efetividade dos demais direitos. Isso ocorre porque
a percepção dos direitos sociais está assentada sobre uma série de preconceitos que acabam
por debilitar sua efetiva aplicação, quais sejam, preconceitos de percepção histórica, de
percepção filosófica, de percepção teórica e de percepção dogmática.
Os direitos sociais, nas últimas três décadas, passaram a ser permeáveis a um novo
tipo de reivindicações, não apenas vinculadas ao acesso de distribuição de renda, mas
vinculadas, principalmente, às demandas de reconhecimento. São reivindicações coletivas
em que setores, em geral, discriminados, reclamam a remoção de barreiras legais,
econômicas e sociais que os impeçam ou limitem sua participação ou acesso a esferas
sociais tais como representação política, educação ou emprego. Tais “demandas de
reconhecimento” têm, dentre seus principais objetivos, a visibilidade desse determinado
grupo social, com o reconhecimento de suas diferenças específicas e a remoção daquelas
pautas supostamente neutras que, em verdade, acabam por representar a visão dos grupos
dominantes e dificultam o acesso dos grupos discriminados a essas pautas.
Com o processo de especificação dos sujeitos dos direitos humanos, as
organizações internacionais e suas normas passaram a se ocupar dos problemas da
discriminação entre mulheres e homens, consagrando o princípio da igualdade em gênero
em vários tratados e convenções internacionais.
No âmbito específico de gênero, o Estado social está intrinsecamente ligado com as
questões de divisão sexual do trabalho e com o combate contra a discriminação da mulher
no trabalho, uma vez que a existência desse Estado facilita o alcance da igualdade em
gênero.
Isso se dá devido ao fato de que uma boa parte dos serviços prestados pelo Estado,
em um Estado Social, é a assistência, que, no Brasil, faz parte do sistema de seguridade
social previsto no art. 196 da Constituição Federal, juntamente com a Saúde e a
Previdência Social. Quando essa assistência não é fornecida pelo Estado, seu ônus costuma
ser atribuído às mulheres, diante da divisão sexual do trabalho existente em nossa
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sociedade, que, sob forma de dominação, atribui a essas o cuidado com a família, crianças
e dependentes sob o argumento de que elas teriam uma “vocação nata” para tais serviços.
Assim, quando o Estado fornece assistência e saúde aos cidadãos, de forma gratuita e
efetiva, a possibilidade de as mulheres participarem da vida pública aumenta. A
diminuição de tais serviços acaba, portanto, aumentando as desigualdades entre homens e
mulheres, uma vez que dificulta o acesso das mulheres ao trabalho e à vida pública.
Ainda que a presença de direitos sociais seja necessária para o alcance da igualdade
em gênero, sua mera presença não é suficiente, devido, dentre outras razões, ao fato de as
principais teorias do Estado social não terem levado em conta a posição desigual entre o
homem e a mulher e suas consequências nas prestações sociais e, se, de uma forma, o
Estado social melhorou as condições sócio-econômicas das mulheres, de outra forma,
também ajudou a perpetuar uma série de preconceitos de gênero. As mulheres são as mais
atingidas com cortes sociais, também em um Estado social, diante da dualização desse
sistema, com um sistema de seguridade social, que atinge mais os homens, e um sistema de
assistência social, que têm como destinatários um número maior de mulheres, diante do
paradigma do homem provedor existente no capitalismo.
A Organização das Nações Unidas (ONU) produziu diversas normas sobre o direito
à igualdade em gênero, podendo ser citadas as seguintes: a Convenção para a supressão do
tráfico de pessoas e a exploração da prostituição de outros, de 1949, a Convenção dos
direitos políticos das mulheres, que obriga os Estados-membros a permitir que as mulheres
votem e possam ser votadas e ocupar cargos públicos nos mesmos termos que os homens,
de 1952, a Convenção sobre a nacionalidade das mulheres casadas, que tem como objetivo
a proteção dos direitos da mulher casada a manter sua nacionalidade, de 1957, a
Convenção da UNESCO contra a discriminação na educação, que consagra a igualdade na
oportunidade de educação para homens e mulheres, incluídas as meninas, a Convenção da
ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres
(CEDAW), de 1979 e a Declaração da ONU, de 1993, para a eliminação da violência
contra as mulheres, que considera que a violência contra as mulheres é um dos
mecanismos cruciais pelos quais as mulheres são forçadas em posições subordinadas se
comparadas aos homens.
Os tratados da ONU sobre a igualdade em gênero, consagram, de forma geral, o
princípio da igualdade em gênero, a necessidade de que as mulheres façam parte de todos
os processos de tomadas de decisões e, consequentemente, a necessidade de adoção de
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medidas positivas no tocante à participação das mulheres em todas as instâncias de poder e
em todos os espaços públicos, inclusive no mercado de trabalho.
A OIT também tem uma série de normas específicas para o trabalho das mulheres.
As primeiras convenções da OIT sobre proteção da maternidade (Convenção n. 3) e sobre
trabalho noturno (Convenção n.4) tinham por objetivo proteger a mulher da exploração no
local de trabalho e proteger sua saúde, principalmente no que concerne ao seu papel
reprodutivo. Esses parâmetros tinham por objetivo a proteção das mulheres trabalhadoras,
tidas como indivíduos mais fracos e mais vulneráveis, que necessitavam atenção e
consideração especial. Atualmente, as normas da OIT têm duas preocupações básicas: a
igualdade de oportunidades, com o intuito de garantir igualdade de oportunidades e acesso
a treinamento, promoção do emprego, organização e tomadas de decisão, assim como
assegurar iguais condições de remuneração e benefícios de seguridade social fornecidos
em decorrência do emprego e a proteção das trabalhadoras, principalmente no que
concerne às condições de trabalho que podem gerar riscos para sua saúde reprodutiva.
As normas principais da OIT sobre igualdade em gênero são: a Convenção n.100,
sobre igualdade de remuneração, a Convenção n.111, sobre a discriminação no emprego e
ocupação, a Convenção n. 156, sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares e
a Convenção n.183, sobre a proteção da maternidade. Outras convenções, ainda que não se
dirijam, especificamente, às mulheres, são importantes para a igualdade em gênero, tais
como a Convenção n. 175, sobre trabalho a tempo parcial, a Convenção n. 177, sobre
trabalho a domicilio, e a Convenção n. 189, sobre trabalho doméstico, uma vez que a
maioria das pessoas que trabalham nessas condições são mulheres.
As convenções internacionais da OIT são instrumentos muito importantes na luta
contra a desigualdade em razão de gênero. No entanto, ainda que haja uma profusão de
normas da OIT sobre e relacionadas com a igualdade em gênero, demonstrando uma
preocupação dessa organização internacional com a temática, há uma dificuldade de
implantação dessas normas nos países por falta de conhecimento dessas normas e por
resistência a elas.
No tocante ao MERCOSUL, não há muitas normas que estabeleçam a igualdade em
gênero, apenas algumas resoluções que apontam para a necessidade de melhores estudos e
análises acerca da problemática. Apesar da existências de normas que reconhecem a
importância da transversalidade de gênero na elaboração, aplicação e avaliação das
políticas públicas dos países integrantes do MERCOSUL e que determinam estudos
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transversais de gênero com dados desagregados por sexo no tocante ao mercado de
trabalho, não há outras medidas que protejam ou fomentem o mercado de trabalho da
mulher.
Quanto ao ordenamento jurídico nacional brasileiro, as normas sobre o trabalho da
mulher começaram a surgir, de forma mais expressiva, com a Constituição Federal de
1934, marco da internalização dos preceitos sociais internacionais, início do
constitucionalismo social no Brasil e constituição a partir da qual a competência para
legislar sobre direito do trabalho passa a ser da União.
O princípio da igualdade está previsto, na Constituição Federal brasileira de 1988,
de uma maneira ampla, no preâmbulo, quando afirma que os representantes do povo
brasileiro estão reunidos para assegurar a igualdade como valor de uma sociedade sem
preconceito, fundada na harmonia social e, no art. 3º, (inciso I, III e IV). Seu art. 5º afirma
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, afirmando que homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição (inciso I), que a lei punirá
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (inciso XLI) e
que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei (inciso XLII).
No âmbito específico da igualdade em gênero nas relações de trabalho, a
Constituição brasileira, em seu art. 7º, consagra para as trabalhadoras: o direito à proteção
do mercado de trabalho da mulher (inciso XX), por meio de incentivos específicos,
conforme a lei e o direito à proibição de qualquer discriminação quanto ao salário,
exercício de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
(inciso XXX).
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) contém um capítulo específico para a
proteção do trabalho das mulheres, mas é uma norma consolidada na década de 40,
impregnada de características heterotutelares e, por isso, deve ser analisada em conjunto
com os preceitos de igualdade entre homens e mulheres consagrados na Constituição
Federal de 1988.
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A quantidade de número de normas que prevêem a igualdade entre homens e
mulheres aplicáveis no Brasil é, portanto, expressiva, mas tal igualdade ainda está longe de
ser alcançada, como será analisado no próximo capítulo.
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2 A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E A DESIGUALDADE EM
RAZÃO DE GÊNERO NO MERCADO DE TRABALHO

Introdução do capítulo

Nesse capítulo, são estudadas as desigualdades existentes entre homens e mulheres,
mormente no mercado de trabalho e os motivos que fundamentam e perpetuam tais
desigualdades, apesar da existência de diversas normas jurídicas com objetivo de proibir a
discriminação negativa e fomentar a igualdade em gênero.
A análise da problemática da desigualdade em razão de gênero sob o enfoque da
divisão sexual do trabalho entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo também é
efetuada porque o enfoque da divisão sexual do trabalho analisa a relação do trabalho
sexuado com outras formas da reprodução social que perpetuam ou rompem as relações de
gênero e explicita a extensão da segregação ocupacional e da segregação das tarefas no
processo de trabalho.
Para uma melhor compreensão e localização do tema no tempo e no espaço, são
estudados os movimentos feministas no Brasil e suas configurações, as principais teorias
sobre feminismo, bem como os diversos desdobramentos da divisão sexual do trabalho,
tais como a discriminação vertical, a discriminação horizontal, os modelos de relações
entre trabalho e família, a precariedade e precarização do trabalho feminino e a
sexualização do desemprego, a discriminação direta e discriminação indireta, assim como a
interseccionalidade de discriminações.
Finalmente, as questões sobre a necessidade da transversalidade na determinação
das políticas públicas de forma geral e a necessidade de adoção de medidas de
discriminação positiva para a proteção do mercado de trabalho da mulher são analisadas.
Para isso, são utilizados estudos da área de História sobre o tema, bem como as
análises estatísticas fornecidas pelo Anuário de Mulheres de 2011 214 e pelo Relatório anual
do observatório Brasil da igualdade de gênero 2009/2010215, que são coletâneas de
pesquisas efetuadas sobre gênero por vários institutos, contendo as estatísticas mais
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atualizadas em cada questão, o que, infelizmente, no tocante à questão da sindicalização
das mulheres e sua atuação na vida sindical são de anos bem anteriores. São, também,
utilizados dados da pesquisa Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e
privado216, de 2010, por conter dados sobre a percepção dos brasileiros e brasileiras acerca
da temática de gênero e dados mais específicos acerca da divisão das tarefas domésticas,
assim como dados do Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do
Brasil e Suas Ações Afirmativas217, de 2010, por conter dados específicos sobre a
discriminação vertical nas empresas brasileiras.
Ainda que essa tese não tenha como objeto de estudo a discriminação em razão de
raça, os dados desmembrados entre mulheres negras e não negras e homens negros e não
negros foram mantidos, para que a interseccionalidade de discriminações fosse levada em
conta, evitando vieses como hiperinclusão ou hipoinclusão de discriminações, fenômenos
que são estudados neste capítulo.

2.1 Os movimentos feministas

A problemática da igualdade versus diferença entre homens e mulheres existe desde
a Antiguidade clássica. No entanto, os movimentos feministas são movimentos sociais 218
que apenas se iniciaram, de forma mais expressiva, na segunda metade do século XIX, e
foi no século XX que os questionamentos mais significativos sobre igualdade entre homens
e mulheres foram feitos219. Os primeiros movimentos feministas foram, basicamente, em
prol do direito de voto da mulher. Já a segunda onda pleiteava o direito de as mulheres
poderem decidir sobre a maternidade 220.
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Nos anos sessenta, os movimentos feministas eram marcados por uma característica
de não mixidade, negando aos homens o direito de falar em nome das mulheres. Já na
década de setenta, as teorias feministas tomaram a definição de patriarcado para redefinir,
sob um enfoque feminista, como a formação social em que os homens detêm o poder,
sendo quase sinônimo de dominação masculina ou opressão das mulheres. Sob esse
enfoque, as teorias do patriarcado apresentam as seguintes características: designam um
sistema de relações individuais, de um lado, e a opressão das mulheres pelos homens em
um sistema capitalista, por outro lado 221. Nessa década, os estudos feministas ressaltavam
o caráter estrutural da dominação do homem sobre a mulher e a inextrincabilidade entre as
esferas sociais222.
Além disso, tais estudiosas destacavam a exclusão da mulher na elaboração
científica, replicando, com os matizes do século XX, a tradição histórica grega e
helenística de que o direito ao saber era privilégio dos homens 223, passando a mostrar
interesse pelas “atrizes invisíveis”, mostrando a importância das mulheres na história e o
caráter massivo do trabalho assalariado feminino, ao estudar o papel de tais mulheres como
operárias, serventes, trabalhadoras rurais e mulheres que se dedicavam ao comércio e ao
setor de serviços, assim como passam a estudar a história da participação das mulheres nas
pesquisas científicas, sua exclusão das instituições oficiais de ciência e das consequências
diretas e indiretas dessa exclusão 224.
Nos anos oitenta, a tais movimentos se mesclam elementos de multiculturalidade,
com as discussões de raça, atenuando a característica de não mixidade de tais
movimentos225.
Na América Latina, a segunda onda do feminismo nasce na década de setenta,
diante do impacto do movimento feminista internacional, da incorporação das mulheres ao
mercado de trabalho e, também, como consequência da resistência das mulheres à ditadura
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militar, estando, portanto, o feminismo latino-americano ligado aos movimentos de
oposição aos regimes militares226.
Nos países do MERCOSUL, o movimento feminista expande-se, colocando como
tema central o mote “o pessoal é político” e questionando a divisão entre o espaço público
e o espaço privado e a divisão sexual do trabalho, com destaque para temas como
sexualidade, autonomia sexual e reprodutiva, divórcio, legalização do aborto, trabalho não
remunerado e exclusão das mulheres nas esferas de poder e decisão. Esse feminismo tem
múltiplas formas e é operacionalizado por organizações coletivas, redes de ação, e estudos
acadêmicos, colocando, dessa forma, as mulheres como atrizes sociais nos processos
democráticos227.
Na Argentina, é criado o programa de Promoção da Mulher e da Família, em 1983
e a Subsecretaria da Mulher, em 1987, no Uruguai, o Instituto Nacional da Mulher e da
Família, em 1992 e, no Paraguai, a Secretaria da Mulher com hierarquia ministerial,
também em 1992228.
No Brasil, alguns movimentos feministas surgem em 1910, quando é criado o
Partido Republicano Feminino 229 e na década de 1920, com a luta pelo direito a votar e ser
votada. Esse período tem como maior expoente na luta pelo sufragismo feminino brasileiro
Bertha Lutz que, em 1922, organizou o I Congresso Internacional Feminista no Rio de
Janeiro e foi a fundadora da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, no mesmo
ano230, organização que, segundo alguns autores, embora preconizasse direitos políticos
para as mulheres, não questionava as bases da sociedade patriarcal 231. A Federação ficou
esvaziada, embora não tenha sido extinta, em 1937, com o golpe de Estado.
Embora o anarquismo fosse um movimento muito refratário ao movimento
feminista, por considerá-lo um movimento burguês, sem relação com a luta de classes, sua
ideologia e ações propiciaram um espaço em que se permitiu que algumas mulheres
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reconhecessem a dominação feita pela sociedade patriarcal às mulheres232, das quais uma
delas era Maria Lacerda de Moura.
Apesar dessas manifestações, o movimento feminista emerge, com força, apenas na
década de setenta e, dessa vez, com pretensões de luta contra as bases da sociedade
patriarcal233. Ainda que, em 1972, seja promovido o congresso do Conselho Nacional da
Mulher, organizado pela advogada Romy Medeiros, que tinha grandes ligações com
companhias como a Coca-Cola e a Igreja Católica, que apoiaram o congresso, com uma
identificação política mais ao centro, no mesmo ano, os grupos feministas de orientação de
esquerda começam a se reunir e, no mesmo ano, um grupo de exiladas, tanto militantes
como companheiras de militantes reúnem-se e foram o Grupo Latino-Americano de
Mulheres, fundada por Danda Prado, chegando a reunir 100 mulheres para discutir a
condição da mulher, sendo criado, três anos depois, o Círculo de Mulheres Brasileiras em
Paris. Tanto a organização de Romy Medeiros era muito mal vista pelo regime militar
ultradireita, como a organização de Danda Prado foi ameaçada pelos militantes de extrema
esquerda, mostrando que a relação entre feminismo e política sempre foi mais colidente
que harmoniosa, não importando a orientação234.
Para lutar contra a ditadura e por terem alguns objetivos comuns, os movimentos
feministas daquela década juntam forças aos movimentos aos movimentos de mulheres dos
bairros pobres que, por sua vez, ganham forças ao se unirem com o trabalho da pastoral.
Assim, ainda que, em diversos pontos, o feminismo e a igreja se confrontavam
continuamente, no tocante à luta contra o regime autoritário 235, o que ocorreu foi uma
política de alianças entre o feminismo, a esquerda e a igreja 236.
No Brasil, as mulheres participam de vários movimentos sociais organizados com
base local, nas periferias, ligados às necessidades de suprir as carências sociais e a falta de
bens de consumo coletivo, como água, esgotos, postos de saúde e creches, ou seja, essa
participação das mulheres em movimentos de bairro estava ligada ao mundo da
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reprodução, forma básica de identificação social tradicionalmente atribuída à mulher 237.
Tais movimentos eram movimentos de mulheres que não discutiam a condição de opressão
da mulher, mas as necessidades das mulheres em seus papéis de mães, esposas e donas-decasa, sem a intenção de mudança de tais papéis 238.
Conforme Souza-Lobo, afirmar que os movimentos sociais de mulheres eram
movimentos populares e os movimentos feministas eram movimentos de mulheres da
“classe média” é demasiadamente precário, uma vez que as práticas e trajetórias das
feministas se confundiam com os movimentos de mulheres 239. Em verdade, o feminismo
brasileiro iniciou-se nas camadas médias, mas expandiu-se nas camadas populares em um
movimento retroalimentador, vinculando-se, na década de setenta, às organizações e
partidos de esquerda, com uma atuação política vinculada ao conjunto das mobilizações
femininas240. Havia, portanto, uma relação intensa de retroalimentação de influências entre
os movimentos ditos de mulheres e os movimentos ditos de feministas.
Os grupos feministas atuavam junto a associações femininas de bairros, os clubes
de mães ou as associações de donas-de-casa, ligados, em sua grande parte, à igreja católica
por meio da CEB (Comunidade Eclesial de Base). Esses grupos feministas também
interagiam com as associações profissionais, principalmente de empregadas domésticas e
com as mulheres sindicalizadas241.
Mesmo sendo essas demandas estritamente ligadas ao trabalho reprodutivo, para
que existam, tais demandas já supõem uma formulação coletiva, deixando de ser
reivindicações imediatas e isoladas e passando a ser o reconhecimento de uma coletividade
de iguais, fazendo dos movimentos de mulheres de base local um sujeito político 242. As
mulheres dos movimentos populares colocam-se, portanto, no limite entre a vida privada e
a vida pública, mediante a formação de novos espaços243.
Com o processo de abertura política, a problemática de gênero ganhou espaço,
sendo discutida em diversos espaços públicos, juntamente com outras novas pautas de
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atuação, como movimentos antidiscriminatórios direcionados a direitos de grupos étnicos,
direitos das crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência dentre outros244. No
entanto, algumas questões, devido à presença da igreja católica como aliada, eram evitadas,
tais como aborto ou sexualidade. A ênfase era, portanto, na vida da trabalhadora, situação
considerada crucial tanto para os movimentos feministas pautados pela ideologia marxista,
quanto pelo feminismo liberal, que considerava o trabalho remunerado como instrumento
fundamental da libertação da dona-de-casa245. Além disso, as feministas tinham que lidar,
constantemente, com situações discriminatórias, ao lidar com partidos políticos dominados
por homens, com a igreja progressista, mas com uma base machista, com o Estado
patriarcal e com os grupos de esquerda, que consideravam, em sua maioria, as feministas
como burguesas que faziam o jogo do imperialismo norte-americano246.
Um dos temas comuns era a reivindicação de creches públicas, que tinha como
fundamento, para as feministas, a redefinição dos papéis familiares e para as mulheres da
periferia, a necessidade dos cuidados com as crianças, enquanto a mãe trabalhava, sem a
discussão de uma possível redefinição de papeis entre homens e mulheres 247.
Em 1975, integrando os eventos do Ano Internacional da Mulher, promovido pela
Organização das Nações Unidas, várias atividades públicas foram realizadas em São Paulo,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com o intuito de discutir a situação feminina no Brasil,
dentre elas o evento “O papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira”
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qual foi criado o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira. Num primeiro
momento, o Centro tinha influência tanto do feminismo marxista, quanto do liberal e do
radical, mas, a partir de 1978, passou a ter influência preponderante do feminismo
marxista249. Em 1975, ainda, as feministas paulistanas encontram-se na reunião da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em Belo Horizonte, um dos
poucos espaços possíveis para discussões dessa natureza na ditadura, iniciando, no Brasil,
o que foi chamado de feminismo acadêmico, que se consolidou na década de oitenta, com
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uma produção acadêmica bastante substancial sobre o tema 250. A obra inaugural sobre o
feminismo no Brasil foi a tese de livre-docência de Heleieth Saffioti, de 1967, A mulher na
sociedade de classes: mito e realidade, mas foi apenas nas décadas seguintes que o
feminismo acadêmico tomou vulto, com o apoio dos concursos de dotação de gênero no
Brasil, da Fundação Carlos Chagas, de 1978 a 1998, com a produção sobre o tema nos
Anpocs (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais), Anped
(Associação Nacional de Pesquisa em Educação) e Anpol (Associação Nacional de
Pesquisa em Letras), durante certo tempo, e a criação de núcleos de estudos de gênero,
como os da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da REDOR (Rede
Feminista Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relações de Gênero)
e o PAGU (Núcleo de Estudos de Gênero) da UNICAMP, dentre outros, assim como a
edição de importantes revistas sobre o tema, como a Revista de Estudos Feministas, que
está ligada tanto à Universidade Federal do Rio de Janeiro como à Universidade Federal de
Santa Catarina e é editada desde 1992251.
Nos anos de 1977 e 1978, no Rio de Janeiro, ocorrem os I e II Encontro da Mulher
que Trabalha, no Sindicato dos Aeroviários e no Sindicato dos Metalúrgicos,
respectivamente. Em São Paulo, em 1978, acontece o I Congresso da Mulher Metalúrgica
de São Bernardo e Diadema252.
A partir de 1978, o movimento de mulheres consolida-se no quadro das forças
políticas emergentes no país, crescendo, de forma substancial, o número de grupos
feministas no país253.
O movimento feminista brasileiro dos anos 1970 era um amplo e heterogêneo
movimento que articulava as lutas contra as formas de opressão das mulheres na sociedade
com as lutas pela redemocratização 254. A autonomia, em termos organizativos e
ideológicos, é o elemento conflitante e definidor do feminismo dessa década, não
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implicando uma prática defensiva ou isolacionista que impedisse a articulação com outros
movimentos sociais que compartilhassem identidades 255.
Em 1980, foi realizado o 2º Congresso da Mulher Paulista, com cerca de quatro mil
mulheres em São Paulo 256. Foram criados, também, a partir de 1982, os Conselhos dos
Direitos da Mulher, em alguns Estados e municípios, e o Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher. Nessa década, os partidos, interessados no eleitorado feminino, passaram a
incorporar as demandas das mulheres aos seus programas e a criar departamentos
femininos em suas estruturas partidárias.
Com a vitória do PMDB, no governo de São Paulo, foi criado o Conselho Estadual
da Condição Feminina, em abril de 1983, considerado como um dos primeiros órgãos
estatais criados especificamente para o estabelecimento de políticas públicas para as
mulheres257.
Ao longo dos anos 80, no entanto, tais movimentos começam a se atomizar,
organizando-se em torno de questões específicas, com uma perspectiva mais técnica e
profissional, surgindo vários grupos feministas temáticos, como os que tratam de violência
de gênero ou saúde, com o surgimento das primeiras organizações de apoio à mulher
contra a violência, sendo a primeira delas a SOS Mulher, criada em 1981, surgindo, em
1985, a primeira delegacia especializada em violência contra a mulher 258 e, no âmbito da
saúde, com a criação do SOS Corpo de Recife e o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde,
em São Paulo, em 1980, e o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM),
pelo Ministério da Saúde, em 1983.
Segundo Souza-Lobo, “os movimentos se consolidam enquanto sujeitos coletivos e
se vêem também confrontados com o Estado na medida em que, por meio dos novos
governos da oposição democrática, a condição feminina passa a ocupar um lugar no
discurso e nas políticas governamentais. A questão dos direitos já não é apenas tema de
reivindicações, mas passa a ser objeto de políticas públicas: as relações entre gêneros
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deixam a esfera da naturalidade, enquanto questões da vida privada, para ocupar espaços
públicos e visíveis onde são discutidas” 259.
A partir de então, surgem duas polarizações de movimentos feministas: o
movimento que se propõe a ocupar os novos espaços governamentais e o movimento que
insiste na exclusividade dos movimentos como espaços das feministas260, ou seja, de um
lado, as feministas que viam na institucionalização do movimento e na aproximação com a
esfera estatal uma oportunidade e, de outro lado, as feministas que viam um sinal de
cooptação nessa aproximação 261.
Havia muitas críticas quanto à participação institucional dos movimentos
feministas, já que uma parte das feministas considerava que a atuação no âmbito do Estado
gerava uma brecha na luta pela autonomia do movimento feminista 262. Por outro lado, a
participação institucional do movimento feminista possibilitava a utilização, por parte das
feministas, do Estado, de suas formas coercitivas com medidas punitivas, assim como de
sua capacidade de criar normas jurídicas, por meio de leis, políticas públicas e outros
mecanismos estatais263. Um dos grandes problemas da institucionalização dos movimentos
feministas é o fato de que, apesar de esses grupos serem fortes o suficiente para romper a
impermeabilidade estatal, não são fortes o suficiente para ocupar um espaço nas instâncias
decisórias.264
Com essa perspectiva, foi criado o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, por
meio de uma articulação entre as feministas do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB) e o presidente Tancredo Neves, no processo de transição 265, junto ao
Ministério da Justiça, com orçamento próprio, presidente com status de ministra e
composição de 17 conselheiras. Tal Conselho atuou, de forma efetiva, durante o período de
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1985 a 1989, já que, com o governo Collor, perdeu o orçamento próprio e passou a ter
como presidentes mulheres com pouca ou nenhuma expressão no movimento feminista 266.
Quando da Assembleia Nacional Constituinte, o CNDM, juntamente com o
movimento feminista autônomo e outras organizações do movimento de mulheres de todo
o país, conduziu a campanha nacional “Constituinte pra valer tem que ter palavra de
mulher”, mediante a realização de eventos nacionais e regionais, que foram sistematizadas
em um encontro nacional, cujo documento foi apresentado aos constituintes por meio da
Carta das Mulheres à Assembléia Constituinte267, considerada um dos mais importantes
documentos feministas brasileiros268.
A maior parte dessas demandas foi aprovada por meio da atuação conjunta da
chamada “bancada feminina”, atuando como um verdadeiro “bloco de gênero”, uma vez
que as deputadas constituintes, independentemente de sua filiação partidária e dos seus
distintos matizes políticos, apresentaram, em bloco, a maioria das propostas 269. Em
verdade, para a legislatura de 1986-1990, havia apenas 26 mulheres na Câmara dos
Deputados, constituindo 5,7% da Casa, mas essas mulheres, de partidos bem diversos,
autodenominaram-se “bancada feminina” e apresentaram 30 emendas sobre os direitos das
mulheres, das 122 enviadas, sendo que as que tiveram maior número de assinaturas foram
a emenda n. 20, que continha, dentre outros, tópicos sobre saúde da mulher, igualdade na
sociedade conjugal e direitos de posse e propriedade da terra para a mulher e a de número
65, que tratava do aborto270.
Dessa forma, houve, nesse período, uma institucionalização dos movimentos
feministas, mediante a participação no aparelho estatal, proporcionando a esses
movimentos, certo reconhecimento e possibilidade de pressão sobre as decisões 271. SouzaLobo observa, porém, que “se os espaços se dividem, o problema reside não na
diversificação das práticas, mas na submissão voluntária ou não dos movimentos à
iniciativa dos órgãos estatais ou na substituição dos movimentos pelo Estado ou na
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confusão entre movimento e Estado, visível na forma dos Conselhos que, no discurso de
algumas seria um representante dos movimentos”272. Um dos problemas concretos que o
feminismo sofreu com essa institucionalização foi o abandono das propostas do
movimento de creches em São Paulo, para apoiar a proposta do governo, restando o
movimento como sujeito de suas reivindicações substituído e descaracterizado como
interlocutor273.
Os movimentos feministas, na década de 1990, têm algumas complicações, diante
do clima conservador dominante no Estado e o descrédito no movimento autônomo, com o
consequente enfraquecimento dos movimentos sociais. Os conselhos existentes
trabalhavam em condições precárias, isolados do movimento e desprestigiados no âmbito
governamental274.
As modalidades de organizações e identidades feministas também aumentam, com
a articulação das mulheres pobres nas associações de bairros, das trabalhadoras rurais, das
trabalhadoras em seus sindicatos e centrais sindicais e das mulheres negras, aumentando o
feminismo popular e diminuindo as resistências ideológicas no tocante ao feminismo 275.
Em janeiro de 1994, é realizada a primeira reunião preparatória para Pequim, com
cerca de 100 militantes que, por sua vez, acordaram na realização de uma coordenação
nacional, a Articulação de Mulheres Brasileiras para Pequim, com o objetivo de tornar o
processo de Pequim amplamente democrático 276. Esse processo gerou um avanço na
mobilização e organização do feminismo brasileiro, mas também criou laços entre os
vários movimentos feministas da América Latina, por ser a primeira vez que as feministas
latino-americanas participavam, como um grupo coeso, de uma reunião mundial 277.
Essa articulação efetuou um documento final para a Pequim +5, apontando os
problemas dos mecanismos executivos utilizados no Brasil para o combate à desigualdade
em razão de gênero, tais como a escassez de recursos financeiros e de pessoal278.
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Conforme uma prática do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação da Mulher
(Comitê CEDAW), o movimento feminista elaborou o Relatório Alternativo 279 e mediante
tal contribuição, durante a XXIX Sessão do Comitê CEDAW, realizada em julho de 2003,
o Comitê apresentou os seguintes problemas ainda existentes no Brasil que impediam que
esse cumprisse, a contento, a Convenção mencionada supra: a defasagem entre as garantias
constitucionais de igualdade entre homens e mulheres; as intensas disparidades regionais,
econômicas e sociais; a persistência de dispositivos discriminatórios em relação à mulher
no código penal; as visões conservadoras e estereotipadas a respeito das mulheres; a
violência contra as mulheres; a exploração sexual e o tráfico de mulheres; a subrepresentação feminina nas instâncias de poder político; as altas taxas de analfabetismo
feminino e de mortalidade materna 280.
Quando da realização da I Conferência Nacional de Políticas Públicas para
Mulheres, em 14 e 15 de julho de 2004, cerca de 500 mil mulheres participaram de sua
realização, nos âmbitos municipais, estaduais e federal e 2000 mulheres participaram na
qualidade de delegadas281. Dessa conferência, resultou o I Plano Nacional de Política Para
as Mulheres, com vigência durante o período de 2004 a 2007.
Em 17 a 20 de agosto de 2007, ocorreu a II Conferência Nacional de Políticas
Públicas para Mulheres, com a participação de cerca de 200.000 mulheres e 2700
delegadas, da qual foi fruto o II Plano Nacional de Política Para as Mulheres, com vigência
de 2008 a 2011282.
A III Conferência Nacional de Políticas Públicas para Mulheres ocorreu entre 12 a
15 de dezembro de 2011, em Brasília, com a participação de cerca de 200.000 mulheres e
2.500 delegadas.
A partir de 2000, consolida-se, também, no Brasil, de maneira muito forte, um
feminismo efetuado pelas ONGs. Esse feminismo é caracterizado por uma diversificação
de organizações, tais como ONGs de mulheres negras, mulheres rurais, mulheres
prostitutas, mulheres portadoras do vírus HIV, etc.283.
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As ONGs que vêm tendo maior atuação no Brasil são, no âmbito político, o
CFEMEA (Centro Feminista de Estudos e Assessoria), criado em 1989, em Brasília,
constituindo-se em grande articulador das questões das mulheres junto ao Congresso
Nacional, com defesa de projetos e propostas de emendas às comissões, a AGENDE
(Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento), que centra seus esforços na advocacia
de gênero, no sentido de advogar por políticas e processos de transformação no campo das
relações de gênero, no âmbito dos movimentos de base, a AMB (Articulação da Mulher
Brasileira), que atua assessorando e organizando os movimentos de base, com uma
significativa capilaridade, no âmbito da saúde da mulher, a RedeSaúde (Rede Nacional
Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos), que acompanha a implantação das políticas
públicas concernentes à saúde da mulher 284, na busca do empoderamento das mulheres a
GELEDÉS, voltadas para as mulheres negras, a SOSCorpo, de Recife, que tem, dentre seus
objetivos, a construção de um espaço público de discussão e conscientização da situação da
mulher e se propõe a contribuir para a “qualificação da atuação pública das mulheres na
construção da democracia brasileira” e o Coletivo Mulher Vida, de Recife, que atua no
combate à violência de gênero, dentre outras ONGs.
A forma de atuação das ONGs, atualmente, é variável no campo do gênero, já que
algumas são mobilizadoras, outras prestam assessoria especializada e outras são
prestadoras de serviços. Essas organizações são criadas sem fins lucrativos, a partir de
militantes dos movimentos sociais, no caso em tela, do feminismo, mas, muitas vezes,
recebem apoio financeiro de outras entidades e, apesar de terem grande importância para a
luta contra a desigualdade em razão de gênero, acabam se pautando não só pela agenda do
feminismo como pela agenda de tais entidades, passando suas integrantes a falar de um
lugar institucional diferenciado de outras feministas285.
Conclui-se, portanto, que, no Brasil, não houve e não há um único projeto
feminista, coexistindo vários movimentos e projetos, com diferentes ideologias e diferentes
graus de radicalidade286, uma vez que, desde a década de setenta até hoje, os movimentos
feministas brasileiros sempre tiveram um caráter interclasse, enfrentando o autoritarismo
da ditadura militar, construindo novos espaços públicos democráticos, rebelando-se contra
o autoritarismo patriarcal presente na família, na escola, nos espaços de trabalho, e também
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no Estado, ao mesmo tempo em que interagia com os partidos políticos, com os sindicatos,
com outros movimentos sociais, com o Estado e até mesmo com organismos
supranacionais287.

2.2 Teorias sobre as diferenças entre os sexos: teorias universalistas,
essencialistas e queer

Atualmente, pode-se dizer que há três grandes feixes de teorias sobre as diferenças
entre os sexos: as teorias universalistas, as teorias diferencialistas (ou substancialistas) e as
teorias queer.
As teorias universalistas, que têm como precursora Simone de Beauvoir, com o
livro Deuxième sexe288, partem do princípio de que todos os indivíduos são seres humanos
iguais, independentemente de diferenças secundárias como traços físicos, raça, sexo,
língua, etc. e que, assim como ocorre com os demais marcos diferenciadores, as diferenças
biológicas entre sexos são insignificantes e que a verdadeira diferenciação é feita por meio
de uma dominação de um gênero por outro. Segundo essas teorias, as alegações de
especificidades dos gêneros, em verdade, são instrumentos de dominação produzidos
socialmente para justificar a posição secundária da mulher, relegadas apenas às funções de
objeto sexual e mães, as excluindo do espaço público.
Segundo as teorias universalistas, as únicas diferenças existentes entre homens e
mulheres são as biológico-sexuais, das quais não se derivam qualidades inatas distintas
entre ambos os sexos, sendo que, conforme as concepções culturalistas, as demais
diferenças são apreendidas culturalmente289.
As críticas feitas a essas correntes levam em conta o risco de se confundir igualdade
com identidade, gerando uma negação da possibilidade de existência de diferenças 290.
Já as teorias diferencialistas fundam-se na ideia de que igualdade não é identidade,
que as concepções universalistas, em verdade, são falocêntricas e que há necessidade de
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inscrição de duas formas diferentes de ser, do homem e da mulher, sem que haja entre elas
hierarquização291. Tais teorias baseiam-se, normalmente, nas experiências da paternidade e
da maternidade, consideradas, para essas correntes, como biologicamente díspares.
Conforme essas correntes, mulheres e homens são diferentes por natureza, o que
implica formas de ser e comportamentos específicos e têm a diferença entre os sexos como
ponto fundamental de suas estratégias de ação, rejeitando a aspiração da igualdade entre
mulheres e homens como válida 292.
Essas teorias, no entanto, geram um grande risco de relativização das diferenças e
aceitação da dominação de um sexo pelo outro, mediante o mascaramento das
desigualdades impostas como situações imanentes ao sexo.
As teorias pós-modernas negam a existência de um ou dois, afirmando haver vários
gêneros, com limites porosos ou, em outros termos, várias nuanças de gênero. As teorias
queer são desenvolvidas a partir das teorias pós-modernas e não preconizam apenas uma
porosidade entre os gêneros, mas o “descolamento” do sexo biológico e o sexo identificado
socialmente, considerando o homossexualismo e o bissexualismo não apenas em termos de
orientação sexual, mas como verdadeiros gêneros diversos293. Criticam a existência da
dicotomia de gênero, por considerarem que a dicotomização em categorias não é um
instrumento apto a captar a limiaridade de posições subjetivas contraditórias ou as fluidas,
nomádicas e migratórias294. Nas palavras de Héritier, não existe gênero masculino ou
gênero feminino estritamente definidos, mas sim ambiguidades, ambiguidades essas tanto
orgânica e geneticamente situadas, como relacionadas a percepções íntimas do ser
sexuado, das orientações sexuais ou dos componentes cotidianos295.
As teorias queer preconizam, portanto, a existência de uma multiplicidade de
pertencimento ao gênero296, baseando-se na problematização do conceito tradicional de
identidade e contestando a utilização desta categoria para dar conta da luta política de
grupos constituídos por diversidade de atores em contínuo processo de diferenciação, já
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que afirmam que nenhuma identidade é fixa ou fixável e nenhuma hierarquia é imutável,
estando sempre sujeita à mudança no processo da desconstrução e devir social297.
São adotadas, nesse trabalho, as teorias universalistas, no sentido de se considerar
que as diferenças biológicas entre homens e mulheres não são significativas a ponto de
determinar direitos díspares entre os gêneros, ainda que as diferenças sociais possam
justificar algumas formas de discriminação positiva transitória, pois, de forma contrária,
corre-se o risco de se pensar a “especificidade” mediante o exclusivo enquadramento das
mulheres na relação familiar, como uma forma velada e atualizada de um determinismo
biológico, sendo uma armadilha para justificar uma situação de desigualdade, como se as
mulheres estivessem “fora do lugar”, no trabalho assalariado e na vida pública brasileira 298.

2.3 A desigualdade em razão de gênero e a divisão sexual do trabalho

A possibilidade de se engajar em uma atividade produtiva é uma fonte básica de
empoderamento para as pessoas. Historicamente, os homens têm uma participação maior
no mercado de trabalho que as mulheres, por causa de disparidades de educação e
treinamento profissional, divisão sexual do trabalho rígida, discriminação no local de
trabalho, com pagamento de salários mais baixos para as mulheres e atribuição às mulheres
dos encargos com a família e a casa.
Conforme o Relatório das Nações Unidas dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio de 2005, o acesso das mulheres ao emprego é mais baixo que o dos homens na
maioria dos países em desenvolvimento: as mulheres têm menos chances de conseguir um
emprego remunerado e regular e trabalham, mais frequentemente, na economia informal.
Essas desvantagens causam um impacto negativo no processo de desenvolvimento e na
possibilidade de equalizar a desigualdades em razão de gênero em todo setor da vida.
O trabalho é alocado de forma diferente entre as ocupações em todas as sociedades.
Assim como em outras áreas, o mercado de trabalho tem uma segregação de gênero muito
forte, mesmo levando em conta as diferenças entre as regiões e culturas. A divisão sexual
297
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do trabalho refere-se ao modo como o trabalho é dividido entre mulheres e homens e está
relacionado com seus papéis sexuais.
O estudo da situação da mulher e a questão de gênero no mercado de trabalho
iniciou-se no final da década de sessenta, nos Estados Unidos e Europa e a partir de 1975,
nos países da América Latina, com a instituição, pela ONU, da Década da Mulher, no
México, já que a sociologia do trabalho costumava estar centrada na figura do trabalhador
do sexo masculino da grande empresa industrial, figura considerada como universal 299.
Embora alguns trabalhos tenham analisado o enfoque da mulher no trabalho, apenas
em 1971, surge artigo efetivamente pioneiro nessa área, de Nicole-Claude Mathieu, Notas
para uma definição sociológica das categorias de sexo. No Brasil, em 1978, é publicado o
livro de Eva Alterman Blay intitulado O trabalho domesticado: a mulher na indústria
paulista.300
Apenas durante os anos setenta e oitenta, as pesquisas sociológicas vão se orientar
na direção de uma “transformação do estudo das mulheres em estudo ‘dos sexos’ e,
simultaneamente, a interpenetração dos domínios antes separados da sociologia do trabalho
e da sociologia da família”, sendo que tais estudos só passaram a analisar o trabalho
feminino como um todo quando passaram a analisar a articulação entre o espaço produtivo
e a família, espaço reprodutivo, já que a vivência do trabalho das mulheres sempre implica
a combinação desses dois espaços, seja por seu entrosamento, seja pela superposição
desses301.
Há duas teorias principais sobre a divisão sexual do trabalho nos estudos
sociológicos atualmente 302. Uma das teorias fundamenta-se na existência de uma
complementaridade entre os papeis atribuídos aos homens e os papeis atribuídos às
mulheres. Essa teoria parte do princípio da existência de uma natureza feminina e uma
natureza masculina e que a divisão sexual do trabalho foi efetuada de forma natural,
interacional e sem antagonismos.
Já, segundo a teoria da dominação, as desigualdades entre homens e mulheres são
fundamentadas, basicamente, na divisão sexual do trabalho, entre trabalho produtivo e
299
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trabalho reprodutivo. Essa forma da divisão sexual tem dois princípios organizadores: o
princípio da separação e o princípio hierárquico. O princípio da separação diz respeito à
existência de trabalhos considerados femininos, na esfera reprodutiva, e trabalhos
considerados masculinos, na esfera produtiva. O princípio hierárquico define o trabalho
considerado tipicamente masculino como de maior valor que o trabalho considerado
tipicamente feminino 303. Não há uma escolha livre de papéis, sendo que a determinação
das funções de cada gênero é efetuada antagonicamente, por meio da dominação dos
homens sobre as mulheres.
Dessa forma, a divisão sexual do trabalho tem as seguintes características: a relação
entre os grupos de homens e de mulheres é antagônica, as diferenças constatadas entre as
práticas dos homens e as práticas das mulheres são construções sociais e não têm
fundamento em causas biológicas, essa construção social tem uma base material e
ideológica. Tais relações fundam-se, dessa forma, em relações de poder e dominação de
um sexo sobre o outro304. Em outras palavras, “a divisão sexual do trabalho como relação
entre dois gêneros traz embutida a hierarquia social entre esses dois gêneros. Assim, a
divisão sexual do trabalho não cria a subordinação e a desigualdade das mulheres no
mercado de trabalho, mas recria uma subordinação que existe também nas outras esferas
do social”

305

. Conforme Souza-Lobo, essa divisão “produz e reproduz a assimetria entre

práticas femininas e masculinas, constrói e reconstrói mecanismos de sujeição e
disciplinamento das mulheres, produz e reproduz a subordinação de gênero dominação”
306

.
A divisão sexual do trabalho não é produto de dados biológicos, mas sim de

construções sociais específicas chamadas de relações sociais de sexo307, quer dizer, a
divisão sexual do trabalho é modulada histórica e socialmente, variando no espaço e no
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tempo308, não podendo se olvidar que o determinismo biológico, desde o século XIX, vem
sendo utilizado para fundamentar a persistência de discriminações não apenas de sexo, mas
também de cor, etnia e até de religião.
A divisão sexual do trabalho é fruto da dominação das mulheres efetuada pelo
patriarcalismo por meio de construções históricas, sociais e ideológicas. Conforme Santos,
o espaço doméstico continua a ser um espaço privilegiado de reprodução social, sendo que
a forma de poder que predomina é o patriarcado. As relações sociais familiares são
dominadas por essa forma de poder, que está na origem da discriminação sexual da qual
são vítimas as mulheres, desbordando outros espaços-tempo além do doméstico 309.
Utilizando-se da divisão clássica de Weber das formas de dominação entre
dominação tradicional, dominação legal e dominação carismática, pode-se inserir a
dominação das mulheres pelos homens na dominação tradicional, que surge dos costumes
e da tradição precipuamente. Poder, segundo Weber, significa toda probabilidade de impor
a própria vontade em uma relação social e dominação como a probabilidade de encontrar
obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas
indicáveis 310. Ocorre que tal concepção de Weber sobre a dominação não explica a
orientação da relação de violência, ou seja, quem exerce tal violência e contra quem ela é
exercida311.
Em toda relação de dominação, há dois pólos desiguais e, no caso das mulheres,
essas diferenças, ainda que sejam majoritariamente construtos históricos, são engendradas
de maneira a tomar formas “naturalizadas”, ou seja, a forma de uma biologização e
naturalização das diferenças entre os homens312.
Essa biologização é tão forte que, mesmo autores que afirmam que a diferença entre
os sexos é cultural, por vezes, entendem que não é possível acabar com as diferenças entre
os sexos. Um exemplo disso é Bourdieu. O autor francês estudou a sociedade cabila a
fundo para mostrar como a polarização dos sexos era construída socialmente, sem relação
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com dados biológicos. Apesar de ser um dado cultural, o autor afirma que a dominação de
sexo já está tão incutida na sociedade, fazendo parte de seu habitus, que a mera
consciência das mulheres dessa dominação não é suficiente para cessar a “violência
simbólica”

313

engendrada por tal dominação e que, mesmo a atuação de movimentos

sociais como grupos de defesa das mulheres ou os sindicatos pouco ou nada podem fazer
para mudar tal situação 314.
A divisão sexual do trabalho estrutura as relações de gênero na sociedade e
estabelece uma divisão naturalizada das áreas reprodutivas atribuídas às mulheres e das
áreas produtivas atribuídas aos homens. Dessa forma, além de atribuir às mulheres a
responsabilidade sobre a reprodução, estabelecendo sua inclusão na produção apenas
secundariamente, a divisão sexual do trabalho rotula o trabalho reprodutivo como um não
trabalho, não lhe atribuindo valor e o marginalizando como objeto de estudo da
economia315.
Toma-se, aqui, a definição de trabalho reprodutivo como todas as responsabilidades
com o cuidado e criação de crianças e com as tarefas domésticas necessárias para a
manutenção e reprodução da força de trabalho, incluindo-se não apenas a reprodução
biológica, como também o cuidado e manutenção da força de trabalho e da futura força de
trabalho (crianças). Por outro lado, o trabalho produtivo é todo trabalho feito por homem
ou mulher em troca de pagamento em dinheiro ou algo similar, incluindo-se o trabalho no
mercado de produção ou trabalho para subsistência.
Souza-Lobo considera que “a ideia de que a divisão sexual do trabalho não só
separa e articula produção e reprodução, mas estrutura as relações no trabalho
reprodutivo”, permitindo recolocar a questão da relação entre a dinâmica das relações
capitalistas de trabalho e as relações sociais. Isso possibilita a análise do trabalho industrial
feminino com um questionamento das generalidades e fazendo emergir as relações
invisíveis que estruturam o trabalho doméstico ou a própria divisão sexual do trabalho e
das tarefas nas várias relações sociais” 316.
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Conforme a autora, as pesquisas sobre a divisão sexual do trabalho mostram que as
modalidades de subordinação das mulheres nas suas experiências de trabalho são múltiplas
e o ponto comum é justamente a persistência da subordinação. As práticas sociais,
familiares, culturais e de trabalho das mulheres são simultaneamente aproveitadas nas
relações de trabalho propriamente capitalistas ou não, formais ou informais, mas, ao
mesmo tempo, são práticas constantemente reformuladas como estratégias de
sobrevivência e estratégias de resistência à dominação e à subordinação.317
Corrobora-se, portanto, com a assertiva de Souza-Lobo de que “para manter as
desigualdades de salário e um comportamento dócil entre as operárias, é necessário utilizar
formas de controle e de disciplina que articulem a subordinação operária ao capital com a
subordinação sexista da mulher. Isso permite concluir que a produção se estrutura sobre a
base de uma divisão sexual e social do trabalho que atinge os salários, as promoções, a
qualificação, a escala de funções e as formas de controle da mão de obra. Porém, a
discussão sobre as origens dessa discriminação deve incluir a análise da esfera da
reprodução (as estruturas familiares) e as formas de discriminação social (em nível
ideológico)”.
O capital não cria subordinação das mulheres, porém integra e reforça as raízes da
divisão sexual do trabalho. Segundo Santos, o capitalismo não inventou o patriarcado e
tem em relação a ele uma trajectória ambivalente, uma vez que, se aproveitou-se do
patriarcado para se apropriar do trabalho não pago das mulheres, levando este a participar
nos custos da reprodução da força de trabalho que deviam, noutras circunstâncias, ser
integralmente cobertos pelo salário, por outro lado, libertou parcialmente a mulher de
submissões ancestrais, mesmo se só para a submeter à submissão moderna do trabalho
assalariado. No entanto, é altamente improvável que o máximo de consciência possível do
capitalismo possa vir a integrar o fim da discriminação sexual, pois a divisão sexual do
trabalho no espaço-tempo doméstico tende a ser homogênea e relativamente estável em
formações sociais com diferentes divisões sexuais do trabalho em outros espaços-tempo318.
A humanidade faz parte das espécies que têm reprodução sexuada, tendo, portanto,
dois sexos. A par das diferenças entre os sexos, a maioria das sociedades costuma fazer
uma diferenciação biológica, atribuindo funções diferentes aos dois sexos, impostas
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culturalmente. Essa imposição é chamada, muitas vezes, de gênero. O gênero exerce-se em
dois campos básicos: a divisão sexual do trabalho e seus meios de produção e a
organização social do trabalho de procriação, em que as “capacidades” femininas são
transformadas e exacerbadas por diversas intervenções sociais, sendo que as demais
marcas de diferenciação de gênero, como roupas, comportamentos, desigualdade de acesso
aos recursos mentais e materiais são apenas consequência das divisões sociais básicas 319.
Dessa forma, faz-se necessária a definição de algumas expressões. A expressão
sexo costuma ser utilizada para se referir às diferenças genéticas entre mulheres e homens
e diz respeito àquelas características imanentes, que não podem ser alteradas, como, por
exemplo, o fato de apenas a mulher pode engravidar 320. A expressão gênero, por outro
lado, refere-se às diferenças determinadas socialmente entre mulheres e homens e pode
mudar ao longo do tempo e conforme cada cultura321.
O termo relações de gênero é utilizado comumente para se referir às formas como
determinada sociedade define os direitos, responsabilidades e identidades de homens e
mulheres em relação uns com os outros e como a masculinidade e feminidade são
definidos, sendo que o indivíduo acaba por ser pressionado e até punido até aceitar e
internalizar determinados papéis a ele atribuídos 322.
A expressão papéis de gênero é outro termo muito utilizado e exprime as atividades
atribuídas aos homens e às mulheres, tais como cuidado com os filhos e com a casa para as
mulheres e trabalho produtivos para os homens, com maior influência dos homens nas
atividades políticas e nas posições de maior poder econômico 323.
A análise das relações de gênero e seus papéis possibilita a compreensão da forma
como a produção é realizada e suas conseqüências nas relações de poder, pois, conforme
Perrot, mais abrangente que a expressão “sexo”, a expressão “gênero” designa as relações
de sexo como relações construídas pela cultura e pela História e é elemento constitutivo
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das relações sociais, representando as relações de poder em que as representações
dominantes são apresentadas como naturais e inquestionáveis 324. O estudo do gênero
possibilita a discussão da problemática da articulação entre vida privada e vida pública,
focalizando as práticas tradicionais de mulheres e homens nos espaços que ocupam na
sociedade e nas relações que estabelecem com as instituições e o Estado”, não se
restringindo a um estudo de mulheres325.
O uso do gênero como categoria constrói ao mesmo tempo uma relação socialsimbólica sem estabelecer uma mecânica de determinação: a problemática da divisão
sexual do trabalho articula-se com a categoria gênero e abre espaço para se pensar as novas
questões que preocupam a sociologia do trabalho, tais como: as metamorfoses do trabalho
e o seu questionamento, a subjetividade no trabalho e as identidades no trabalho, o
problema da igualdade e das diferenças e as formas contemporâneas da gestão e de
políticas sociais326.
Por esses motivos, o termo “gênero” é utilizado, neste trabalho, para designar as
diferenças entre homens e mulheres, sob o fundamento de que a discussão sobre gênero
parte das diferenças sociais para explicar os diversos locais de poder e decisão, sendo o
gênero o sexo socialmente construído. Em outras palavras, gênero é a categoria que explica
a relação de poder entre os sexos da dimensão social da desigualdade sexual com base na
naturalização e biologização dos sexos 327.

2.3.1 Efeitos da divisão sexual do trabalho: modelos de relações entre trabalho
e família

O problema da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional sempre foi
determinante no estabelecimento da igualdade efetiva entre homens e mulheres, uma vez
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que as diferenças de gênero são o reflexo da diferenciação dos papéis no seio da família 328.
Segundo os dados da Fundação Perseu Abramo/SESC de 2010, do total de mulheres
entrevistadas, 69% declararam ser a responsável pelos trabalhos domésticos, ao passo que,
do total de homens entrevistados, somente 3% dos homens responderam que eram os
responsáveis por tais trabalhos 329. Desses entrevistados, apesar de 93% das mulheres e
84% dos homens concordarem que homens e mulheres deveriam dividir por igual o
trabalho doméstico, 75% dessas mulheres e 79% desses homens concordam com a frase da
entrevistada: “Quando têm filhos pequenos, é melhor que o homem trabalhe fora e a
mulher fique em casa”330.
Quanto ao tempo médio semanal dedicado aos afazeres domésticos, em 2009,
segundo os dados do IBGE/PNAD, as mulheres economicamente ativas gastavam, em
média, 22,4 horas semanais nos afazeres domésticos, ao passo que os homens gastavam 9,8
horas. No tocante às pessoas economicamente inativas, as mulheres gastavam 27,7 horas
semanais e os homens 11,2 horas. Observe-se que, em geral, os negros trabalham por mais
horas nos afazeres domésticos que os não-negros, perfazendo um total de 23,4% para as
mulheres negras ativas e 27,5% para as inativas e 17,8% para os negros ativos e 23,8 para
os inativos331.
Há, ainda, algumas alterações quando se agregam outras discriminações. Assim, as
mulheres das áreas rurais dedicam-se, em média, aos afazeres domésticos, seis horas
semanais a mais que as mulheres de áreas urbanas, as mulheres mais velhas, as negras e as
mulheres residentes no Nordeste também gastam mais tempo que as mais novas, brancas e
residentes no Sudeste332.
Não apenas no tocante ao número de horas, mas no tipo de trabalho efetuado na
casa encontram-se diferenças entre homens e mulheres, uma vez que os homens, quando
realizam tais afazeres, o efetuam com tarefas bem específicas, tais como manutenção e
conserto de eletrodomésticos, cuidar dos filhos, fazer compras, levar os filhos ao médico
ou cozinhar um prato mais sofisticado, que são tais tarefas que se situam exatamente na
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zona fronteiriça entre o espaço público e o privado 333. Nesse sentido, do total de
entrevistados pela Fundação Perseu Abramo/SESC, 93% das mulheres que fazem
atividades domésticas, gastam esse tempo com serviços de limpeza da casa, cozinhar,
lavar, passar roupa e outros cuidados de serviço de casa e apenas 52% dos homens que
efetuam atividades domésticas fazem tal serviço; já quando o serviço é de cuidado com os
filhos/crianças, como dar banho, alimentar, levar à escola, levar ao médico ou ficar
responsável por olhar as crianças, 41% das mulheres que fazem atividades domésticas
efetuam tais serviços e 26% dos homens entrevistados o fazem, havendo uma diferença
muito menor, nesses casos334.
Toma-se, aqui, família como um campo, um espaço social, que tem por função a
reprodução e socialização, por meio do qual se pode compreender o funcionamento de tudo
o que diz respeito às articulações com outros campos, inclusive a esfera do trabalho
profissional335 e a definição de trabalho doméstico como o conjunto de tarefas ligadas aos
cuidados com as pessoas da família e que determina a condição de todas as mulheres, já
que o modo de produção familiar regido pelo patriarcado organiza as relações sexuais, a
educação das crianças e os serviços domésticos336. Santos alerta que esse trabalho
doméstico se trata de uma forma não salarial de exploração do trabalho feminino que
facilita, de forma indireta, a exploração salarial do trabalho masculino 337.
A razão pela qual as mulheres têm que se responsabilizar por seus filhos, pelas
pessoas dependentes e pela vida familiar é que a sociedade, ainda, preconcebe a ideia de
que a mulher deve ter filhos. O preconceito corrente é de que o maior sonho de uma
mulher é ser mãe e que uma mulher sem filhos é um ser incompleto

(338)

. Além de ter

filhos, a mulher é pressionada, também, a cuidar deles e de seu marido, incumbindo a ela,
ainda, a maior parte dos serviços domésticos, o cuidado com as crianças, idosos e doentes e
a educação infantil.
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O fundamento da maioria das pessoas que considera que corresponde à mulher
assumir a maior parte das obrigações, e direitos, da criação de filhos e da manutenção da
família é que ela teria um instinto maternal nato e uma predisposição natural, isto é,
biológica, para sua adaptação no espaço privado.
Essa crença, contudo, dificilmente, mantém-se, quando se analisa a preferência
entre trabalho e família das mulheres no Brasil. Conforme a Fundação Perseu
Abramo/SESC, em 2010, quando da pergunta, “se você pudesse decidir livremente, o que
você escolheria”, 56% das mulheres responderam que prefeririam ter uma profissão,
trabalhar fora de casa e dedicar-se menos às atividades com a casa e a família e 37% das
mulheres responderam que prefeririam dedicar-se mais às atividades com a casa e a
família, deixando a profissão e o trabalho fora de casa em segundo lugar 339.
O chamado instinto maternal, todavia, está longe de ser instinto, aproximando-se,
muito mais, a um dado cultural, a uma questão de gênero. Em verdade, o chamado instinto
maternal pouco ou nada difere do instinto paternal e, tal como o “instinto paternal”, nem
mais nem menos, deve ser promovido e protegido. Biologicamente, depois da gravidez e a
amamentação, tanto o pai como a mãe têm as mesmas condições para educar e criar os
filhos, observando-se, ainda que mesmo a lactância pode ser realizada pelo pai, com leite
materno ou de animal.
Embora não seja objeto da presente tese, é interessante observar alguns dados
históricos estudados por Badinter, sobre o modo de criação de filhos em diversas
sociedades entre os séculos XVIII e XX na França340. A autora francesa assevera que o
recurso a nutrizes, que era limitado à aristocracia e à burguesia, no século XVII, passa a ser
utilizado em larga escala no século XVIII, em todas as camadas sociais. Esse recurso fez
com que o índice de mortalidade infantil crescesse a números alarmantes, mas, mesmo
assim, as mães, mesmo as aristocratas, que não precisavam trabalhar, continuavam a enviar
seus filhos para nutrizes. A autora afirma que, naquele século, havia um sentimento de
rejeição da maternidade, para que as mulheres pudessem manter-se livres e desenvolver
sua cultura e conhecimento, sem os entraves dos cuidados com filhos. Já em meados do
século XVIII, sob a influência do pensamento de Rousseau, o ideal de mulher muda,
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surgindo a ideia da boa mãe e do instinto maternal, ideário que prevalece até hoje, sendo,
inclusive, muito utilizado nos regimes ditatoriais 341.
Afirma Badinter que, mesmo entre as pessoas que acreditam em um instinto
maternal natural, muitas asseguram que não apenas as mães são capazes de senti-lo, mas
também os pais e terceiros e, por isso, a autora francesa questiona o porquê de não se falar
simplesmente de amor, já que a premissa é de que o instinto maternal é contingente e
progressivo, não sendo instinto, portanto342.
Não se está, aqui, negando a existência de um amor maternal. Ao contrário, o que
se afirma é que o amor maternal é uma construção humana, que deve ser respeitada e não
um mero dado biológico e, como construto histórico, devem ser mantidos seus elementos
dignificantes e retirados aqueles elementos discriminadores e perpetuadores de
desigualdades e preconceitos.
Ademais, quando se identifica a mulher estritamente com sua capacidade materna,
ela fica definida pelo que ela é e não pelo que escolhe ser, sendo que essa definição não é
feita para o homem, que sempre é definido pelo que escolhe ser e não pelo que é. Para a
sociedade, se a maternidade é um destino, a paternidade é apenas uma eleição 343.
Além de as mulheres trabalharem muito mais no espaço doméstico que os homens,
esse trabalho não é reconhecido, restando invisível. A massa de trabalho efetuada pelas
mulheres acaba sendo enorme e dada de forma gratuita, em nome da natureza do amor ou
do dever maternal344.
Na medida em que, na maior parte das vezes, somente as mulheres têm o papel da
reprodução e, por questões culturais, são as que, quase exclusivamente, responsabilizam-se
pelos deveres familiares, essas são as pessoas que mais problemas têm para compaginar a
vida profissional e as responsabilidades familiares, já que as empresas multiplicam as
relações de opressão, atribuindo às mulheres o argumento de que são mais “caras e
arriscadas” porque podem ficar grávidas.
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Assim, ao homem deve ser dado tanto a obrigação como o direito de participar de
forma mais ativa do cuidado de seus filhos. Sem a compaginação da vida familiar, as
mulheres têm menos possibilidades de atuar e participar da vida sindical, gerando uma
diferença salarial e de condições de trabalho, geralmente nas ocupações “consideradas
femininas”, porque isso gera uma menor afiliação nos sindicatos nos setores onde há uma
predominância de emprego feminino e, por isso, as remunerações nesses setores são
menores345.
A mulher fica impossibilitada de atuar na vida política, de seguir sua carreira no
trabalho e de efetuar outras atividades, frente à exigência de que deve cuidar sozinha, de
sua família e de sua casa, ficando, portanto, excluída das decisões de vários aspectos da
vida privada e pública.
Diante disso, as empresas tendem a fazer uma “discriminação estatística”, ou seja,
passam a ter a preferência por eleger um homem em vez de uma mulher para determinado
cargo porque as mulheres, em seu conjunto, têm mais possibilidades de extinguir seu
contrato de trabalho por causa da maternidade e para atender a outras responsabilidades
familiares” 346.
Diante disso, no âmbito das relações de emprego, um dos motivos recorrentes de
discriminação contra as mulheres é o fato de que são elas, geralmente, que ficam
incumbidas das tarefas domésticas e da atenção e cuidado com as crianças. Para se
combater tal problema, devem ser instituídos mecanismos que possibilitem a conciliação
entre a vida laboral e a vida familiar. A garantia da conciliação da vida laboral e familiar
como desdobramento do princípio de igualdade em gênero deve, todavia, ter em conta que
essas medidas de conciliação devem possibilitar e fomentar a criação de uma nova
corresponsabilidade familiar, com o compartilhamento das responsabilidades familiares e
domésticas entre o pai e a mãe, questionando as ditas identidades essenciais de cada sexo,
pois as mulheres não são as únicas que tem direito a um espaço de reprodução e os homens
não são os únicos detentores dos direitos de um espaço de produção.
Em verdade, a expressão “conciliação entre trabalho e família” não é uma
expressão que reflete bem a questão do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo, já
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que remete à teorização de que há uma complementaridade de papéis entre homens e
mulheres, que tais papéis são dispostos de maneira igualitária na sociedade e nas relações
privadas, sem qualquer ingerência de poder e de dominação 347 e que é sempre possível
conciliar trabalho e família, fatos que não são verdadeiros, pois os papéis de homens e de
mulheres não são dados biológicos imanentes, mas sim impostos pela sociedade, mediante
relações assimétricas de poder entre homens e mulheres, por meio de dominação desses
sobre essas, fazendo com que a relação entre trabalho e família seja mais complexa para as
mulheres e, por vezes, até impossível, em determinadas sociedades 348. Daí, conforme
Hirata, ao invés da expressão “conciliação entre trabalho e família” seria melhor utilizar, a
expressão “relação social”

349

, que melhor exprime as relações de contradição,

antagonismo, dominação, opressão e dominação existentes nas relações entre homens e
mulheres e na divisão sexual do trabalho. Embora se corrobore com a opinião da autora, o
termo “conciliação entre trabalho e família” é utilizado porque consta nas normas jurídicas
da Organização Internacional do Trabalho e da União Europeia, bem como nos
documentos de políticas públicas de igualdade em gênero brasileiras.
Ainda de acordo com Hirata, é possível encontrar vários modelos de relações entre
trabalho e família em diferentes países e culturas, sendo que os quatro principais são: 1) O
modelo tradicional, em que a assistência à família e o trabalho doméstico são totalmente
atribuídas às mulheres, enquanto o papel do provedor é atribuído exclusivamente aos
homens; 2) O modelo de reconciliação, em que cabe às mulheres, somente, resolver a
tensão entre trabalho e família, porque, neste modelo, as mulheres trabalham, mas
permanecem como quase as únicas responsáveis pelos cuidados com a família e com o lar;
3) O modelo de parceria, em que se pressupõe que haja uma igualdade em gênero e 4) O
modelo de delegação, em que as mulheres com profissões melhor remuneradas, delegam as
tarefas domésticas e o cuidado com a família para outras mulheres, levando ao
ressurgimento de uma classe servil350.
No Brasil, prepondera o modelo de reconciliação, para as mulheres com profissões
menos remuneradas e o modelo de delegação, para as mulheres com profissões bem
347
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remuneradas, ainda que haja políticas públicas com objetivos de mudar tais modelos para
um modelo de parceria.
Esse modelo é, em parte, fruto da existência de uma tendência mundial de uma
bipolarização dos empregos femininos, estabelecendo, de um lado, mulheres executivas e
profissionais de nível superior e, de outro, mulheres em ofícios tradicionalmente
femininos, social e economicamente desvalorizados, como os ofícios ligados ao care. Esse
fenômeno acaba por exacerbar as desigualdades sociais e os antagonismos não só entre
homens e mulheres como entre as próprias mulheres 351.
É certo que não cabe aos poderes públicos a determinação da divisão das tarefas
familiares ou a imposição de escolha dos modos de convivência familiar, mas não menos
certo é que o Estado deve garantir que as pessoas tenham, efetivamente, possibilidades de
adoção de um modo familiar igualitário 352.
Resta claro, portanto, que, para o alcance da igualdade efetiva entre mulheres e
homens, é necessário que as obrigações familiares sejam compartilhadas e que se lute
contra o fato de que a mulher é a principal ou, na maioria das vezes, a única responsável
pelas tarefas domésticas, cuidados com as crianças e com as pessoas dependentes de sua
família.

2.3.2 Efeitos da divisão sexual do trabalho: a desigualdade salarial

A desigualdade salarial é uma das mais persistentes formas de discriminação de
gênero no mercado de trabalho. De acordo com Santos, as mulheres são, sistematicamente,
vítimas de discriminação salarial, sendo-lhes, na prática, negada a fruição do princípio do
salário igual para trabalho igual previsto nos ordenamentos jurídicos da maioria dos
países353.
No Brasil, as diferenças salariais entre homens e mulheres continuam grandes.
Conforme dados do DIEESE/Seade, MTE/FAT e PED de 2010, em Belo Horizonte, os
assalariados negros ganhavam, em média, R$1.243,00, os assalariados não negros
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R$1.812,00, as assalariadas negras R$966,00 e as assalariadas não negras R$1.428,00; no
Distrito Federal, os assalariados negros ganhavam, em média, R$1.961,00, os assalariados
não negros R$3.151,00, as assalariadas negras R$1.731,00 e as assalariadas não negras
R$2.626,00; em Porto Alegre, os assalariados negros ganhavam, em média, R$847,00, os
assalariados não negros R$1.218,00, as assalariadas negras R$847,00 e as assalariadas não
negras R$1.218,00; em Fortaleza, os assalariados negros ganhavam, em média, R$899,00,
os assalariados não negros R$1.209,00, as assalariadas negras R$794,00 e as assalariadas
não negras R$1.041,00; em Recife, os assalariados negros ganhavam, em média,
R$908,00, os assalariados não negros R$1.269,00, as assalariadas negras R$818,00 e as
assalariadas não negras R$1.088,00; em Salvador, os assalariados negros ganhavam, em
média, R$1.129,00, os assalariados não negros R$1.980,00, as assalariadas negras
R$994,00 e as assalariadas não negras R$1.417,00 e, em São Paulo, os assalariados negros
ganhavam, em média, R$1.164,00, os assalariados não negros R$1.824,00, as assalariadas
negras R$942,00 e as assalariadas não negras R$1.417,00354.
Para ter um salário maior, as mulheres têm que ter uma quantidade de anos de
estudo maior que a dos homens que recebem uma mesma faixa salarial que elas. Assim,
dos homens ocupados que têm instrução menor que um ano, 68,7% recebem até um salário
mínimo, ao passo que essa porcentagem, no caso das mulheres, é de 87,9%, sendo que
0,9% dos homens e 0,3% das mulheres com instrução menor que um ano recebem mais
que cinco salários mínimos. Com o aumento do número de anos de estudo, essas diferenças
ficam ainda maiores: entre os ocupados com 1 a 3 anos de estudo, 57,1% dos homens e
82,0% das mulheres recebem até um salário mínimo. A porcentagem de ocupados que
recebem mais de cinco salários mínimos, na faixa de estudos de um a três anos, também
aumenta mais para os homens que as mulheres, chegando a 1,7% para os homens e 0,2%
para as mulheres. Essa progressão continua com o aumento: na faixa de estudos de 4 a 7
anos, 41,4% dos homens e 70,1% das mulheres recebem menos de um salário mínimo e
2,7% dos homens e 0,4% das mulheres recebem mais de 5 salários mínimos; na faixa de
estudos de 8 a 10 anos, 32% dos homens e 57,8% das mulheres recebem menos de um
salário mínimo e 4,2% dos homens e 1% das mulheres recebe mais de 5 salários mínimos;
na faixa de estudos de 11 a 14 anos, 15,2% dos homens e 33,3% das mulheres recebem
menos de um salário mínimo e 11,7% dos homens e 3,5% das mulheres recebem mais de 5
salários mínimos; na faixa de estudos de 15 anos ou mais, 3,4% dos homens e 7,9% das
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mulheres recebem menos de um salário mínimo e 52,2% dos homens e 27,7% das
mulheres recebem mais de 5 salários mínimos 355.
Esses dados demonstram a persistência da desigualdade salarial entre homens e
mulheres, independentemente da quantidade de anos de estudo da mulher, ressaltando o
valor diferenciado que é dado ao trabalho dos homens e ao trabalho das mulheres.

2.3.3 Efeitos da divisão sexual do trabalho: a discriminação vertical

Um dos efeitos perniciosos da divisão sexual do trabalho mais conhecidos é a
discriminação vertical, também chamada de “teto de cristal” ou glass ceiling. Trata-se da
existência de uma quantidade menor de mulheres em cargo de maior remuneração e
tomada de decisões, quando comparada ao número de homens ocupantes de tais cargos.
As dificuldades que as mulheres encontram para ascender na carreira,
singularmente nas socialmente consideradas ‘carreiras femininas’, são a expressão maior
das relações de poder entre os gêneros, já que, para serem reconhecidas na profissão, as
mulheres, normalmente, devem estar mais qualificadas que os homens que ocupam a
mesma profissão. Assim, observa-se que a função de cozinheira é tipicamente feminina,
mas os chefs de cozinha são, em sua maioria, homens. O mesmo ocorre com a atividade de
costura, cujo coletivo é formado precipuamente por muheres, mas os estilistas com uma
carreira mais consolidada são, em grande parte, homens. Ainda que, no Brasil, as mulheres
tenham uma quantidade de anos de estudos maior que a dos homens, essa maior
escolaridade não se traduziu em uma maior capacidade de conseguir um emprego
remunerado, não sendo suficiente para romper com a dificuldade de acesso aos empregos e
promoções para as mulheres. Ao contrário, o que se observa é que a desigualdade salarial
entre homens e mulheres aumenta conforme aumenta o número de estudos.
Conforme dados do DIEESE, MTE/FAT e PED, em 2010, a distribuição da
população economicamente ativa, por sexo, segundo nível de instrução é a seguinte: 26,4%
de mulheres com ensino superior em Belo Horizonte, 29,4% no Distrito Federal, 26,8% em
Porto Alegre, 15,6% em Fortaleza, 19,5% em Recife, 23,6% em Salvador e 24% em São
Paulo, ao passo que a porcentagem de homens da PEA com ensino superior é 20,5% de
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homens com ensino superior em Belo Horizonte, 25,4% no Distrito Federal, 20,8% em
Porto Alegre, 10,1% em Fortaleza, 12,8% em Recife, 16,6% em Salvador e 18,9% em São
Paulo, sendo, portanto, o número de mulheres com ensino superior maior que o dos
homens em todas as regiões metropolitanas analisadas pelo DIEESE356.
Segundo o IBGE/PNAD, em 2009, 58,8% das mulheres com 16 anos ou mais eram
economicamente ativas, em contraposição a 81,5% de homens economicamente ativos com
16 anos ou mais357. Quando se analisa a proporção de mulheres ocupantes de cargos de
direção, no entanto, verifica-se que apenas 21,4% das mulheres ocupadas, em 2009,
ocupavam cargo de chefia 358. Quanto maior for o tamanho da empresa, menor é essa
proporção: abaixo de 50 funcionários, 27,5% de mulheres no cargo de presidente, de 50 a
200 funcionários, 18% de mulheres no cargo de presidente, de 201 a 700, 14,9% de
mulheres no cargo de presidente, de 701 a 1500, 12,6% de mulheres no cargo de presidente
e, acima de 1500 funcionários, 12,6% das mulheres no cargo de presidente 359.
Além disso, os empregos de diretoria ocupados por mulheres estão concentrados
em áreas de serviços comunitários e sociais, tais como serviços clínicos e hospitalares,
empresas de serviços sociais e empresas de serviços culturais, refletindo a discriminação
horizontal sofrida pelas mulheres360.
Segunda a pesquisa The Grant Thornton International Business Report a proporção
média de mulheres ocupando cargos de chefia, em 36 países diferentes era de 24% em
2009361.
Segundo a quinta edição da pesquisa Perfil Social, Racial e de Gênero das 500
Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas, desenvolvida pelo IBOPE
Inteligência em parceria com o Instituto Ethos, a participação de mulheres nas 500 maiores
empresas do Brasil, em 2010, era de 33,1%, no quadro funcional, mas essa presença se
afunila conforme a importância. Assim, a presença das mulheres, nos cargos de supervisão,
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era de 26,8%, nos cargos de gerência, de 22,1% e nos cargos executivos, em 2010, era de
13,7%362.
No tocante à discriminação vertical, a pesquisa aponta, ainda, a percepção dos
presidentes de empresas quanto à inserção das mulheres nos cargos de tomadas de decisão,
sendo que 45% desses presidentes consideram que a proporção existente de uma ou duas
mulheres em cada grupo de dez diretores está adequada. 363
A discriminação vertical opera-se, normalmente, de duas maneiras: 1) as mulheres,
quando executam a mesma tarefa, costumam ser classificadas em nível salarial mais baixo
definido para determinada função, por exemplo, enquanto os homens costumam ser
classificados de operários de prensa, as funcionárias costumam ser classificadas como
auxiliares de prensa, independentemente de seu rendimento ou produtividade e 2) pela
biologização das qualidades profissionais e a valorização das tarefas que são atribuídas ao
sexo masculino 364.
Diante dessas distorções, a OIT optou por adotar o princípio de igualdade salarial
para trabalho de igual valor, como fundamento de critério comum, em sua Convenção n.
111365. O principal problema é o estabelecimento de um critério para a determinação do
valor da ocupação em si. O valor pode ser determinado sob o ponto de vista do conteúdo
do trabalho, complexidade e responsabilidade. Esses critérios podem ser combinados,
levando em conta que quanto mais complexo o trabalho mais raro o será no mercado.
Tais critérios, no entanto, também podem gerar distorções, como no caso, por
exemplo, de uma empresa em que certos empregos de secretariado são ocupados por
mulheres e certos empregos técnicos por homens, tais diferenças poderão gerar distorções
salariais que não são passíveis de solução por meio de princípio de igual salário para
trabalho de mesmo valor, porquanto a valoração do trabalho dependerá de questões de
mercado e de peculiaridades de tal labor.
A adoção do princípio de igual valor também levanta a questão da discriminação
indireta. Isso fica nítido quando há uma desigualdade de tratamento, baseado não em
gênero, mas em critérios que são usados em relação aos trabalhos tipicamente efetuados
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Ver tabela n. 21 no anexo. Dados do IBOPE/ETHOS.
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por homens e trabalhos tipicamente efetuados por mulheres. Esses critérios para a
promoção podem ser tais que as mulheres, ou os trabalhadores em trabalhos com
predominância de mulheres, tenham uma tendência menor a serem promovidos que os
homens. As habilidades relacionadas com as ocupações com predominância feminina
podem ser, sistematicamente, desvalorizadas ou, ainda, certos benefícios ou bônus podem
ser pagos apenas nos casos de ocupações com predominância masculina.

2.3.4 Efeitos da divisão sexual do trabalho: a discriminação horizontal

Outra consequência da divisão sexual do trabalho é a distribuição, de forma
desigual, entre homens e mulheres nos diferentes ramos da atividade econômica, gerando a
concentração de determinado sexo em determinado ramo. Esse fenômeno é chamado de
discriminação horizontal. Santos alerta que a segmentação do mercado do trabalho ocorre
por outros fatores além do sexo como, por exemplo, em decorrência de raça, mas a
discriminação horizontal em razão de sexo é, provavelmente, um dos fatores mais
universais dessa discriminação e a globalização da economia em nada tem contribuída para
a atenuar, chegando, mesmo, a facilitar essa discriminação 366.
Essa discriminação decorre da definição de tarefas ditas femininas, sob a falsa
naturalização de tarefas que exigem “dedos finos”, agilidade, concentração e disciplina.
Com esses guetos ocupacionais, as diferenças na ascensão de carreira são explicadas com
argumentos biologizados ou com argumentos de que as mulheres se relacionam com o
trabalho de forma diferente e são menos competitivas. Sobre tal preconceito, está
fundamentada a opressão exercida sobre as mulheres desde a infância, marcando, de forma
significativa, os modos de ser dos homens e das mulheres. De acordo com Hirata, a divisão
sexual do trabalho, que é marcada pela permanência, parece submetida a uma força que
leva mais ao deslocamento das fronteiras do masculino e do feminino do que à supressão
da própria divisão sexual”.367
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Assim como a divisão sexual do trabalho gera uma desvalorização das mulheres e a
recomposição das hierarquias de trabalho, a discriminação de gênero opera como princípio
organizador da sociedade, atribuindo maior valor aos trabalhos normalmente efetuados
pelos homens368.
No Brasil, os guetos ocupacionais não são contestados e não há mecanismos para
incentivar que as mulheres façam cursos técnicos, gerando um sub-aproveitamento da
escolarização feminina369. Dessa forma, segundo dados do IBGE de 2009, as mulheres
ocupadas estão mais concentradas nos serviços domésticos (17%), nas atividades de
comércio e reparação (16,8%) e nas atividades de educação, saúde e serviços sociais
(16,7%). Nesses setores, as taxas de ocupação masculina são de 0,9% nos serviços
domésticos, 18,5% nas atividades de comércio e reparação e 3,9% nas atividades de
educação, saúde e serviços sociais. Os setores de atividade econômica em que menos se
concentram as mulheres ocupadas são a construção (0,5%), setores de transporte,
armazenagem e comunicação (1,5%) e alojamento e alimentação (4,8%) 370.
Em uma pesquisa sobre o trabalho de empregadas brasileiras e italianas, a socióloga
Oliveira constatou que, nos países analisados, as mulheres ficavam concentradas nos
empregos que exigiam maior destreza manual, considerados como guetos femininos de
trabalho, que, por sua vez, eram os menos qualificados e com menor remuneração 371.
A divisão sexual do trabalho causa problemas de saúde nas mulheres, na medida
em que o preconceito de que as mulheres são mais aptas para executar funções repetitivas,
que exijam paciência, docilidade e destreza acabam causando uma maior incidência de
doenças profissionais

(372)

. Esse aspecto da divisão sexual do trabalho, que acaba sendo

ocultado, impede que várias doenças que as mulheres adquirem sejam reconhecidas como
uma doença causada pelo trabalho, criando, inclusive, o preconceito de que as mulheres
tenham uma tendência genética maior que os homens para desenvolver sintomas de
LER/DORT ou depressão, por exemplo.
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O caso da lesão por esforços repetitivos (LER/DORT) é emblemático. A incidência
dessa doença é maior nas mulheres e, no Brasil, ocorre, geralmente nos setores de cerâmica
e indústrias que fabricam peças pequenas que exigem manuseio. Em 1995, no setor
bancário, 85% dos trabalhadores acometidos por LER/DORT eram mulheres 373. Essa
diferença numérica é tão grande que muitos consideram tal doença como uma doença
típica das mulheres, gerando preconceitos como “são mais fracas” ou “mais nervosas”.
O que ocorre, todavia, é que, diante do preconceito há muito difundido de que as
mulheres estão mais aptas a efetuar tarefas repetitivas, que requeiram destreza, habilidade,
paciência e docilidade, há uma contratação muito maior de mulheres em setores de
trabalho que tenham tarefas simples e repetitivas, criando um maior risco de incidência de
LER/DORT para elas, por exemplo, dentre outras patologias do trabalho 374.
A afirmação da diferença, como singularidade e particularidade de um dos sexos é
necessária em alguns casos para garantir o exercício dos direitos de cidadania no mesmo
nível de igualdade. Todavia, insistir na diferença como essência feminina é manter a
relação de poder entre os gêneros. Assim, para o estabelecimento da dignidade das
mulheres no mundo do trabalho e no mundo do lar, as mulheres devem ser incluídas no
mundo dos direitos como sujeitos com autonomia para decisão sobre os próprios caminhos
e a relação do trabalho doméstico deve ser visto como trabalho que interfira positiva ou
negativamente na relação das mulheres com outros aspectos de sua vida, como o trabalho
fora do lar, sendo necessária, para uma maior equidade, a divisão igualitária entre homens
e mulheres de ambos os espaços familiar e profissional, não apenas com o aumento da
presença feminina no mercado de trabalho, como também com a mudança e superação dos
espaços de segregação ocupacional a que as mulheres têm sido confinadas 375.
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2.4 A precariedade e precarização do trabalho feminino e a sexualização do
desemprego

A inserção das mulheres no mercado de trabalho sempre foi marcada por uma forte
característica de precariedade, mas a feminização do desemprego e a precarização das
relações de trabalho das mulheres vêm aumentando ao longo dos anos. Por precarização
nas relações de emprego, entende-se o processo de institucionalização da instabilidade
caracterizada pelo crescimento das diferentes formas de precariedade e exclusão 376.
A presença das mulheres está aumentando nas ocupações precarizadas, com menor
regulamentação de suas garantias de condições de trabalho, menores salários, com um
aumento das formas de trabalho a domicílio, mesmo elas tendo um nível de escolaridade
mais alto que o dos homens em geral377. Esse crescimento da participação das mulheres no
mercado de trabalho, formal e informal, ocorre, majoritariamente, em funções instáveis,
desvalorizadas socialmente, com possibilidade quase nula de promoção e de carreira e com
direitos sociais limitados ou inexistentes, tanto na Ásia, como na Europa e na América
Latina378.
Por vezes, utiliza-se o termo flexibilidade para se falar de algumas formas de
trabalho, mormente para as formas de trabalho atribuídas às mulheres. O termo
flexibilidade, no entanto, é ambíguo, mascarando como algo neutro ou positivo, práticas de
gestão da mão-de-obra em que flexibilidade e precariedade muitas vezes se confundem. O
trabalho flexível funda-se na polivalência operária no espaço da fábrica e na capacidade de
se inserir em uma organização da produção fundada sobre a variedade e sobre a
possibilidade de se variar, principalmente, o volume do emprego e a duração do tempo de
trabalho e coexiste com o trabalho não flexível. Essa flexibilidade perpetua a divisão
sexual do trabalho, à medida que, na maior parte das vezes, o trabalho estável e com
vínculo empregatício (trabalho formal) é reservados aos homens, com cargos de chefia, ao
passo que às mulheres são atribuídos os trabalhos flexíveis (precários), muitas vezes sem
vínculo empregatício (informais), sem atribuição de chefia 379. Não há uma definição
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universal de economia informal, mas, segundo a OIT¸ o termo é usado para descrever
unidades econômicas que operam, de forma total ou parcial, fora da estrutura econômica
formalmente institucionalizada, apresentando, normalmente, as seguintes características:
empresa familiar, operação em pequena escala, trabalho intensivo, bem como certas formas
de subcontratação380.
As mulheres têm a maior porcentagem de pessoas que têm mais de doze anos de
estudos, no que concerne à população total, com uma média total de 6,3% de mulheres
5,9% dos homens, em 2009, como no tocante à população ocupada, com um total de 8,7%
de mulheres e 7,7% de homens381.
As mulheres, também, são a maioria das pessoas que têm ensino superior completo,
sendo 10,9% de mulheres para 10% de homens na região metropolitana, 6,8% de mulheres
para 5,1% de homens na região não metropolitana, 9,2% de mulheres para 7,8% de homens
na zona urbana e 1,8% de mulheres para 1,1% de homens na zona rural382.
A taxa de desemprego entre as mulheres, no entanto, é maior que a dos homens.
Em 2010, as taxas de desemprego eram, em Belo Horizonte, 7,3% para os trabalhadores
negros, 5,3% para os trabalhadores não negros, 12,1% para as trabalhadoras negras e 8,9%
para as trabalhadoras não negras, no Distrito Federal, 11,7% para os trabalhadores negros,
8,5% para os trabalhadores não negros, 17,4% para as trabalhadoras negras e 15,4% para
as trabalhadoras não negras, em Porto Alegre, 9,7% para os trabalhadores negros, 6,7%
para os trabalhadores não negros, 14,8% para as trabalhadoras negras e 9,9% para as
trabalhadoras não negras, em Fortaleza, 8,3% para os trabalhadores negros, 7,7% para os
trabalhadores não negros, 11,5% para as trabalhadoras negras e 9,9% para as trabalhadoras
não negras, em Recife, 14,9% para os trabalhadores negros, 10,9% para os trabalhadores
não negros, 20,6% para as trabalhadoras negras e 16% para as trabalhadoras não negras,
em Salvador, 13,4% para os trabalhadores negros, 9,8% para os trabalhadores não negros,
21,6% para as trabalhadoras negras e 13,5% para as trabalhadoras não negras, e, em São
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Paulo, 11,3% para os trabalhadores negros, 8,6% para os trabalhadores não negros, 17%
para as trabalhadoras negras e 13,5% para as trabalhadoras não negras 383.
Também no que concerne à precarização das relações de trabalho, as mulheres são
muito mais afetadas que os homens. No Brasil, entre 1960 e 1990, as taxas de emprego
feminino aumentaram, mas esse aumento ocorreu, principalmente, nas atividades informais
no trabalho doméstico 384. As políticas de precarização sustentam-se em projetos que
utilizam o trabalho a tempo parcial como desqualificador da mão-de-obra para reduzir os
salários sem que se promovam novas divisões no trabalho doméstico. Dessas novas
divisões sociais do trabalho desenvolvem-se iniquidades entre os gêneros385.
A proporção de ocupados em postos de trabalho considerados vulneráveis, em
2010, nas regiões metropolitanas e Distrito Federal, era: em Belo Horizonte, 24% de
homens ocupados negros, 21% de homens não negros, 36,4% de mulheres negras e 27,2%
de mulheres não negras, no Distrito Federal, 23,9% de homens ocupados negros, 19,1% de
homens não negros, 36,7% de mulheres negras e 25,4% de mulheres não negras, em Porto
Alegre, 23,7% de homens ocupados negros, 22,2% de homens não negros, 37% de
mulheres negras e 27,5% de mulheres não negras, em Fortaleza, 39% de homens ocupados
negros, 32,3% de homens não negros, 53,3% de mulheres negras e 42,6% de mulheres não
negras, em Recife, 30,4% de homens ocupados negros, 28% de homens não negros, 47,6%
de mulheres negras e 35,4% de mulheres não negras, em Salvador, 29,9% de homens
ocupados negros, 22,3% de homens não negros, 42,6% de mulheres negras e 26,1% de
mulheres não negras, e, em São Paulo, 25,9% de homens ocupados negros, 23,2% de
homens não negros, 41,4% de mulheres negras e 30,9% de mulheres não negras386.
Observa-se, portanto, que, em todas as regiões, as mulheres ocupavam mais
empregos considerados vulneráveis que os homens, sendo a diferença ainda maior se é
analisada a interseccionalidade de discriminação de raça e gênero, chegando à diferença de
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postos vulneráveis a 19 pontos porcentuais entre mulheres negras e homens brancos em
Fortaleza, por exempo.
O tempo de permanência no atual emprego é de: 5,9 meses para 17,1% das
mulheres e 21,2% dos homens, 6 meses a menos de um ano para 14,1% das mulheres e
14,2% dos homens, um ano a menos de dois anos para 16,2% das mulheres e 16,8% dos
homens e dois anos ou mais para 52,6% das mulheres e 47,9% dos homens, não havendo
diferenças significativas na permanência no emprego atua entre homens e mulheres,
portanto387.
O contrato de trabalho a tempo parcial é uma forma de precarização das condições
de trabalho que mais atingem as mulheres na União Europeia e no Japão, sob o
fundamento de forma de direito de conciliação entre vida familiar e vida laboral. No
Brasil, no entanto, não é uma forma de precarização comumente encontrada, sendo a
diferença de horas de trabalho dos homens e das mulheres existente, mas não significativa.
Assim, em 2010, a jornada média semanal dos assalariados no trabalho principal
era, em Belo Horizonte, 42 horas para os trabalhadores negros, 41 horas para os
trabalhadores não negros, 39 horas para as trabalhadoras negras, 38 horas para as
trabalhadoras não negras, no Distrito Federal, 42 horas para os trabalhadores negros, 41
horas para os trabalhadores não negros, 40 horas para as trabalhadoras negras, 39 horas
para as trabalhadoras não negras, em Porto Alegre, 44 horas para os trabalhadores negros,
43 horas para os trabalhadores não negros, 40 horas para as trabalhadoras negras, 40 horas
para as trabalhadoras não negras, em Fortaleza, 46 horas para os trabalhadores negros, 45
horas para os trabalhadores não negros, 42 horas para as trabalhadoras negras, 41horas
para as trabalhadoras não negras, em Recife, 47 horas para os trabalhadores negros, 46
horas para os trabalhadores não negros, 41 horas para as trabalhadoras negras, 41 horas
para as trabalhadoras não negras, em Salvador, 44 horas para os trabalhadores negros, 41
horas para os trabalhadores não negros, 40 horas para as trabalhadoras negras, 39 horas
para as trabalhadoras não negras, e, em São Paulo, 44 horas para os trabalhadores negros,
43 horas para os trabalhadores não negros, 41 horas para as trabalhadoras negras, 40 horas
para as trabalhadoras não negras. Ainda que essa diferença no número de horas trabalhadas
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gere uma diferença salarial, não chega a configurar utilização de contrato de trabalho a
tempo parcial388.
Hirata explica essa diferença, afirmando que, nos países do norte, o modelo de
trabalho precarizado, vulnerável e flexível utilizado é o contrato a tempo parcial, ao passo
que, nos países do sul, a forma de trabalho precarizada é o trabalho informal, sem status e
sem proteção social389. Na União Europeia, o papel do Estado foi essencial para esse
aumento do emprego em tempo parcial, por meio de concessão de subsídios para ajudar as
empresas a atingir a flexibilidade, diminuir os custos, reduzir o desemprego que, por sua
vez, geraram a redução de direitos sociais e tributos e que as mulheres são as principais
destinatárias de tais políticas390.
Já, na América Latina, essa diferença entre o trabalho “formal”, com
predominância masculina, e o trabalho “informal”, com predominância feminina é
nítida391, caracterizando-se o trabalho informal pela ausência de reconhecimento de
vínculo empregatício por parte do empregador ou até do Estado e ausência de qualquer
proteção social392. No Brasil, em 2009, a proporção de mulheres com carteira assinada era
de 41,4% e a de homens de 58,6%393.
Um dos pontos semelhantes e muito problemáticos das duas formas de precarização
do trabalho da mulher, seja a contratação a tempo parcial, típica dos países do Norte, seja a
informalidade do trabalho, típica dos países do Sul é a dificuldade que as mulheres que
exercem tais atividades têm, devido ao seu isolamento ou às condições de flexibilidade do
tempo de trabalho impostas pelas empresas, em se associar, em formar grupos e em se
sindicalizar394.
Além disso, a exigência de trabalho em hora extraordinária tem maior impacto para
as mulheres que para os homens, na medida em que essas ainda arcam com o labor em seus
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domicílios, acabando por dificultar a contratação de mulheres nos postos de direção, que
exigem maior número de horas de trabalho.
As mulheres são maioria, também, em um dos empregos mais precarizados que
existem: o emprego doméstico. Em 2009, 17% das mulheres ocupadas estavam no setor de
serviços domésticos e 0,9% dos homens ocupados estavam no setor de serviços
domésticos395. Em números absolutos, dos 7.223.000 empregados domésticos no Brasil,
em 2009, 6.719.000 eram mulheres e apenas 504.000 eram homens. Alem disso, desses
homens, praticamente metade tinham a carteira de trabalho assinada (226.000), ao passo
que, no caso das mulheres, apenas 1.769.000 tinham a carteira de trabalho assinada, ou
seja, além de já serem maioria em um trabalho precarizado como o trabalho doméstico, a
maior parte das empregadas domésticas não tem sequer a carteira de trabalho assinada 396.
Como o trabalho doméstico é identificado e naturalizado como papel feminino e
não como trabalho, o emprego doméstico é considerado uma forma de emprego particular
em que as relações não são regulamentadas da mesma forma que as outras relações de
emprego, negando a própria legislação trabalhista brasileira vários direitos às empregadas
domésticas. Souza-Lobo observe que as necessidades familiares determinam as estratégias
de sobrevivência em que as mulheres buscam, no mercado de trabalho, ocupações
marcadas pelas representações de ocupações femininas que, ao mesmo tempo, possibilitem
integrar atividade doméstica e atividade assalariada e que a precariedade das formas
socializadas de reprodução social no nível da sociedade e do Estado reforçam o papel das
mulheres nessa esfera, já que, para as mulheres dos setores populares, o emprego
doméstico é estratégia de sobrevivência, ao mesmo tempo em que se cria uma demanda
privada de serviços domésticos assalariados397.
Também deve-se analisar o problema do teletrabalho, uma vez que esse tipo de
trabalho costuma recrutar mais mulheres que homens. Ainda que, em um primeiro
momento, o teletrabalho pareça ser uma forma que possibilite a conciliação entre a vida
laboral e a vida familiar, esse tipo de trabalho cria distorções salariais e de condições de
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trabalho, uma vez que facilita a utilização de mão de obra de qualquer lugar 398. Além disso,
o teletrabalho faz com que entre o trabalho e o ócio não exista limites bem definidos 399.
O trabalho a domicílio também é considerado como uma forma de trabalho
precarizada com ocupação precipuamente feminina. Sobre essa forma de trabalho, Santos
observa que uma das transformações históricas da família por parte do capitalismo
consistiu na conversão da família numa unidade de reprodução social separada da unidade
de produção, mas que, atualmente, as novas tecnologias da informação, da comunicação e
da automação estão atuando no sentido de fazer de novo convergir na família as funções de
produção e de reprodução, perpetuando, no entanto, as hierarquias do sistema mundical,
uma vez que, em geral, nos países do Norte, esse fenômeno diz respeito a trabalhadores
qualificados, munidos de seus computadores portáteis e, em geral, nos países do Sul, o
trabalho em casa é quase sempre feito por mulheres e crianças, realizado por peça, na
maioria das vezes, nas indústrias de trabalho-intensivas do setor têxtil e do calçado,
reproduzindo ou, ainda, ampliando a discriminação contra as mulheres 400.
Deve-se observar, ademais, que esse tipo de trabalho implica certo isolamento
doméstico, a inexistência de oportunidade para socializar seu sentido individual de
opressão privada, bem como a inexistência ou escassez de possibilidades para desenvolver
uma consciência de gênero “comum”, além de dificultar a participação na vida sindical 401.
Essas formas precarizadas e precarizantes de trabalho são atribuídas muito mais às
mulheres que aos homens porque há duas legitimações sociais principais para isso: de um
lado o discurso da conciliação entre a vida familiar e a vida laboral, pressupondo que essa
conciliação é responsabilidade exclusiva da mulher e de outro lado, o imaginário social de
que o salário da mulher é complementar 402, ou, na expressão de Abramo, a representação
do imaginário de que a força de trabalho da mulher é secundária 403.
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2.5 Discriminação direta e discriminação indireta

A mulher sofre uma série de discriminações já no momento da procura de um
emprego. As políticas de recrutamento, muitas vezes, exigem requisitos que não são
imprescindíveis para o labor em determinado emprego e alguns atos ou algumas exigências
em seleções para vagas de trabalho acabam por prejudicar muito mais as mulheres que os
homens, gerando uma sorte de discriminação chamada discriminação indireta.
A doutrina e várias normas internacionais e comunitárias diferenciam a
discriminação direta da discriminação indireta, sancionando ambas. A discriminação direta
em razão de gênero ocorre na situação em que se encontra uma pessoa que seja, tenha sido
ou poderia ser tratada, por razão de seu sexo, de maneira menos favorável que outra em
situação comparável, diretamente pelo Estado ou pelos particulares, fazendo uma
diferenciação explícita, sem fundamento, entre homens e mulheres 404. Um exemplo de
discriminação direta muito comum é a proibição de labor das mulheres em minas ou no
exército.
A discriminação direta sói ocorrer devido a questões legais ou normas religiosas
que proíbem as mulheres de participar nas atividades laborais da mesma maneira com que
participam os homens, com leis que proíbam ou restrinjam a participação das mulheres em
contratos de trabalho ou que determinem que a mulher deva receber menos que os homens.
A discriminação indireta por razão de gênero, por sua vez, é a situação em que uma
disposição, critério ou prática aparentemente neutra põe as pessoas de um sexo em
desvantagem particular com respeito a pessoas do outro, salvo que dita disposição, critério
ou prática possam se justificar objetivamente em atenção a uma finalidade legítima e que
os meios para alcançar dita finalidade sejam necessários e adequados. Essa discriminação
pode não ser nítida, em uma primeira análise, mas ser percebida apenas depois de se
analisar os efeitos concretos de tais situações 405.
Deve-se observar, aqui, que o elemento da intencionalidade não é intrínseco para a
configuração da discriminação indireta406. Em alguns casos de discriminação indireta, a
razão ou o motivo não são discriminatórios, mas os critérios para as contratações e
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promoções, por exemplo, o são, ainda que, em um primeiro olhar, possam parecer neutros.
A mera utilização de um critério específico e sem justificativa que tenha como efeito a
exclusão de determinado grupo historicamente infravalorado já configura discriminação
indireta. Exemplos comuns da discriminação indireta são: a exigência de disponibilidade
para variação de horários, que afeta, geralmente, as mulheres407, desigual retribuição para
trabalhadores que sejam contratados temporalmente quando o coletivo de trabalhadores
temporais esteja constituído majoritariamente por mulheres 408, assim como normas que
restrinjam direitos de contratos a tempo parcial, já que é um coletivo formado,
precipuamente, por mulheres409.

2.6 A interseccionalidade de discriminações

Quando se analisa a problemática de gênero nas relações de trabalho, deve-se levar
em conta que certos grupos de mulheres são mais atingidos pelas discriminações que
outros. Isso ocorre, normalmente, com grupos em situação de vulnerabilidade social, tais
como grupos de mulheres que trabalham no âmbito rural, de mulheres negras, mulheres
migrantes, meninas, idosas ou com alguma deficiência. Nesses casos, as discriminações
são potencializadas pela presença de outros tipos de discriminação e costumam ser
chamadas de discriminações duplas, múltiplas, discriminações compostas, sistemas
múltiplos de subordinação, intolerâncias correlatas 410 ou, ainda, interseccionalidade de
discriminações411.
O termo interseccionalidade, utilizado neste trabalho, refere-se às articulações entre
a discriminação de gênero, a homofobia, o racismo e a exploração de classe 412. Crenshaw
define a interseccionalidade como uma forma de analisar as múltiplas discriminações,
buscando capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais
eixos da subordinação, tais como gênero, raça, religião e país de origem e afirma que, para
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que os direitos humanos tenham efetividade em sua plenitude, faz-se necessário,
primeiramente, analisar como as outras formas de dominação influenciam na questão de
gênero, já que tais dados são quase desconhecidos e, posteriormente, antecipar quais as
formas de entrecruzamento das vulnerabilidades mais comuns em determinada região ou
comunidade413.
Dois fenômenos comuns ocorrem com as discriminações intertextuais e devem ser
analisados: a superinclusão e a subinclusão. A superinclusão trata da circunstância em que
um problema ou condição imposta de forma específica ou desproporcional a um subgrupo
de mulheres é simplesmente definido como um problema de mulheres, sem se levar em
conta as dimensões de raça, origem, religião ou qualquer outra forma de dominação. Podese citar como exemplo a questão do tráfico, em que se leva em conta o gênero, mas a
origem das mulheres traficadas é, muito vezes, ignorada como fator de vulnerabilidade 414.
A subinclusão, por outro lado, diz respeito a uma análise de problema, sem se levar em
conta a questão de gênero, porque aquele problema não faz parte dos problemas comuns
das mulheres do grupo dominante. A autora norte-americana exemplifica, citando o
problema da esterilização ilegal de várias mulheres latinas e negras, sem o conhecimento e
consentimento dessas, nos Estados Unidos da América, nos anos cinquenta. Outro exemplo
é a violência sexual sofrida pelas mulheres em Ruanda e na Bósnia, que é, comumente,
visto como um problema apenas étnico e não de gênero. Também pode ser citada a
controvérsia da utilização do véu nas escolas públicas francesas, no governo de Sarkozy,
em que a discussão concentrou-se, basicamente, na laicidade do ensino versus liberdade de
religião, sendo poucos os que levaram em conta a dimensão de gênero, nessa problemática.
Crenshaw conclui que a importância dessa análise reside no fato de que
intervenções baseadas em compreensões parciais e, por vezes, distorcidas das condições
das mulheres são, muito provavelmente, ineficientes e talvez até contraproducentes e,
apenas por meio de um estudo mais detalhado das dinâmicas variáveis que formam a
subordinação de mulheres racialmente marcadas pode-se desenvolver intervenções e
proteções mais eficazes. Considera, ainda, que o desenvolvimento de protocolos
interpretativos a fim de romper com os limites das interpretações e práticas existentes
seriam úteis e propõe as seguintes recomendações nesse sentido: 1) Promover melhorias na
coleta de dados e nas estratégias de desagregação; 2) Entender a responsabilidade dos
413
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órgãos de revisão de tratados na solicitação de uma análise interseccional; 3) Revisar os
mecanismos nacionais para determinar a possibilidade de as mulheres buscarem proteção e
reparação contra a discriminação interseccional; 4) Dar um apoio à incorporação da
perspectiva de raça semelhante ao dispensado à incorporação do gênero; 5) Capacitar às
mulheres marginalizadas para participar mais diretamente dos discursos de direitos
humanos, através do aumento de financiamentos e treinamentos; 6) Indicar um/a Relator/a
Especial para promover maior conscientização sobre as condições das mulheres de grupos
étnicos e raciais discriminados de todo o mundo; 7) Realizar uma reunião conjunta dos
Comitês da CERD e da CEDAW e 8) Criar uma linguagem para o esboço do documento
da Conferência Mundial contra o Racismo chamando atenção para a discriminação
interseccional415.
Quanto a essa última recomendação, observe-se que a Recomendação Geral n.
XXV, de 2000, do Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial atenta para a interseccionalidade de discriminação entre gênero e raça e pretende
monitorar a dimensão da discriminação racial a partir de uma perspectiva de gênero,
considerando que a discriminação racial atinge de forma diferenciada homens e mulheres,
uma vez que certas práticas de discriminação racial podem ser direcionadas a determinadas
pessoas em razão de seu sexo, como, por exemplo, a violência sexual praticada contra
mulheres de determinada origem étnico-racial e essa discriminação pode dificultar o acesso
das mulheres a informações em geral e dificultar ou, mesmo, obstar a denúncia dessas
discriminações e violências416.
Na Espanha, por exemplo, tal sorte de discriminação está passando por um processo
de juridificação. O projeto de Lei Integral para a Igualdade de Trato e não Discriminação,
em seu art. 7º, define a discriminação múltipla como aquela que se produz quando
concorrem ou interagem diversas causas das previstas nesta lei, gerando uma forma
específica de discriminação 417. Nesses casos, a justificação da diferença de trato que
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permite o art. 4º da Lei em comento deve dar-se em relação a cada uma de suas causas418,
assim como as medidas de ações positivas contempladas no art. 11 dessa Lei deverão
atender à concorrência das diferentes causas de discriminação 419.
Uma tendência mundial é o aumento da interseccionalidade de gênero com a
migração. Não apenas a mulher migrante sofre muito mais com a discriminação que o
homem nacional, como também, ela costuma arrumar trabalho apenas nos setores do care,
normalmente no trabalho doméstico, com faxina ou cuidado com as crianças, idosos e
deficientes, gerando o que é comumente chamado de internacionalização do trabalho
reprodutivo420.
No Brasil, os casos de interseccionalidade de discriminações mais comuns são de
gênero e raça. Guimarães relata que os policiais brasileiros, nos casos estudados pelo autor,
tinham a tendência de enquadrar as queixas dos homens negros como crimes de
discriminação, mas costumavam configurar as queixas das mulheres negras como crimes
contra a honra somente421. Esse é um tipo de interseccionalidade é recorrente também em
outros países: as mulheres dalit que tentam acusar criminalmente estupradores dificilmente
conseguem que seus agressores sejam julgados, na Índia, ocorrendo o mesmo, nos Estados
Unidos, com as mulheres negras e latinas422.
No mercado de trabalho brasileiro, as mulheres negras ganham cerca de 30% do
que ganham os homens brancos e são maioria em um dos trabalhos mais precarizados que
existe no Brasil, que é o serviço doméstico. Em 2010, das mulheres ocupadas nos serviços
domésticos, eram negras 71% em Belo Horizonte, 79,3% no Distrito Federal, 26,5% em
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Porto Alegre, 76,7% em Fortaleza, 80,9% em Recife, 96,7% em Salvador, 48,9% em São
Paulo423. Eram maioria, portanto, em todas as regiões metropolitanas analisadas.
O emprego doméstico é tão precarizado e pouco valorizado socialmente que,
mesmo o ordenamento jurídico brasileiro, faz uma diferenciação sem fundamento entre o
emprego, em sentido geral, e o emprego doméstico, negando vários direitos às
trabalhadoras domésticas. As mulheres têm presença massiva no trabalho doméstico, fato
que faz com que as discriminações jurídicas existentes no Brasil entre emprego doméstico
e emprego geral atinjam, praticamente, só as mulheres e, principalmente, as negras,
podendo, mesmo, ser considerado como uma discriminação indireta em razão de gênero e
de raça feita pela própria Constituição brasileira.
A importância da constatação dessa interseccionalidade de discriminações, por
meio do desdobramento das pesquisas entre cor e sexo funda-se em uma maior
potencialização da eficácia das ações tomadas, tanto pelo poder público como pelo poder
privado, para evitar tais discriminações, visando atingir os problemas específicos de cada
discriminação. Embora se corrobore com a afirmação de Saffioti de que “se uma mulher
negra e situada na base da pirâmide social é preterida em benefício de um homem branco e
bem posicionado socialmente para o preenchimento de um posto de trabalho, jamais se
saberá qual das três contradições pesou mais na discriminação”424, alguns dados podem ser
observados e seus efeitos perversos combatidos como o nível de escolaridade, por
exemplo.

2.7 A transversalidade no combate à desigualdade em razão de gênero

Um elemento muito importante a ser analisado na questão da igualdade em gênero
e acesso ao mercado de trabalho é a necessidade de um estudo transversal da matéria,
assim como o estabelecimento de políticas públicas transversais, ou seja, que levem em
conta a problemática do gênero não apenas nas questões laborais, mas em todas as outras
áreas ligadas a essa, como o direito de família, segurança social, segurança familiar, direito
à educação e direito sanitário, dentre outras.
423
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Entende-se por tranversalidade nas questões de gênero 425 o processo de avaliação
das implicações para mulheres e homens de qualquer plano de ação, inclusive a legislação,
políticas ou programas, em qualquer área e em todos os níveis. É uma estratégia para que
as preocupações e experiências das mulheres, assim como a dos homens, façam parte
integral do desenho, implementação, monitoramente e avaliação das políticas e programas
em todas as esferas políticas, econômicas e sociais, a fim de que tanto as mulheres quanto
os homens possam se beneficiar dessas políticas e programas igualmente, sem que haja a
perpetuação de desigualdades426.
A transversalidade de gênero requer que os aspectos políticos da promoção da
igualdade em gênero levem em conta, também, os aspectos técnicos do desenvolvimento,
requerendo, portanto que governos, organizações internacionais e organizações de
empregadores e trabalhadores criem políticas que melhorem o status da mulher, as
condições de vida e de trabalho e promovam a igualdade.
A transversalidade de gênero nas políticas deve levar em conta os seguintes dados:
essa perspectiva de gênero deve ser incorporada nos processos de planejamento das
políticas, deve ser integrada em todas as fases dos ciclos de planejamentos setoriais,
incluindo a análise, a avaliação do desenvolvimento, a implementação o monitoramento e a
avaliação das políticas, programas e projetos, os dados estatísticos utilizados devem ser
desagregados em termos de sexos para revelar como as políticas impactam,
diferentemente, homens e mulheres, deve incorporar as diferenças e similaridades entre
homens e mulheres com respeito às atividades que desenvolvem e seu grau de
envolvimento nelas, ao acesso e controle de recursos e benefícios e às suas necessidades,
restrições e oportunidades para cada estágio de produção dos dados estatísticos e o número
de mulheres nas posições de tomadas de decisões deve aumentar, já que a capacidade de
construção de consciência de gênero é fornecida pelas pessoas que ocupam cargos de
deliberação427.
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A transversalidade dos movimentos de mulheres, diz respeito, também às redes,
pessoas e temas que tomam a forma de um sujeito coletivo, articulando questões
específicas com problemáticas de cidadania e igualdade428.
A transversalidade é considerada, hoje, um dos critérios mais importantes para o
alcance da igualdade efetiva, mais especificamente, a igualdade efetiva de gênero,
observando-se que a transversalidade como um dos componentes das políticas públicas é o
resultado de um longo processo social e político, no qual múltiplos atores participaram,
sendo os principais os movimentos sociais de mulheres e de feministas 429.
Em verdade, para haver uma real igualdade em gênero, é necessária uma mudança
em outros ramos do direito e em outras ciências, como a educação, uma vez que, na
maioria dos países, junto com a desigualdade jurídica e econômica, também existe um
grande problema cultural, já que, mesmo atualmente, a ideia de que são as mulheres as
únicas (ou as principais) responsáveis pela vida familiar e pelo cuidado dos filhos, as
pessoas mais velhas e deficientes da família é, ainda, muito forte. Cada área deve
incorporar os enfoques e elaborações da tranversalidade da igualdade em gênero, a fim de
se incorporar a diversas dimensões de desenvolvimento humano 430.
Um elemento muito problemático, em que a questão da transversalidade é clara, por
exemplo, é a violência doméstica 431. No Brasil, em 2009, das mulheres agredidas
fisicamente, 43,1% foram agredidas na própria residência, ao passo que, dos homens
agredidos fisicamente, apenas 12,3% foram agredidos na própria residência. Observandose, que das mulheres agredidas fisicamente, 36,8% foram agredidas na via pública,
constata-se que, atualmente, no Brasil, a mulher tem mais risco de sofrer violência em sua
própria residência que nas vias públicas. Embora deva se observar que esses dados não
levam em conta outros tipos de violência, tampouco a violência efetuada pelos próprios
familiares fora da residência, não trazendo dados, portanto, de todo a amplitude da
violência doméstica, eles já reportam uma grande parte dessa violência432. Além disso,
428

Souza-Lobo (2010, p. 267).

429

Celiberti e Mesa (2010, p. 14).

430

Celiberti e Mesa (2010, p. 13).

431

Elemento esse que, embora muito importante para os estudos de gênero, será estudado, aqui, apenas
quando estritamente ligados com as questões de trabalho, gênero e movimentos sociais, para fins de
delimitação dessa tese.
432

Ver tabela n. 33 no anexo. Dados do IBGE/PNAD. Na região nordeste, a porcentagem da violência física
no âmbito doméstico chega a 47%.

166

quando da análise da relação do agressor com a vítima da agressão física, tem-se que
25,9% das mulheres vítimas de violência física foram agredidas pelo cônjuge ou excônjuge, sendo que somente 2% dos homens vítimas de violência física foram agredidas
pelo cônjuge ou ex-cônjuge433.
Para diminuir essas estatísticas, é fundamental que a mulher tenha acesso a um
emprego que propicie uma independência econômica plena de seu marido ou companheiro,
e que a permita se afastar, em caso de violência. Assim, a proteção do mercado de trabalho
da mulher está relacionada tanto às normas de direito do trabalho como às normas que
combatem a violência doméstica e as normas que regem o direito de família, sendo tais
normas igualmente importantes para o estabelecimento da igualdade real entre homens e
mulheres.
Blay, ao analisar a questão da dominação patriarcal e o problema da violência
contra a mulher no Brasil, ressalta que são necessárias políticas públicas transversais que
atuem modificando a discriminação e a incompreensão de que os direitos das mulheres são
direitos humanos, mediante a articulação entre os programas dos Ministérios da Justiça, da
Educação, da Saúde, do Planejamento e demais ministérios434.
Dessa forma, resta claro que as políticas públicas que tenham por objetivo o alcance
da igualdade em gênero devem levar em conta a necessidade de inserção das mulheres no
mercado de trabalho, por meio de políticas públicas transversais de fomento ao emprego.
As políticas públicas brasileiras atuais, no que concerne à igualdade em gênero, já
preconizam a observância da transversalidade em sua implementação, ou seja, a
incorporação da perspectiva de gênero por toda política pública, estando tais políticas
públicas de igualdade intrinsecamente ligadas com as políticas de inserção no mercado de
trabalho. No tocante às normas jurídicas, aos poucos, o ordenamento jurídico brasileiro
tem dado mais importância para a temática de gênero e, em 12 de abril de 2010, a Lei n.
12.227, que cria o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, foi promulgada.
Esse relatório, que será publicado anualmente (art. 3º da lei) deverá conter os
seguintes dados sobre a população feminina brasileira: taxa de emprego formal, por setor
de atividade, taxa de participação na população economicamente ativa e no pessoal
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ocupado e desocupado, taxa de desemprego aberto, por setor de atividade, taxa de
participação no pessoal ocupado, por setor de atividade e posição na ocupação, rendimento
médio real das mulheres ocupadas, por setor de atividade e posição na ocupação, total dos
rendimentos das mulheres ocupadas, ao número de vítimas de violência física, sexual ou
psicológica, índice de participação trabalhista em ambientes insalubres, expectativa média
de vida, taxa de mortalidade e suas principais causas, taxa de participação na composição
etária e étnica da população em geral, grau médio de escolaridade, taxa de incidência de
gravidez na adolescência, taxa de incidência de doenças próprias da mulher e daquelas
sexualmente transmissíveis, proporção das mulheres chefes de domicílio, considerando
escolaridade, renda média, acesso à eletricidade, água tratada, esgotamento sanitário e
coleta de lixo, cobertura previdenciária oficial para trabalhadoras ativas e inativas,
disposições dos tratados e das conferências internacionais pertinentes de que o Brasil seja
signatário ou participante, quaisquer outras informações julgadas relevantes pelo órgão
responsável pela elaboração e publicação do relatório (art.1º). A pesquisa será efetuada nas
regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador,
São Paulo, Brasília, Cuiabá, Belém, Manaus, Fortaleza e Curitiba (art. 2º, inciso I), os
setores de atividade da indústria de transformação, da construção civil, do comércio, de
serviços e de outras atividades (art. 2º, inciso II) e levará em conta a existência ou não de
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, conta própria e a empregadora (art. 2º,
inciso III).
Os dados do RASEAM terão por base as informações e os levantamentos da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, por meio da realização do
Censo Demográfico, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD e da
Pesquisa Mensal de Emprego – PME, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –
IPEA, da Presidência da República, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério
das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, do Ministério da
Educação, do Ministério da Previdência Social e de quaisquer outras instituições, nacionais
e internacionais, públicas e privadas, que produzam dados pertinentes à formulação e à
implementação de políticas públicas de interesse para as mulheres (art. 4º).
Esses dados são importantes para que se possa conhecer, efetivamente, a situação
da mulher brasileira, já que a maioria das pesquisas, principalmente aquelas concernentes
ao mercado de trabalho, não levam em conta o sexo do trabalhador 435. A norma analisada,
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contudo, infelizmente, não prevê o estudo anual do número de trabalhadoras
sindicalizadas, tampouco o número de dirigentes sindicais mulheres e o tipo de postos que
ocupam nas organizações sindicais.

2.8 A discriminação negativa e a discriminação positiva

Verifica-se que o número de normas que prevêem a igualdade em gênero aplicáveis
no Brasil é extenso. Não obstante a existência de inúmeras normas, internacionais,
comunitárias e nacionais, proibindo, expressamente, a discriminação negativa, as
desigualdades ainda permanecem, uma vez que a maneira como essas normas jurídicas têm
sido configuradas não têm sido suficiente para a realização plena da igualdade em gênero.
Nas palavras de Freitas Júnior, “a morosidade e a timidez são características da evolução
da norma trabalhista brasileira, em matéria de condição feminina” e, em verdade, toda a
normatização brasileira do trabalho da mulher foi com o intuito de proteger a família
patriarcal e o papel da mulher como mãe 436.
Não há dúvidas de que as mulheres se incorporaram no mercado de trabalho na
maioria dos países ocidentais. Ainda que os dados do trabalho feminino, no início da
Revolução Industrial, tenham sido subvalorados, sendo muito maior a quantidade de
trabalho feminino no início da Revolução Industrial do que se costuma afirmar 437, a
verdadeira mudança da situação feminina no trabalho começa a partir da Segunda Guerra
Mundial438.
Apesar dessa incorporação, a discriminação em razão de gênero no mercado de
trabalho é ainda muito comum e produz diversos efeitos nefastos. Muitos, ainda,
consideram que a mulher não está apta para executar determinadas atividades, não
consegue viver sob pressão, frente às flutuações hormonais e não pode exercer alguns
cargos de maior poder, pois sempre terá que se dividir entre seu trabalho e família.
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Diante dessas desigualdades, o combate à discriminação no Brasil exige uma
política integrada que inclua as convenções internacionais do trabalho, a legislação
nacional e seu desenvolvimento, as instituições nacionais de promoção da igualdade de
oportunidades e tratamento, as políticas ativas de mercado de trabalho, o papel da Justiça
do Trabalho e da inspeção do trabalho, políticas de contratos e compras governamentais,
bem como o papel dos sindicatos, organizações de empregadores e do diálogo social

439

.

Dessa forma, faz-se necessária a atuação de todos os atores sociais, inclusive o
Estado e os sindicatos, para a luta contra a desigualdade, por meio de outros instrumentos
além dos mecanismos tradicionais de sanção à discriminação. É imprescindível, portanto,
não apenas a garantia de salários e condições iguais de trabalho e a proteção contra uma
discriminação negativa, mas também a garantia de acesso da mulher ao mercado de
trabalho, por meio de medidas positivas.
O princípio de igualdade é um princípio complexo, que comporta uma dupla
vertente, ou seja, a vertente positiva e a vertente negativa. Assim, há que se estabelecer
uma diferença entre a discriminação negativa, que está proibida nas normas internacionais
e nacionais na maioria dos países, e a discriminação positiva. Esta última está relacionada
com um tratamento preferencial dos grupos pouco representados, para que o princípio de
igualdade seja alcançado. Piovesan considera que, se a igualdade pressupõe formas de
inclusão social, a discriminação negativa implica a violenta exclusão e intolerância à
diferença e à diversidade, não resultando a proibição da exclusão, automaticamente, em
inclusão, sendo necessário, portanto, uma vertente promocional da igualdade para que se
garanta a igualdade de fato, com a efetiva inclusão social de grupos que sofreram e sofrem
um consistente padrão de violência e discriminação440.
As medidas de discriminação positiva, também chamadas de ações positivas 441, ou,
ainda, ações afirmativas, são ferramentas de integração de grupos da sociedade que tenham
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estado em situação diferencial com respeito aos demais 442. Essas medidas são uma das
formas de política pública ou medida privada de inserção no mercado de trabalho, dentre
outras medidas de inserção possíveis, tais como formação, reciclagem, requalificação
profissional, agências públicas de colocação, etc. Piovesan as define como “políticas
compensatórias adotadas para aliviar e remediar as condições resultantes de um passado
discriminatório”, cumprindo uma finalidade pública decisiva ao projeto democrático de
assegurar a diversidade e a pluralidade social, devendo ser compreendidas não apenas sob
um prisma retrospectivo, em um sentido de aliviar a carga de um passado discriminatório,
como também sob um prisma prospectivo, em um sentido de fomentar a transformação
social443. Elas são destinadas a acelerar a equiparação de oportunidades ou o acesso a
certos espaços sociais ou bens a que um grupo tenha sido sistematicamente excluído 444.
Gomes define as ações afirmativas como as políticas e mecanismos de inclusão
engendrados seja por entidades públicas, seja por entidades privadas ou, ainda, por órgãos
dotados de competência jurisdicional, com vistas à concretização de um objetivo
determinado constitucionalmente, nesse caso, o princípio da igualdade de oportunidades.
Tais medidas têm por objetivos proporcionar uma maior igualdade entre os grupos por
terem caráter de cunho pedagógico, exemplar, “cuja eficácia como agente de
transformação social poucos até hoje ousaram negar”. O autor ressalta, também, que
“constituiria um erro estratégico inadmissível deixar de oferecer oportunidades efetivas de
educação e trabalho a certos segmentos da população”, gerando prejuízos sérios à
competitividade e produtividade econômica do país. Além disso, as ações afirmativas
permitiriam a criação das chamadas personalidades emblemáticas445.
Para Baruki e Bertolin, tais ações são medidas tendentes a compensar grupos mais
vulneráveis, por meio de proteção específica, a fim de se minimizar condições
desvantajosas, voltadas à obtenção do reconhecimento social das potencialidades desses
grupos446.
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Essas medidas constituem atitudes pró-ativas de autoridades ou grupos sociais
representativos, devidamente legitimados, com o objetivo de favorecer classes de cidadãos
menos privilegiados, que não estejam em mesmas condições isonômicas com os demais
indivíduos ou que sofrem algum tipo de discriminação447.
Embora, atualmente, sejam mais aplicadas na União Europeia, as ações afirmativas
ou medidas de discriminação positiva tiveram sua origem nos Estados Unidos da América,
por meio de uma série de políticas públicas que se iniciou com a Executive Order, de
Lyndon Johnson. Na década de setenta, uma série de leis antidiscriminatórias foi
promulgada nos Estados Unidos. Assim, em 1972, foi promulgada a Equal Employment
Opportunity Act, sobre relações de trabalho, em 1973, a Rehabilitation Act, que exige que
os contratantes com o governo federal ofereçam oportunidades de trabalho para deficientes
físicos, e, em 1975, a Age discrimination Act, sobre discriminação em razão de idade. Em
1977, foi promulgada a Public Works Employment Act, que reservava 10% de todos os
recursos federais destinados a obras públicas para contratação de empresas controladas por
minorias (Minority Business Enterprises). O Philadelphia Plan também previa a
necessidade de que os contratantes do governo federal desenvolvessem programas de ação
afirmativa com o objetivo de identificar e corrigir deficiências existentes em relação às
mulheres e a grupos minoritários como negros, índios e hispânicos, por meio do
cumprimento de metas numéricas448.
A primeira vez que as medidas de discriminação positiva foram definidas, em um
texto legal internacional, foi na Convenção sobre a eliminação de todas as formas de
discriminação contra a mulher de 1979, ratificada pelo Brasil, que determina, em seu artigo
4º, parágrafo primeiro que “a adoção pelos Estados-partes de medidas especiais de caráter
temporário destinados a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher não se
considerará discriminação na forma definida nessa Convenção, mas de nenhuma maneira
implicará, como consequência, a manutenção de normas desiguais ou separadas; essas
medidas cessarão quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento
houverem sido alcançados”.
Atualmente, as medidas de discriminação positiva vêm sendo preconizadas como
forma de atingir, de uma maneira mais eficaz a igualdade material das pessoas,
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considerando Mallet que as ações afirmativas são inprescindíveis para a verdadeira
eliminação da discriminação 449. Efetivamente, as medidas de discriminação positiva
proporcionam maior igualdade, uma vez que possibilitam maior participação dos grupos
sociais vulneráveis nas instituições públicas e privadas 450.
No tocante às medidas de discriminação positiva de gênero, são medidas de ações
positivas legais aquelas destinadas a fomentar ou facilitar a formação de mulheres em
carreiras com mais demanda social ou melhor retribuídas e a formação em setores
habitualmente masculinizados451. Segundo Siqueira Neto, as medidas de discriminação
positiva para a mulher têm como finalidades principais a eliminação ou superação das
diversas disparidades de fato que sofrem grande parte das mulheres, a promoção da
inserção da mulher no mercado de trabalho, particularmente nos setores tecnologicamente
avançados e nos níveis de responsabilidade e o favorecimento do acesso ao trabalho
autônomo e a formação empresarial e a qualificação profissional da trabalhadora autônoma
e das empresárias452.
Forma muito comum de discriminação positiva, tão usada que, muitas vezes, acaba
se confundindo com o termo, tomando-se a parte pelo todo, são as políticas de cotas453. No
Brasil, a Lei n. 12.034/2009, art. 10, parágrafo terceiro prevê que cada partido ou coligação
deverá preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.
Antes dessa lei, a Lei n. 9.504/97 determinava somente a reserva das vagas, mas os
partidos não preenchiam as vagas reservadas para as mulheres. Com a nova lei, os partidos
devem preenchê-las obrigatoriamente454.
Embora as medidas de discriminação positiva ou ações afirmativas sejam mais
conhecidas pela implementação de cotas de gênero ou raça, a discriminação positiva pode
e deve ser implementada por meio de várias outras ações, além do estabelecimento de
cotas ou metas. Uma forma usual de discriminação positiva é a preferência por mulheres
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na contratação, em igualdade de condições, medida que é aceita, por exemplo, pela
jurisprudência atual do Tribunal de Justiça das Comunidades. Na decisão STJCE de 11 de
novembro de 1997, o Tribunal de Justiça das Comunidades considerou que não é
discriminatória a preferência pela contratação de mulheres em detrimento dos homens, em
igualdade

de

condições

e

competências,

sempre

infrarrepresentadas em determinada atividade ou função

455

que

as

mulheres

estejam

, estabelecendo-se, dessa forma,

uma diferenciação entre o estabelecimento de uma preferência automática e uma
preferência com premissas (cláusula de abertura). Tal medida é utilizada, também, pela
própria OIT quando da contratação de seus funcionários.
Outro exemplo de medida de discriminação positiva é o “cheque-emprego”. É uma
medida de inserção laboral fornecida pelo Servicio Público de Empleo de Castilla-La
Mancha (SEPECAM), Espanha, juntamente com um Plano Regional de Emprego para
mulher, para o fomento da contratação feminina, que concede uma ajuda financeira às
empresas que contratam mulheres456.
Para Piovesan, são necessárias estratégias promocionais que possibilitem a inserção
e inclusão dos grupos vulneráveis nos espaços sociais, não sendo suficiente a mera
proibição da discriminação negativa, pois, “ao lado do direito à igualdade, nasce o direito à
diferença, o que propicia o chamado processo de especificação do sujeito de direito”. A
autora explica o processo afirmando que, “com a extensão da titularidade de direitos, com
as entidades de classe, as organizações sindicais, os grupos vulneráveis e a própria
humanidade, o sujeito de direito concreto acabou sendo delineado de forma a levar em
conta sua especificidade e a concreticidade de suas diversas relações”, sendo que, no
Brasil, tal processo começou com a promulgação da Constituição Federal de 1988 457.
Diante dessa extensão e ampliação dos sujeitos de direito, a efetiva proteção dos
direitos humanos implica não apenas políticas universalistas, mas também específicas,
voltadas para grupos socialmente vulneráveis, por serem vítimas preferenciais dos efeitos
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perversos da exclusão, pois, ao lado do processo de expansão dos sujeitos de direitos
humanos, verifica-se, também, o processo de especificação de tais sujeitos, não bastando
que o indivíduo seja tratado de forma genérica, geral e abstrata, devendo o sujeito de
direito ser visto em toda a plenitude de suas peculiaridades e particularidades. Dessa
forma, as mulheres, as crianças, a população afro-descendente, os migrantes, as pessoas
portadoras de deficiência e outras categorias vulneráveis, devem ter respeitado seu direito à
diferença458.
No Brasil, diante dos fenômenos de "feminização" e "etnicização" da pobreza, as
maiores vítimas de violação dos direitos econômicos, sociais e culturais são as mulheres e
as populações afro-descendentes. Desses fatos, surge a necessidade de adoção de políticas
focadas, tendo como sujeitos as pessoas com maior grau de vulnerabilidade, a fim de
efetivar o direito à inclusão social459.
Várias normas internacionais ratificadas pelo Brasil prevêm a aplicação de medidas
de discriminação positiva, em geral e especificamente para as mulheres.
O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais consagra o
direito ao trabalho, ou seja, o direito de toda pessoa a ter a oportunidade de ganhar a vida
por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceito, bem como a adoção de medidas
adequadas para garantir, progressivamente, a plena efetividade de tal direito, em seu art. 6º.
A Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a mulher estabelece a
possibilidade de adoção de medidas de discriminação positivas transitórias para acelerar o
processo de igualdade entre homen e mulheres, em seu art. 4º, parágrafo primeiro e as
Recomendações Gerais n. 5 e 25 do Comitê sobre a Eliminação de Discriminação contra a
Mulher defendem a importância da adoção dessas medidas.
A Convenção 122 da OIT, ratificada pelo Brasil, prevê o estabelecimento e
execução de políticas públicas de incentivo ao emprego por parte do Estado, em seu art. 1º,
para estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico, para elevar os níveis de
vida, para atender às necessidades de mão-de-obra e para resolver o problema do
desemprego e do subemprego, de modo a alcançar uma política ativa para promover o
pleno emprego, produtivo e livremente escolhido.
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Essa política deverá atender aos seguintes objetivos: existência de trabalho, tão
produtivo quanto possível, para todas as pessoas que estejam disponíveis e em busca de
trabalho, escolhido de forma livre, bem como garantia de oportunidade de adquirir a
formação necessária para um emprego que lhe convier e usar, neste emprego, suas
qualificações, assim como seus dons, qualquer que seja sua raça, cor, sexo, religião,
opinião política, ascendência nacional ou origem social.
Tais formas de política devem levar em conta o nível e a fase de desenvolvimento
econômico e as relações entre os objetivos de emprego e de outros objetivos econômicos e
sociais, que devem ser perseguidos por meio de métodos adequados às condições nacionais
e práticas (item 3).
Um Estado deve, na medida do possível, identificar e analisar regularmente as
medidas a serem tomadas como parte de uma coordenação de políticas econômicas e
sociais para alcançar os objetivos definidos no artigo primeiro e realizar ações que exijam
este tipo de medidas, incluindo, se necessário, programas de desenvolvimento, conforme o
art. 2º da Convenção.
O art. 3º da Convenção ressalta a importância da participação dos sujeitos
envolvidos e afetados por tais políticas públicas quando de seu estabelecimento,
principalmente os representantes dos empregadores e trabalhadores, tanto para aproveitar
suas experiências e pontos de vista, quanto como meio de garantia de sua execução, por
meio da plena cooperação na formulação dessas políticas e mobilização de apoio para sua
implementação460.
Os objetivos da Convenção em comento preconizam a inserção de todas as pessoas
no mercado de trabalho, não importando seu sexo. Trata-se, aqui, de uma discriminação
positiva, já que as pessoas devem ter a oportunidade de ter e escolher, livremente, um
emprego, sem influência de quaisquer discriminações. Diante da existência prévia e
histórica de várias discriminações, os Estados devem criar políticas públicas que amenizem
os efeitos perversos das discriminações consolidadas.
A Recomendação 169 da OIT sobre política de emprego, adotada em 20.06.1984,
tem várias disposições sobre políticas públicas de fomento ao emprego e ações afirmativas,
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embora sejam, em verdade, apenas prescrições aos Estados e demais atores sociais, uma
vez que as recomendações da OIT não têm caráter vinculante.
Essa recomendação parte do princípio de que a promoção do pleno emprego,
produtivo e livremente escolhido deveria ser considerada como um dos meios utilizados
para efetivar o cumprimento do direito ao trabalho (art. 1º), que o reconhecimento desse
direito ao trabalho deveria vincular a aplicação das políticas econômicas e sociais
destinadas a fomentar o pleno emprego e ser prioridade de tais políticas.
Preconiza, também, tal norma, a necessidade de políticas que aumentem a produção
de bens e serviços essenciais e sua justa distribuição em todo o país, para atender às
necessidades básicas de toda a população.
No tocante à discriminação, tais políticas devem levar em conta tanto a
discriminação negativa, tendo por objetivo sua eliminação, quanto a discriminação
positiva, assegurando a todos a igualdade de oportunidade e de trato no que concerne ao
acesso ao emprego, condições de trabalho, salários, remuneração, orientação, formação e
promoção profissional.
Em seu art. 11, letra d), fica clara, também, que a proteção a grupos particulares, na
negociação coletiva, é preconizada como forma de efetivação das políticas de emprego.
Também entende necessária a implementação de políticas públicas de emprego
tendentes a minorar a discriminação negativa existente contra alguns determinados grupos
e a consequente maior dificuldade que os membros de tais grupos possam ter para
encontrar emprego. Na questão de gênero, exemplificativamente, podem ser citados os
problemas de desemprego e precarização de emprego das mulheres migrantes e das
mulheres negras461.
São citadas como exemplos de medidas de incentivo ao emprego a serem tomadas
pelo Estado, conforme as condições e práticas nacionais: educação básica acessível para
todos e programas de orientação e formação profissionais que ajudem as pessoas a
encontrar trabalho e melhorar suas oportunidades de emprego e de remuneração, a criação
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“15. En el contexto de una política global del empleo, los Miembros deberían adoptar medidas con miras
a satisfacer las necesidades de todas las categorías de personas que tengan frecuentemente dificultades para
encontrar empleo duradero, como ciertas mujeres, ciertos trabajadores jóvenes, los inválidos, los
trabajadores de edad, los desempleados por largos períodos y los trabajadores migrantes que se encuentren
legalmente en su territorio. Dichas medidas deberían ser compatibles con las disposiciones de los convenios
y recomendaciones internacionales del trabajo relativos al empleo de esos grupos y con las condiciones de
empleo establecidas con arreglo a la legislación y práctica nacionales”.
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de um sistema de formação vinculado à educação e ao trabalho, o fornecimento de serviços
de orientação e de emprego para facilitar o ingresso das pessoas no mercado de trabalho,
conforme suas qualificações e aptidões (arts. 17 e 18).
Por fim, no tocante às medidas positivas, a Recomendação estudada recomenda que
os Estados efetuem programas de investimentos públicos, programas especiais de obras
públicas, econômicas e socialmente viáveis, para criar e conservar empregos, aumentar a
remuneração, diminuir a pobreza e satisfazer as necessidades essenciais em áreas de maior
desemprego e subemprego, levando em conta, especialmente, a criação de oportunidades
de emprego para os grupos desfavorecidos.
A discriminação positiva é prevista no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez
que a Constituição Federal de 1988 enumera, como princípio fundamental, entre os
objetivos do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, mediante a
redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem quaisquer formas de
discriminação (artigo 3º, incisos I, III e IV). A norma fundamental consagra, também, o
direito à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, inciso XX), por meio de
incentivos específicos conforme a lei e a determinação, mediante lei que definirá os
critérios de sua admissão 462, de reserva percentual dos cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência (art. 37, inc. VIII).
No tocante à legislação infraconstitucional, alguns dispositivos contêm formas de
discriminação positiva, tais como o art. 390-C da CLT, que determina 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 e o art. 390-E da norma
consolidada, que possibilita que a pessoa jurídica se associe a uma entidade de formação
profissional ou outras sociedades ou firme convênios para o desenvolvimento de ações
conjuntas para a execução de projeto de incentivo ao trabalho da mulher.
A partir de 1980, as ações e políticas públicas do Estado brasileiro passaram por
transformações e novos atores e temas foram inseridos na arena pública e na agenda
governamental, preconizando a focalização das políticas públicas de combate à pobreza na
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No sentido de que a norma constitucional admite, de forma expressa, a adoção de medidas afirmativas em
prol do mercado de trabalho da mulher, ver Romita (2009, p. 127), Furtado (2009, p. 135) e Mallet (2009, p.
158).
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igualdade em gênero, com vistas à implementação não apenas de políticas de fomento ao
emprego, de maneira geral, como políticas de fomento ao emprego da mulher 463.
Dessa forma, o Programa Nacional de Direitos Humanos prevê a elaboração de
políticas compensatória por meio de ações afirmativas com foco nos grupos mais
vulneráveis e, em 1997, foi criado, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Programa
Brasil, Gênero e Raça, que foi elaborado com a assistência da OIT e em cooperação com as
unidades de promoção da igualdade de oportunidades e de luta contra a discriminação no
emprego e a ocupação.
Esse programa tem por objetivo tratar, prioritariamente, das duas questões
discriminatórias principais no Brasil e atua por meio dos Núcleos de Promoção da
Igualdade de Oportunidades e de Combate à Discriminação, criados pela Portaria do
Ministério do Trabalho e Emprego 604, de 1º de junho de 2000464.
Tal programa tem como ações permanentes ações educativas e preventivas, no
tocante aos princípios estabelecidos nas Convenções n. 100 e n. 111 da OIT, com medidas
de inserção das pessoas discriminadas no mercado de trabalho, mediação de conflitos
individuais e coletivos, recebimento de denúncias e realização de parcerias com outras
entidades, assim como o apoio às ações desenvolvidas por terceiros e tem por objetivo,
quando do estabelecimento de suas políticas públicas, a inclusão dos seguintes pontos:
transversalidade, articulação de políticas, desenvolvimento e inclusão social, participação e
controle social, reconhecimento e valorização da diversidade e da diferença, articulação
institucional e fortalecimento do diálogo social.
Dentro desse programa, foi criada a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as
Mulheres –SPM, vinculada à Presidência da República que tem por objetivo promover
ações positivas em prol da mulher, para minimizar os efeitos da discriminação que as
mulheres sofrem.
Essa secretaria elaborou o I Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres
(IPNPM). O processo de elaboração de tal Plano iniciou-se com a Conferência Nacional de
Políticas para as Mulheres (CNPM), convocada pelo Presidente da República e realizada
em julho de 2004, com ações realizadas durante o período de 2005-2007 até a realização da
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II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que foi realizada durante o período
de 17 a 20 de agosto de 2007.
O I Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres (IPNPM) tinha como
objetivo a implementação de políticas públicas que tenham como foco as mulheres, a
consolidação da cidadania e a igualdade em gênero.
Ele partia do pressuposto de que os papéis atribuídos aos homens e mulheres foram
atribuídos por meio de construções sócio-políticas e históricas e que a divisão tradicional
desses papéis deve ser mudada, pretendendo orientar-se pelos seguintes princípios:
princípio da igualdade e respeito à diversidade, princípio da equidade, princípio da
autonomia das mulheres, princípio da laicidade do Estado, princípio da universalidade das
políticas, princípio da justiça social, princípio da transparência dos atos públicos e
princípio da participação e controle social.
Determinava, também, que as seguintes diretrizes deveriam ser seguidas pela
União, Estados, Municípios e Distrito Federal para que os princípios mencionados supra
fossem concretizados: garantia da implementação de políticas públicas integradas para
construção e promoção da igualdade em gênero, raça e etnia, garantia do desenvolvimento
democrático e sustentável, levando em consideração as diversidades regionais, com justiça
social, e assegurando que as políticas de desenvolvimento promovidas pelo Estado
brasileiro fossem direcionadas à superação das desigualdades econômicas e culturais,
garantia do cumprimento dos tratados, acordos e convenções internacionais firmados e
ratificados pelo Estado brasileiro relativos aos direitos humanos das mulheres, fomento e
implementação de políticas de ações afirmativas como instrumento necessário ao pleno
exercício de todos os direitos e liberdades fundamentais para distintos grupos de mulheres,
promoção do equilíbrio de poder entre mulheres e homens, em termos de recursos
econômicos, direitos legais, participação política e relações interpessoais, combate às
distintas formas de apropriação e exploração mercantil do corpo e da vida das mulheres,
como a exploração sexual, o tráfico de mulheres e o consumo de imagens estereotipadas da
mulher, reconhecimento da violência de gênero, raça e etnia como violência estrutural e
histórica que expressa a opressão das mulheres e precisa ser tratada como questão de
segurança, justiça e saúde pública, reconhecimento da responsabilidade do Estado na
implementação de políticas que incidissem na divisão social e sexual do trabalho e da
importância social do trabalho tradicionalmente delegado às mulheres para as relações
humanas e produção do viver, reconhecimento da importância dos equipamentos sociais e
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serviços correlatos, em especial de atendimento e cuidado com crianças e idosos,
contribuição com a educação pública na construção social de valores que enfatizem a
importância do trabalho historicamente realizado pelas mulheres e a necessidade de
viabilizar novas formas para sua efetivação, garantia da inclusão das questões de gênero,
raça e etnia nos currículos, reconhecimento e busca de formas de alterar as práticas
educativas, a produção de conhecimento, a educação formal, a cultura e a comunicação
discriminatórias, garantia da alocação e execução de recursos nos Planos Plurianuais, Leis
de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais para implementação das políticas
públicas para as mulheres, elaboração, adoção e divulgação de indicadores sociais,
econômicos e culturais, sobre a população afro-descendente e indígena, como subsídios
para a formulação e implantação articulada de políticas públicas de saúde, previdência
social, trabalho, educação e cultura, levando em consideração a realidade e especificidade
urbana e rural, formação e capacitação de servidores(as) públicos(as) em gênero, raça,
etnia e direitos humanos, de forma a garantir a implementação de políticas públicas
voltadas para a igualdade, garantia da participação e o controle social na formulação,
implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas, disponibilizando dados
e indicadores relacionados aos atos públicos e garantindo a transparência das ações,
criação, fortalecimento e ampliação dos organismos específicos de direitos e de políticas
para as mulheres no primeiro escalão de governo, nas esferas federal, estadual e
municipal465.
Estabelecidos os princípios e as diretrizes a serem seguidos, o I Plano firmou como
objetivos a promoção da autonomia econômica e financeira das mulheres, promoção da
equidade de gênero, raça e etnia nas relações de trabalho, promoção de políticas de ações
afirmativas que reafirmem a condição das mulheres como sujeitos sociais e políticos,
ampliação da inclusão das mulheres na reforma agrária e na agricultura familiar e a
promoção do direito à vida na cidade com qualidade, acesso a bens e serviços públicos. Por
fim, consignou como prioridades, dentro de tais objetivos e metas: a ampliação do acesso
das mulheres ao mercado de trabalho, a promoção da autonomia econômica e financeira
das mulheres por meio do apoio ao empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e
comércio, a promoção das relações de trabalho não-discriminatórias, com equidade salarial
e de acesso a cargos de direção, a garantia do cumprimento da legislação no âmbito do
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Estados, Municípios e Distrito Federal, tal tema não será tratado na presente tese, por questões de delimitação
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trabalho doméstico e estimulo à divisão das tarefas domésticas, bem como a ampliação do
exercício da cidadania das mulheres e do acesso à terra e à moradia.
Em 17 de janeiro de 2007, foi publicado o Decreto que convocou a II Conferência
Nacional de Políticas para as Mulheres, com o objetivo de analisar e repactuar os
princípios e diretrizes aprovados na I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e
avaliar a implementação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (art. 1º do
Decreto), levando em conta a análise da realidade brasileira: social, econômica, política,
cultural e os desafios para a construção da igualdade na perspectiva da implementação do I
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, a avaliação das ações e políticas propostas
no I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, sua execução e impacto, bem como a
participação das mulheres nos espaços de poder.

A II Conferência Nacional de Políticas

para as Mulheres confirmou os pressupostos, princípios e diretrizes do I Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres. Em continuação aos objetivos estabelecidos no I Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres, o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres
(IIPNPM) estabelece como objetivos gerais a promoção da autonomia econômica e
financeira das mulheres, considerando as dimensões étnico-raciais, geracionais, regionais e
de deficiência, a promoção da igualdade em gênero, considerando a dimensão étnico-racial
nas relações de trabalho, a elaboração, com base na Agenda Nacional, o Plano Nacional do
Trabalho Decente, incorporando os aspectos de gênero e considerando a dimensão étnicoracial. Esses objetivos gerais desdobram-se nos seguintes objetivos específicos: promoção
de políticas de ações afirmativas no mundo do trabalho que reafirmem a condição das
mulheres como sujeitos sociais e políticos, considerando as dimensões étnico-raciais,
promoção da valorização e o reconhecimento da contribuição econômica das mulheres no
meio rural e nas comunidades tradicionais, garantia, às trabalhadoras domésticas, do
exercício de todos os direitos trabalhistas previstos no Artigo 7º da Constituição Federal
concedidos às trabalhadoras em geral, promoção da valorização do trabalho doméstico não
remunerado e contribuição para a superação da atual divisão sexual do trabalho, promoção
da organização produtiva de mulheres que vivem em um contexto de vulnerabilidade
social, notadamente nas periferias urbanas.
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Dentro de tais objetivos e metas, encontram-se: a ampliação do acesso das mulheres
ao mercado de trabalho, a promoção da autonomia econômica e financeira das mulheres
por meio do apoio ao empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e comércio, a
promoção da oferta de equipamentos sociais que contribuam para ampliar o tempo
disponível das mulheres, a promoção da proteção social das mulheres em situação de
vulnerabilidade, contribuindo para o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza e
para a melhoria das condições de vida de suas famílias, a garantia do cumprimento da
legislação e a promoção da valorização do trabalho doméstico remunerado e não
remunerado, a promoção das relações de trabalho não discriminatórias em razão de sexo,
raça/etnia, orientação sexual, geração ou deficiência com eqüidade salarial e no acesso a
cargos de direção, a promoção de políticas de previdência social inclusiva para as
mulheres, bem como a promoção das mulheres à documentação civil.
Ainda que o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres seja uma continuação
do I Plano, o II Plano aponta para algumas mudanças de prioridades e metas, tais como a
incorporação de ações relacionadas à ampliação das vagas em creches e pré-escolas, ações
essas que, se efetivamente implantadas, gerarão uma mudança muito positiva para o
fomento do trabalho das mulheres.
Embora sejam, mais comumente, preconizadas e implantadas pelos Poderes
Executivo e Legislativo, configurando-se como políticas públicas, nesses casos, as medidas
de discriminação positiva podem, também, ser implementadas por outros atores sociais,
tais como sindicatos, associações, empresas, como ocorre com as centrais sindicais, já que
várias estipularam cotas em suas diretorias. Nesse sentido, Siqueira Neto afirma que,
embora o Estado deva adotar políticas ativas para a adoção de padrões de conduta com
vistas a alcançar a reserva mínima de postos de trabalho destinados exclusivamente às
mulheres, as medidas de discriminação positiva vão muito além da determinação de
políticas públicas que garantam o ingresso da mulher no mercado de trabalho, dizendo
respeito, também, ao acesso à formação profissional e aos cargos de responsabilidade e
qualificação mais apurada. Para isso, é necessário que todos os atores sociais envolvidos
atuem com empenho e compromisso, já que a efetividade de uma norma, mormente a
norma promocional, depende da maturação de uma sensibilidade cultural e da capacidade
de os sindicatos de assumir, de forma efetiva, a problemática do trabalho da mulher como
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um problema deles e do comprometimento de todos os atores sociais, inclusive, o
Estado466.
As medidas de discriminação positiva que podem e são tomadas por outros atores
sociais além do Estado, em particular, pelas organizações sindicais serão analisadas no
próximo capítulo da presente tese.

Conclusões do capítulo

No Brasil, o movimento feminista emerge, com força, apenas na década de setenta,
com pretensões de luta contra as bases da sociedade patriarcal. Para lutar contra a ditadura
e por terem alguns objetivos comuns, os movimentos feministas daquela década juntam
forças aos movimentos de mulheres dos bairros pobres que, por sua vez, ganham forças ao
se unirem com o trabalho da pastoral. Esses grupos feministas também interagiam com as
associações profissionais, principalmente de empregadas domésticas e com as mulheres
sindicalizadas. Assim, ainda que, em diversos pontos, o feminismo e a igreja se
confrontassem continuamente, no tocante à luta contra o regime autoritário, o que ocorreu
foi uma política de alianças entre o feminismo, a esquerda e a igreja.
Conclui-se, portanto, que, no Brasil, não houve e não há um único projeto
feminista, coexistindo vários movimentos e projetos, com diferentes ideologias e diferentes
graus de radicalidade, uma vez que, desde a década de setenta até hoje, os movimentos
feministas sempre tiveram um caráter interclasse, no Brasil, enfrentando o autoritarismo da
ditadura militar, construindo novos espaços públicos democráticos, rebelando-se contra o
autoritarismo patriarcal presente na família, na escola, nos espaços de trabalho, e também
no Estado, ao mesmo tempo em que interagia com os partidos políticos, com os sindicatos,
com outros movimentos sociais, com o Estado e até mesmo com organismos
supranacionais.
As teorias feministas universalistas são adotadas, nesse trabalho, no sentido de se
considerar que as diferenças biológicas entre homens e mulheres não são significativas a
ponto de determinar direitos díspares entre os gêneros, ainda que as diferenças sociais
possam justificar algumas formas de discriminação positiva transitórias.
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A possibilidade de se engajar em uma atividade produtiva é uma fonte básica de
empoderamento para as pessoas. Historicamente, os homens têm uma participação maior
no mercado de trabalho que as mulheres, por causa de disparidades de educação e
treinamento profissional, divisão sexual do trabalho rígida, discriminação no local de
trabalho, com pagamento de salários mais baixos para as mulheres e atribuição às mulheres
dos encargos com a família e a casa.
Conforme o Relatório das Nações Unidas dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio de 2005, o acesso das mulheres ao emprego é mais baixo que o dos homens na
maioria dos países em desenvolvimento: as mulheres têm menos chances de conseguir um
emprego remunerado e regular e trabalham, mais frequentemente, na economia informal.
Essas desvantagens causam um impacto negativo no processo de desenvolvimento e na
possibilidade de equalizar a desigualdades em razão de gênero em todo setor da vida.
A divisão sexual do trabalho estrutura as relações de gênero na sociedade e
estabelece uma divisão naturalizada das áreas reprodutivas atribuídas às mulheres e das
áreas produtivas atribuídas aos homens. Dessa forma, além de atribuir às mulheres a
responsabilidade sobre a reprodução, estabelecendo sua inclusão na produção apenas
secundariamente, a divisão sexual do trabalho rotula o trabalho reprodutivo como um não
trabalho, não lhe atribuindo valor e o marginalizando como objeto de estudo da economia.
O problema da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, que é uma das
principais consequências da divisão sexual do trabalho,

sempre foi determinante no

estabelecimento da igualdade efetiva de gênero, uma vez que as diferenças em razão de
gênero são o reflexo da diferenciação dos papéis no seio da família. As mulheres trabalham
mais horas em casa que os homens. Não apenas no tocante ao número de horas, mas no
tipo de trabalho efetuado na casa encontram-se diferenças entre homens e mulheres.
Outro efeito pernicioso da divisão sexual do trabalho é a discriminação vertical,
também chamada de “teto de cristal” ou glass ceiling. Trata-se da existência de uma
quantidade menor de mulheres em cargo de maior remuneração e tomada de decisões,
quando comparada ao número de homens ocupantes de tais cargos.
Além da dificuldade de ascensão na carreira, a desigualdade salarial é uma das mais
persistentes formas de discriminação de gênero no mercado de trabalho.

Para

ter

um

salário maior, as mulheres têm que ter uma quantidade de anos de estudo maior que a dos
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homens que recebem uma mesma faixa salarial que elas, ressaltando o valor diferenciado
que é dado ao trabalho dos homens e ao trabalho das mulheres.
Outro efeito nefasto da divisão sexual do trabalho é a distribuição, de forma
desigual, entre homens e mulheres nos diferentes ramos da atividade econômica, gerando a
concentração de determinado sexo em determinado ramo. Essa forma de distribuição é, em
verdade, uma consequência da ideia do “instinto maternal”, estabelecendo a definição de
tarefas ditas femininas, sob a falsa naturalização de tarefas que exigem “dedos finos”,
agilidade, concentração e disciplina. Com esses guetos ocupacionais, as diferenças na
ascensão de carreira são explicadas com argumentos biologizados ou com argumentos de
que as mulheres se relacionam com o trabalho de forma diferente e são menos
competitivas.
A inserção das mulheres no mercado de trabalho sempre foi marcada por uma forte
característica de precariedade, mas a feminização do desemprego e a precarização das
relações de trabalho das mulheres vêm aumentando ao longo dos anos, gerando menor
regulamentação de suas garantias de condições de trabalho, menores salários, bem como
aumento das formas de trabalho a domicílio.
Essa flexibilidade perpetua a divisão sexual do trabalho, na medida em que, na
maior parte das vezes, o trabalho estável e com vínculo empregatício (trabalho formal) é
reservados aos homens, com cargos de chefia, ao passo que às mulheres são atribuídos os
trabalhos flexíveis (precários), muitas vezes sem vínculo empregatício (informais), sem
atribuição de chefia.
Um dos pontos semelhantes e muito problemáticos das duas formas de precarização
do trabalho da mulher, seja a contratação a tempo parcial, típica dos países do Norte, seja a
informalidade do trabalho, típica dos países do Sul é a dificuldade que as mulheres que
exercem tais atividades têm, devido ao seu isolamento ou às condições de flexibilidade do
tempo de trabalho impostas pelas empresas, em se associar, em formar grupos e em se
sindicalizar.
As mulheres são maioria, também, em um dos empregos mais precarizados que
existem: o emprego doméstico. Como o trabalho doméstico é identificado e naturalizado
como papel feminino e não como trabalho, o emprego doméstico é considerado uma forma
de emprego particular em que as relações não são regulamentadas da mesma forma que nas
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outras relações de emprego, negando o próprio ordenamento jurídico brasileiro, vários
direitos às empregadas domésticas.
Essas formas precarizadas e precarizantes de trabalho são atribuídas muito mais às
mulheres porque há duas legitimações sociais principais para isso: de um lado o discurso
da conciliação entre a vida familiar e a vida laboral, pressupondo que essa conciliação é
responsabilidade exclusiva da mulher e de outro lado, o imaginário social de que o salário
da mulher é complementar e de que a força de trabalho da mulher é secundária.
A mulher sofre uma série de discriminações já no momento da procura de um
emprego. As políticas de recrutamento, muitas vezes, exigem requisitos que não são
imprescindíveis para o labor em determinado emprego e alguns atos ou algumas exigências
em seleções para vagas de trabalho acabam por prejudicar muito mais as mulheres que os
homens, gerando uma sorte de discriminação chamada discriminação indireta.
Quando se analisa a problemática de gênero nas relações de trabalho, deve-se levar
em conta que certos grupos de mulheres são mais atingidos pelas discriminações que
outros. Isso ocorre, normalmente, com grupos em situação de vulnerabilidade social, tais
como grupos de mulheres que trabalham no âmbito rural, de mulheres negras, mulheres
migrantes, meninas, idosas ou com alguma deficiência. Nesses casos, as discriminações
são potencializadas pela presença de outros tipos de discriminação. No Brasil, os casos de
interseccionalidade de discriminações mais comuns são de gênero e raça.
Embora haja muitas normas jurídicas que tenham por objetivo o combate à
desigualdade em razão de gênero, com um enfoque repressivo, as consequências nefastas
da divisão sexual do trabalho persistem, perpetuando os papéis estereotipados de gênero. A
precariedade e a precarização do trabalho da mulher acabam por reforçar o atributo da
naturalidade aplicado às características exigidas à força de trabalho feminina, por isso
mesmo não consideradas como qualificação profissional.
Além da existência das normas específicas sobre igualdade em gênero, um
elemento muito importante a ser analisado na questão da igualdade em gênero e acesso ao
mercado de trabalho é a necessidade de um estudo transversal da matéria, assim como o
estabelecimento de políticas públicas e medidas privadas transversais, ou seja, que levem
em conta a problemática do gênero não apenas nas questões laborais, mas em todas as
outras áreas ligadas a essa, como o direito de família, segurança social, segurança familiar,
direito à educação e direito sanitário, dentre outras.
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As políticas públicas brasileiras atuais, no que concerne à igualdade em gênero,
também preconizam a observância da transversalidade em sua implementação, ou seja, a
incorporação da perspectiva de gênero por toda política pública, estando tais políticas
públicas de igualdade intrinsecamente ligadas com as políticas de inserção no mercado de
trabalho.
O número de normas que prevêem a igualdade em gênero no Brasil é bastante
extenso, mas tal igualdade ainda está longe de ser alcançada. Dessa forma, faz-se
necessária a atuação de todos os atores sociais, inclusive o Estado e os sindicatos, para a
luta contra a desigualdade, por meio de outros instrumentos além dos mecanismos
tradicionais de sanção à discriminação. É imprescindível, portanto, não apenas a garantia
de salários e condições iguais de trabalho e a proteção contra uma discriminação negativa,
mas também a garantia de acesso da mulher ao mercado de trabalho, por meio de medidas
de discriminação positiva.
Embora sejam, mais comumente, preconizadas e implantadas pelos Poderes
Executivo e Legislativo, configurando-se como políticas públicas, nesses casos, as medidas
de discriminação positiva podem, também, ser implementadas por outros atores sociais,
tais como sindicatos, associações, empresas, como ocorre com as centrais sindicais, já que
várias estipularam cotas em suas diretorias.
Conclui-se, portanto, que as medidas de discriminação positiva vão muito além da
determinação de políticas públicas que garantam o ingresso da mulher no mercado de
trabalho, dizendo respeito, também, ao acesso à formação profissional e aos cargos de
responsabilidade e qualificação mais apurada, mas para isso, faz-se necessária a
participação de todos os atores sociais envolvidos, de maneira empenhada e
compromissada, atuem com empenho e compromisso, já que a efetividade de uma norma,
mormente a norma promocional, depende da maturação de uma sensibilidade cultural e da
capacidade de os sindicatos de assumir, de forma efetiva, a problemática do trabalho da
mulher como um problema deles.
As medidas de discriminação positiva que podem e são tomadas por outros atores
sociais além do Estado, em particular, pelas organizações sindicais são analisadas no
próximo capítulo da presente tese.
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3 O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS DE
TRABALHADORES NA LUTA CONTRA A DESIGUALDADE EM
RAZÃO DE GÊNERO

Introdução do capítulo

Nesse capítulo, é desenvolvida a importância do trabalho e da luta coletiva das
organizações sindicais de trabalhadores no alcance efetivo do direito de igualdade em
gênero, bem como os fundamentos que permeiam a necessidade de fomento da
participação feminina nos órgãos deliberativos das organizações sindicais, sob a
perspectiva da teoria de Habermas467. Faz-se necessário, porém, a análise de alguns pontos
da teoria habermasiana, já que essa teoria não abarca, por completo, a problemática da
igualdade em gênero, utilizando-se, para isso, da construção teórica de estudiosas dos
movimentos feministas, como Fraser e Benhabib468.
A discussão sobre a questão de gênero entre o operariado, no Brasil, surgiu a partir
da década de setenta, dentro de determinados sindicatos do Estado de São Paulo, mais
precisamente na Grande São Paulo e ABC. Por isso, o estudo sobre os dados históricos da
atuação das mulheres efetuado nesse capítulo centra-se em alguns sindicatos do Estado de
São Paulo: a saber, Sindicato dos trabalhadores químicos e plásticos de São Paulo,
Sindicato dos trabalhadores metalúrgicos do ABC e Sindicato dos trabalhadores bancários
de São Paulo.
Os dados sobre a presença das mulheres nos cargos de direção dos sindicatos são
escassos, mas é possível a coleta de alguns pontos importantes para o estudo e análise da
questão de gênero no movimento sindical brasileiro, principalmente no tocante aos
aspectos históricos das relações do sindicalismo com os movimentos feministas, tais como
dados sobre a atuação das mulheres nas organizações sindicais de trabalhadores e em seus
órgãos deliberativos, a participação das mulheres nas direções das centrais sindicais, bem
como as dificuldades que as mulheres sofrem para o acesso aos cargos deliberativos das
organizações sindicais.
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Para isso, são utilizados estudos da área de História sobre o tema, bem como as
análises estatísticas fornecidas pelo Anuário de Mulheres de 2011 469, que contém as
estatísticas mais atualizadas em cada questão, o que, infelizmente, no tocante à questão da
sindicalização das mulheres e sua atuação na vida sindical são de anos bem anteriores ao
da compilação desse estudo.
Diante da necessidade de fomento da participação das mulheres nas organizações
sindicais de trabalhadores e, principalmente, em seus órgãos deliberativos, as principais
ações que os sindicatos tomam e podem tomar para fomentar a participação das mulheres
nos órgãos de liderança e deliberação nas organizações sindicais são analisadas de um
ponto de vista de sua suficiência para o alcance da igualdade em gênero e de um ponto de
vista de sua conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, no que concerne aos
delineamentos da organização sindical brasileira.

3.1 A necessidade da participação das mulheres nos processos de decisão sobre
igualdade em gênero: a teoria habermasiana e as críticas feministas

O estudo e valorização de uma cidadania democrática que reconheça uma
diversidade e pluralidade da cidadania das mulheres é importante, uma vez que só é
possível a concretização dos direitos sociais por meio da consolidação da democracia,
sendo que essa democracia, por sua vez, não prescinde da cidadania, já que as instituições
jurídicas podem acabar se tornando instrumentos de opressão social quando não há
democracia participativa e fortalecimento da cidadania 470. Dessa forma, faz-se necessária
não apenas a construção dos direitos sociais, mas também de instrumentos de tutela da
cidadania em um contexto inclusivo e em construção permanente.
Bello alerta, no entanto, que a doutrina majoritária atual ainda costuma conceituar a
cidadania como a aptidão do indivíduo ao exercício de direitos políticos, pretendendo-se
garantir, dessa forma, a igualdade de todos perante a lei e a universalidade do alcance dos
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direitos em regimes de sufrágio universal, relegando, portanto, a um segundo plano, as
dimensões de participação e de pertencimento da cidadania 471.
Conforme Marques-Pereira, os trabalhos centrados nas relações sociais de sexo e
nas políticas públicas procuram ultrapassar os dilemas da cidadania acerca do
universalismo e particularismo, igualdade e diferença a fim de dar conta de uma
capacidade das mulheres de impor uma definição de cidadania que integre sua dimensão
social. Isso significa tornar as mulheres sujeitos políticos, tornando os direitos sociais um
terreno de lutas e de negociações dos direitos das mulheres. Para isso, as mulheres devem
ter influência no espaço público e político, por meio da participação nas instâncias de
democracia representativas e nas associações de democracia participativa, atuando,
efetivamente, como atrizes sociais do Estado social, e não apenas clientes. Diante dessa
perspectiva, a autora propõe uma redefinição da cidadania como uma prática conflitual
ligada ao poder e às lutas pelo reconhecimento de atores considerados como protagonistas
de reivindicações legítimas, estando tal cidadania ligada a uma prática consensual de
participação e representação, bem como de formação de políticas públicas 472.
Além disso, a inserção das mulheres nas estruturas de poder gera um
redimensionamento de sua atuação política, tornando as mulheres sujeitos capazes de se
posicionar de maneira diferente e de se redefinir 473.
Habermas formula um conceito de democracia deliberativa, conforme um modelo
procedimental-deliberativo, em que os processos de comunicação e decisão do sistema
político se conectam ao mundo da vida por uma abertura estrutural, permitida por uma
esfera pública sensível, porosa, capaz de introduzir no sistema político os conflitos
existentes na periferia, em que a dimensão política comparativa tomada pelo autor é a
formação democrática da opinião e da vontade474.
Sob uma perspectiva de uma democracia participativa, com um processo sempre
aberto, o autor considera que a principal tensão entre os paradigmas do liberalismo e do
Estado Social é a demarcação da igualdade de tratamento475, afirmando que “Um programa
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jurídico é discriminador, quando não leva em conta as limitações da liberdade derivadas de
desigualdades fáticas; ou paternalista, quando não leva em conta as limitações da liberdade
que acompanham as compensações oferecidas pelo Estado, tendo em vista essas
desigualdades”

476

. Rocha observa que, na teoria do discurso de Habermas, partes do

modelo do liberalismo e do Estado Social são combinados, sendo rejeitadas, no entanto,
tanto a concepção de Estado como comunidade ética como a concepção do Estado como
guardião de uma sociedade estruturada em torno do mercado, sendo que sua preocupação
volta-se para o procedimento de deliberação e de tomadas de decisões e suas regras do
discurso e formas de argumentação477.
Assim, para resolver essa tensão, domesticando o sistema econômico capitalista e,
ao mesmo tempo, impedindo a tutela excessiva do Estado Social, o autor considera que se
faz necessário “retroligar-se ao poder comunicativo e imunizar-se contra o poder
ilegítimo”478, por meio do envolvimento das pessoas atingidas na organização da proteção
desses direitos como um processo político e na participação dessas pessoas na construção
do contrapoder articulando os interesses sociais479.
Dessa forma, o autor entende que “a relação correta entre igualdade de direito e de
fato não pode ser determinada apenas tendo em vista os direitos subjetivos privados.
Quando se admite que a autonomia privada e a pública são co-originárias, essa relação só
pode ser determinada, em última instância, pelos cidadãos”

480

. Na perspectiva da teoria do

discurso de Habermas, o princípio da soberania popular articula o próprio Estado de
Direito com o sistema de direitos. Segundo tal princípio, todo poder político emanda do
poder comunicativo dos cidadãos, sendo que esses devem criar as próprias leis que os
vinculam, conforme um processo democrático institucionalizado em que discursos e

os paradigmas jurídicos do liberalismo e do Estado Social como uma disputa sobre essa demarcação e sobre
os respectivos critérios da igualdade de tratamento. (...) Por isso, é preciso decidir, caso a caso, se e que
condições o tratamento jurídico igual das pessoas, privada e publicamente autônomas, exige uma equiparação
fática”.
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negociações são estruturados de uma maneira a que as questões políticas recebam um
tratamento racional481.
Essa concepção deliberativa do autor está baseada na efetiva participação dos
cidadãos nas deliberações e nos processos de tomadas de decisão como ponto-chave do
processo democrático, uma vez que é tal procedimento que justificará as decisões tomadas
como legítimas.
Esse procedimentalismo tem como objetivo enlaçar um procedimento de
normatização, garantindo, formalmente, a participação nos processos de formação
discursiva da opinião e da vontade, pretendendo estabelecer, dessa forma, um
procedimento legítimo de normatização, mediante a captação e filtro das comunicações
públicas oriundas das redes periféricas pelas associações, partidos e meios de
comunicação, canalizando-as para os foros institucionais de resolução e de tomada de
decisão482.
Essa concepção deliberativa da democracia toma a participação dos cidadãos nas
deliberações e nas tomadas de decisão como o ponto crucial do processo democrático,
focalizando, portanto, os elementos formais e normativos, como a exigência do aumento da
participação dos cidadãos nos processos de deliberação e decisão e o fomento de uma
cultura política democrática. Assim, o procedimento da deliberação não é somente uma
etapa de discussão que antecede a tomada de decisão, mas também a própria justificativa
das decisões, ao fornecer um espectro de razões que poderiam ser aceitas por todos os
possíveis atingidos, ainda que nem todos compartilhem o tema ou assunto em questão 483.
Para Lubenow, a deliberação é um procedimento que indica “quem” deve participar
e “como”, mas não tem nada a dizer sobre o preenchimento dos “conteúdos” normativos,
sobre “o que” deve ser decidido, não garantindo, dessa forma, qualquer orientação acerca
do conteúdo das deliberações e decisões484.
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A determinação do sentido da igualdade é lançada no campo político de
comunicação pública, com o paradigma procedimental. Por consequência, o conteúdo da
igualdade jurídica acaba sendo objeto de uma disputa política, decidido num processo de
comunicação pública e conduzido pelos próprios participantes e possíveis afetados por
meio do exercício público de formação democrática da opinião e da vontade. Dessa forma,
o modelo deliberativo acaba por atribuir aos próprios sujeitos interessados a
responsabilidade pela definição dos critérios de igualdade a serem aplicados ao sistema de
direitos485, que são caracterizados como livres e iguais entre si, devendo cooperar na
procura da verdade regulada, pela imposição do melhor argumento 486.
Quanto à definição do conteúdo das normas sobre igualdade em gênero, Habermas
afirma que o movimento feminista, ao ter experimentado as limitações específicas de
ambos os paradigmas anteriores, estaria agora em condições de negar a cegueira em
relação às desigualdades factuais do modelo paternalista social 487.
O autor alemão assevera que os dois modelos de Estado podem gerar distorções, já
que tanto um como outro entendem a constituição jurídica da liberdade como
“distribuição” e a equiparam ao modelo da repartição igual de bens adquiridos ou
recebidos, já que os direitos estão mais relacionados com o fazer do que com o ter, na
medida em que configuram, de forma plena, com a colocação deles em prática, ou seja,
“com relações sociais que autorizam a ação ou a exigem à força. Injustiça significa
primariamente limitação da liberdade e atentado à dignidade humana. Ela pode, todavia,
manifestar-se por meio de um preconceito que priva os ‘oprimidos’ e ‘submetidos’ daquilo
que os capacita a exercer sua autonomia privada e pública” 488.
A desigualdade em razão de gênero é, portanto, uma construção social cristalizada
em torno de diferenças biológicas, mas a existência de um sistema normativo protetivo
legítimo só será assegurada “quando todos os atingidos tiverem a chance efetiva de
levantar a sua voz e de exigir direitos a partir de experiências concretas de lesão da
integridade, de desfavorecimento e de opressão” 489.
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Diante de tais considerações, Habermas prossegue afirmando que: “nenhuma
regulamentação, por mais sensível que seja ao contexto, poderá concretizar adequadamente
o direito igual a uma configuração autônoma da vida privada, se ela não fortalecer, ao
mesmo tempo, a posição das mulheres na esfera pública política, promovendo a sua
participação em comunicações políticas, nas quais é possível esclarecer os aspectos
relevantes para uma posição de igualdade. Por ter tomado consciência desse nexo entre a
autonomia privada e a pública, o feminismo hodierno mantém reservas contra o modelo de
uma política orientada para sucessos instrumentais, de curto prazo; isso explica o peso que
o feminismo atribui à identity politics, ou seja, aos efeitos formadores da consciência,
derivados do próprio processo político”490. Segundo esta compreensão procedimentalista, a
concretização dos direitos humanos constitui um processo que garante a autonomia privada
de sujeitos privados iguais em direitos, porém em harmonia com a ativação de sua
autonomia enquanto cidadãos, uma vez que a teoria do discurso não convalida a
capacidade de autoafirmação unilateral e monológica das categorias e visões do mundo,
mesmo no caso da luta dos próprios grupos identitários, porque a admissão da linguagem
da diferença não pode fazer desaparecer, tampouco sufocar a linguagem do
desenvolvimento491.
Para o filósofo alemão, tal paradigma jurídico não se coaduna, porém, com os
projetos de uma ‘identidade dos sexos numa sociedade justa’ obrigatória para todos. O fato
de a regulamentação jurídica acerca da mulher ser concebida de modo andrógino ou dentro
de um dualismo essencialista dos sexos, sob o signo da feminilidade ou da maternidade,
não muda as coisas. Por outro lado, a compreensão procedimentalista do direito abre uma
perspectiva para a negação determinada da injustiça identificável aqui e agora: “mesmo
que não possamos saber a priori como será a sociedade boa, nós sabemos mais do que o
suficiente sobre o que ela não será, para estabelecer um programa de ação. Não será uma
sociedade com grandes disparidades entre os sexos quanto ao status, poder e segurança
econômica. Nem uma sociedade que limita a liberdade de escolha das mulheres em relação
à reprodução, que tolera a pobreza, a violência, a injustiça racial, ou que estrutura os
empregos sem levar em conta as necessidades da família. Finalmente, e isso é fundamental,
não será uma sociedade que recusa a muitos de seus membros o poder substancial de
definir sua existência cotidiana. Para abranger todo o seu potencial, o feminismo tem que
490

Habermas (1997, p.169).

491

Bittar (2011, p. 688-689).

195

sustentar uma visão que não se preocupa apenas com as relações entre homens e mulheres,
mas também com as relações entre os homens e entre as mulheres. O engajamento a favor
da igualdade entre os sexos, que fez nascer o movimento das mulheres, é necessário,
porém não suficiente para exprimir os valores básicos deste movimento”492.
O autor chega à conclusão que para ser solucionada a tensão entre igualdade e
diferença, nas relações de gênero, faz-se necessário que todos os sujeitos sejam ouvidos
para não se correr o risco de tutelar ou prejulgar ninguém 493. Assim, a forma como a
identidade dos sexos e suas relações será interpretada dependerá de discussões públicas
constantes, no qual as próprias concernidas podem reformular o tema ou assunto em
questão a ser reconhecido, e elas mesmas decidirem quais as necessidades que precisam ser
corrigidas por meio do direito. Em sua obra A inclusão do outro, o autor reitera as linhas
gerais de seu pensamento no tocante aos movimentos feministas e aos direitos das
mulheres494.
O processo de especificação e de reclamação de conteúdos particulares é, portanto,
um processo empírico e coletivo, com uma dinâmica processual que corresponda às
normas definidas ou definíveis de um discurso argumentativo negocial sobre normas
morais controvertidas495.
Muitos teóricos, no entanto, criticam os argumentos habermasianos acerca da
concepção deliberativa de esfera pública e de política, apontando vários pontos frágeis
nessa concepção, tais como: seu procedimentalismo, seu caráter idealista, a falta de
radicalidade da proposta de uma reforma democrática das instituições, a incapacidade de
fornecer princípios substantivos de justiça social, assim como a falta de especificação de
destinatários em particular496.
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Partilha-se da ideia de Habermas de que os próprios sujeitos envolvidos devem
organizar a proteção de seus direitos, enfatizando-se, inclusive, a importância da atuação
das mulheres nas organizações públicas para a legitimação dos direitos de igualdade em
gênero. Faz-se necessário, porém, a análise de alguns pontos da teoria habermasiana, já
que essa teoria não abarca, por completo, a problemática da igualdade em gênero.
Duas estudiosas dos movimentos feministas que analisam a teoria do discurso
habermasiana, apontando problemas de androcentrismo e etnocentrismo, partindo de um
modelo neutro-universal especificamente masculino são Fraser e Benhabib 497. Tanto Fraser
quanto Benhabib afirmam que a alegada dicotomia entre o universalismo e o
particularismo é falsa e que é possível a adoção de uma crítica feminista que contenha
elementos do universal e da diferença 498. Ambas estão comprometidas com os ideais
filosóficos de justiça, mas também com uma teoria emancipatória de prática política, nos
moldes da teoria habermasiana, mas complementada com a questão de gênero.
Para Fraser, a política da Teoria Crítica, que tem como alguns de seus
representantes Horkheimer, Habermas e Honneth teria se afastado dos movimentos sociais.
Em artigo intitulado What’s critical about critical theory? The case of Habermas and
gender, a autora analisa a obra de Habermas, Teoria da ação comunicativa, de 1981, no
tocante a várias questões de gênero, quais sejam, em que medida a teoria de Habermas
clarifica ou mistifica as bases da dominação masculina e subordinação feminina nas
sociedades modernas, em que proporções tal teoria desafia ou replica as racionalizações
ideológicas prevalecentes sobre dominação e subordinação e em que extensão pode ajudar
a aclarar as lutas e desejos dos movimentos feministas contemporâneos 499.
A autora norte-americana inicia sua crítica com a análise do que ela considera como
pontos centrais da teoria de Habermas: a distinção entre a reprodução material e a
reprodução simbólica das sociedades, distinção entre economia capitalista e núcleo
familiar em termos de consensualidade, normatividade e estrategicidade, bem como a
distinção entre esfera pública e esfera privada e entre sistema e mundo da vida.
Habermas distingue entre a reprodução material e a reprodução simbólica das
sociedades, no sentido de que as sociedades devem se reproduzir materialmente, mas

497

Fraser (1985, 1995, 1997); Benhabib (1992, 2007).

498

Canaday (2003, p. 52).

499

Fraser (1985, p. 98).

197

também simbolicamente, ou seja, elas devem não apenas regular as trocas metabólicas
entre os indivíduos e o meio ambiente, como também, manter e transmitir para os novos
membros as normas e padrões de interpretação constitutivas das identidades sociais, sendo
que, para Habermas, nas sociedades capitalistas, as atividades e práticas ligadas à esfera do
trabalho pago são atividades da reprodução material, ao passo que as atividades de
cuidados com a criança e com a casa sem contraprestação econômica, no âmbito
doméstico, são atividades da reprodução simbólica. Fraser considera, no entanto, que essa
distinção é, conceitualmente, inadequada e potencialmente ideológica, já que o cuidado
com as crianças exige não apenas atividades de reprodução simbólica, mas também
atividades de reprodução material, como alimentação, banho, proteção contra acidentes,
etc., devendo ser consideradas, em verdade, como atividades de aspecto dual500. Essa
distinção entre o trabalho não pago de cuidado com as crianças e outras formas de trabalho
que são pagas não é natural, portanto, e gera o risco de se classificar o trabalho de cuidado
(care), geralmente efetuado por mulheres, como um trabalho diferente do trabalho pago e
de legitimar o confinamento das mulheres em uma esfera à parte501.
Além disso, a autora critica a distinção de Habermas entre economia capitalista e
núcleo familiar em termos de consensualidade, normatividade e estrategicidade, uma vez
que as diferenças estão na gradação desses elementos e não na sua existência em um ou
outro tipo de instituição 502.
Habermas constrói sua teoria com base na existência de uma esfera pública e uma
esfera privada que, juntas, constituem o que o autor chama de as duas ordens institucionais
do mundo da vida moderna, com base na divisão, por parte das sociedades modernas, entre
sistema e mundo da vida, colocando, de um lado, a economia oficial capitalista e o Estado
administrativo moderno e, de outro lado, o núcleo familiar e a esfera pública. O mundo da
vida fica, portanto, separado em duas esferas que, por sua vez, proporcionam ambientes
complementares apropriados para os dois sistemas: a esfera privada, o núcleo familiar, que
está ligada ao sistema econômico oficial, e a esfera pública, ou seja, o espaço de
participação política, debate e opinião, que está ligado ao sistema de Estadoadministrativo. Fraser considera que não pode haver definição a priori desse conceito,
devendo ser colocada em debate, inclusive, a determinação do que é e do que não é
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público, uma vez que determinar, de antemão, o núcleo familiar como algo privado
perpetua a dominação masculina, devendo ser considerado como um problema de interesse
comum exatamente o que for deliberado503.
Fraser pondera, também, que a caracterização da família como um domínio da
reprodução simbólica, socialmente integrada e do lugar de trabalho remunerado como um
domínio da reprodução material, sistemicamente integrado, tende a exagerar as diferenças
e ofuscar as similaridades entre eles, ofuscando, por exemplo, o fato de que tanto no
âmbito familiar quanto no âmbito do trabalho remunerado existe labor e o fato de que tanto
no âmbito familiar quanto no âmbito do trabalho remunerado, as mulheres costumam ser
direcionadas para ocupações sexualizadas, guetizadas e voltadas para o setor de
serviços504.
Habermas não considera, tampouco, a subordinação das mulheres aos homens tanto
no âmbito familiar quanto no âmbito do trabalho remunerado. Não leva em conta,
tampouco, os papéis sexuados na sociedade quando critica o Estado social, não observando
o fato de que são as mulheres as mais atingidas com cortes sociais e com a diminuição dos
direitos sociais no modelo liberal, tampouco percebendo a dualização do Estado social,
com um sistema de seguridade social, que atinge mais os homens, e um sistema de
assistência social, que têm como destinatários um número maior de mulheres, diante do
paradigma do homem provedor existente no capitalismo 505.
A crítica norte-americana considera que os movimentos sociais têm vários níveis de
potencial emancipatório, uma vez que esses movimentos funcionam tanto como espaços de
reagrupamento, como espaços de base e treinamento para atividades interativas que
poderão, posteriormente, ser direcionadas para espaços públicos maiores, sendo que o
potencial emancipatório desses movimentos reside na dialética entre essas duas funções 506.
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Diante desse potencial emancipatório, entende ser necessária a eliminação das
disparidades sociais e das diferenças de gênero, por meio da participação dos vários
movimentos sociais, se articulados com a esfera pública discursiva. Assim, faz-se
necessária a substituição dos contextos assegurados normativamente pela interação por
contextos alcançados comunicativamente, para que as mulheres tenham o controle coletivo
sobre os meios de interpretação e comunicação de forma a permitir a participação dessas
mulheres no mesmo nível de igualdade que os homens em todos os tipos de interação
social, incluindo-se as deliberações políticas e as tomadas de decisão 507.
Fraser aponta, ainda, outra questão em que Habermas não percebe a problemática
do gênero em sua teoria: para o estudioso alemão, o exercício da cidadania encontra-se,
basicamente, na participação política de debates e formação de opinião pública. Dessa
forma, a cidadania depende, crucialmente, da capacidade de discursar, da habilidade de
participar, em pé de igualdade com outros, nos diálogos e discussões. Essas capacidades,
porém, estão conectadas, no capitalismo clássico, com a masculinidade. São capacidades
negadas, de diversas formas, às mulheres 508, havendo, dessa maneira, uma clara
dissonância entre a feminidade e as capacidades dialógicas que são centrais para a
concepção de cidadania de Habermas, tornando o papel de cidadão um papel
precipuamente masculino 509.
Além disso, Fraser considera que a teoria habermasiana exclui as mulheres porque
as redes de cafés, cassinos e clubes de discussão que atuaram como autopistas de
comunicação e de racionalidade dialógica, que deram lugar à aparição do conceito de
opinião pública e institucionalizando a esfera pública como res publica, tinham uma práxis
e ethos próprias de uma elite masculina 510.
A autora considera que a reconstrução da questão de gênero, com uma
transformação emancipatória das sociedades capitalistas com dominação masculina, requer
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uma transformação dos papéis de gênero e das instituições que o mediam. Na medida em
que o papel de trabalhador (a) e de cuidador (a) são tão fundamentalmente incompatíveis
um com o outro, não é possível a universalização de um ou outro para a inclusão de ambos
os gêneros. Assim, alguma forma de “des-diferenciação”511 do trabalho de cuidados com
crianças e com a casa (care) e outra forma de trabalho é necessária. Da mesma forma, na
medida em que o papel de cidadão é definido para abranger aspectos da vida militar, mas
não aspectos de cuidados com crianças e está amarrado aos modos masculinos de diálogo,
então, não é um papel capaz de incluir as mulheres512.
O problema da equidade em gênero encontra-se, hoje, na distribuição de poder
expressada tanto no acesso a recursos materiais e à vida econômica, como a instâncias de
decisão e liderança na sociedade. Fraser considera que, para haver tal equidade, faz-se
necessária a equidade na distribuição e a equidade no âmbito cultural (reconhecimento de
grupos específicos, suas demandas e expressões), mediante políticas de reconhecimento e
redistribuição, combinando as políticas de redistribuição com as políticas de
reconhecimento513. Dessa maneira, a participação das mulheres constitui um elemento
central para modificar as formas atuais de desigualdade514.
Finalmente, Fraser aponta para a necessidade do reconhecimento de públicos
alternativos, subversivos515, excluídos da esfera pública oficial, com seus respectivos
discursos de oposição, devendo tais discursos ser abarcados por não apenas uma esfera
pública homogênea, mas sim em várias arenas discursivas autônomas, interacionais e
informais que possam organizar e trazer para a arena pública temas politicamente
relevantes, em um contexto de uma sociedade pluralista. A autora ressalta a importância
dos subaltern counterpublics como arenas discursivas paralelas onde grupos subordinados
possam formular contradiscursos sobre seus interesses e necessidades em oposição aos
discursos produzidos nos públicos dominantes 516.
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Benhabib, por sua vez, reconhece que há um direito moral fundamental que é o
“direito a ter direitos” de cada ser humano, no sentido de todo ser humano ter o direito de
ser reconhecido e ser protegido como uma pessoa legal pela comunidade mundial,
entendendo como direitos humanos os princípios morais articulados de forma a proteger a
liberdade comunicativa dos indivíduos, sendo esses princípios morais distintos da
especificação legal de direitos, embora haja uma conectividade necessária entre os direitos
humanos como princípios morais e suas formas legais 517. O “direito a ter direitos” envolve
o reconhecimento de sua identidade tanto com um “outro generalizado” como um “outro
concreto”.
O ponto de vista do “outro generalizado” requer que cada um seja titular dos
mesmos direitos e obrigações, já o ponto de vista do “outro concreto” requer que cada um
seja visto como um indivíduo com uma constituição afetivo-emocional, tanto em sua
identidade individual como em sua identidade coletiva.
A autora define universalismo como o princípio de que todos os seres humanos,
independentemente de sua raça, sexo, orientação sexual, habilidades físicas ou corporais e
arcabouço ético, cultural, religioso ou linguístico são titulares de um respeito moral igual e
afirma que o universalismo não consiste na essência ou natureza humana, mas sim em
experiências de consenso a despeito de diversidades, conflitos, disputas e lutas, sendo antes
uma aspiração e não um fato. Quanto ao universalismo jurídico, ela afirma que qualquer
justificação política dos direitos humanos, ou qualquer projeto de universalismo jurídico,
pressupõe o recurso ao universalismo justificativo. A tarefa de justificação, por sua vez,
não pode proceder sem o reconhecimento da liberdade comunicativa do outro, ou seja, do
direito do outro de aceitar como legítimas apenas aquelas regras de ação cuja validade foi
convencionada mediante argumentos justificáveis. Assim, o universalismo justificativo
funda-se no universalismo moral518.
Benhabib, no entanto, critica a posição de Habermas de que essas normas possam
ser articuladas de forma adequada em termos de um diálogo entre os “outros
generalizáveis”519 e proclama a necessidade de um universalismo que seja interativo, não
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legislativo, consciente das diferenças de gênero e não gender blind, contextualmente
sensitivo e não indiferente à situação. Assim, o “outro generalizado” é associado a uma
ética de justiça e uma categoria moral de direitos. O “outro concreto”, em contrapartida, é
um indivíduo único com história e necessidades particulares 520. Dessa forma, não se deve
ceder à tensão entre universalismo e especificidades, escolhendo um e negando o outro,
mas sim negociar sua interdependência recolocando o universal em contextos concretos.
Além disso, Benhabib, contrariamente a Habermas, considera que as questões de
bem estar também devem fazer parte do ponto de vista moral, ou seja, deve haver um
diálogo aberto em que as desigualdades e diferenças sejam explicitamente levadas em
conta, sem que haja nada a priori excluído da agenda e em que a linha entre público e
privado seja redesenhada521 e a linguagem dos direitos possa ser reexaminada à luz das
interpretações de nossas necessidades522.
No tocante à clivagem entre identidade e diferença de gênero, deve-se observar que,
se de um lado, os direitos humanos tenham sua tendência universalizante, o
“multiculturalismo implica a aceitação da tolerância e da diversidade como núcleo
elementar de suas premissas”
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, tomando como multiculturalismo o “conjunto de

movimentos doutrinários e políticos, destinados a valorizar especificidades culturais, num
quadro de influências culturais amplamente globalizados” 524.
Embora pareça não haver arranjo possível entre os direitos humanos e o
multiculturalismo, corrobora-se com Freitas Júnior de que, não só é possível, como
desejável algum nível de equilíbrio entre direitos humanos universais e multiculturalismo;
observando-se que, em caso de conflito entre ambos, a pauta multicultural deve ser
absorvida pelo elenco dos direitos humanos, pois, “muitas vezes, a intolerância, o ódio e o
estranhamento resultam de predicados endógenos ao legado cultural de cada povo”,
manifestando-se em direção a minorias, sendo necessário, portanto, que a grandeza
universalizante dos direitos humanos adquira realce e significado de justiça “ 525. Conclui o
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autor que os riscos que se corre ao sustentar os direitos humanos como projeto universal e
transnacional é muito menor que os riscos de se negar efetividade aos direitos humanos em
face de particularismos culturais e que a questão reside na determinação da maneira como
o multiculturalismo pode ser absorvido pela pauta de direitos humanos 526.
O debate entre universalismo e particularismo, hoje, tem como principal fonte as
questões de gênero. Afirma Varikas, que, na medida em que a exclusão das mulheres do
universal é uma das exclusões mais invisíveis e menos reconhecidas, as lutas pela
igualdade em gênero costumam ser confrontadas à retórica abstrata dos direitos do homem
e às desigualdades reais que fundam os sistemas universalistas modernos e que o princípio
da universalidade de direitos só pode ser alcançado se a ele for contraposto um princípio
do reconhecimento da diversidade e da pluralidade das experiências de opressão e de
injustiça. A autora continua, afirmando que a questão do universalismo e do particularismo
está, intrinsecamente, ligada à questão da democracia, já que ela exige uma ação recíproca
e, na maioria das vezes, conflituosa pela qual se procura o interesse geral na expressão
autônoma, a confrontação e a reformulação dos pontos de vista e vontades de cada um e
que a afirmação de demandas particulares constituem, dessa forma, um momento
necessário de construção de todo objetivo político, sob um enfoque universal, e que esse é
o grande desafio que o universalismo lança sobre o feminismo, ou seja, o critério de
julgamento do universalismo e do particularismo de uma demanda é sua capacidade de se
fundar sobre um princípio de justiça generalizável que permita a reformulação mais
específica, mais particular da fórmula “nenhuma pessoa deve ser tratada dessa forma” 527.
Utilizando-se dos conceitos de equidade redistributiva de Fraser, Díaz considera
que as trabalhadoras vivenciam as chamadas “barreira de entrada” ao acesso e permanência
no mercado de trabalho e sua vinculação a esse espaço não foi feita em igualdade de
condições com os trabalhadores, porque elas enfrentam, com maior frequência, segregação
em postos feminizados, precariedade de condições de trabalho, discriminação salarial,
dificuldade de acesso a postos de direção e interferências das responsabilidades
domésticas528.
As críticas analisadas aqui, em verdade, partem da perspectiva habermasiana para
propor ampliações e ajustes de seu modelo de ética comunicativa, mais condizentes com
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uma perspectiva que gere uma universalidade dialógica interativa e que ofereça um
contexto adequado para a manifestação das diferenças, mormente no tocante à questão de
gênero529. Tanto Fraser quanto Benhabib consideram que os limites rígidos estabelecidos
por Habermas entre esfera pública e esfera privada perpetuam os papéis estereotipados de
gênero e a dominação masculina, considerando que a esfera pública deve abarcar, também,
as questões de bem estar, assim como levar em conta as necessidades particulares dos
“outros concretos”. Propugnam, também, por um modelo em que o poder discursivo na
esfera pública não seja centralizado, mas alocado em múltiplos lugares.
Se, em um primeiro momento, a teoria do discurso de Habermas não analisa,
especificamente, o problema de gênero no direito, em sua obra Direito e democracia: entre
facticidade e validade, o autor trata, de modo específico, da questão de gênero e dos
movimentos feministas. Sua análise, contudo, não é suficiente para dar conta de toda a
questão transversal de gênero e da dominação perpetuada que perpassa os vários campos.
O autor tampouco reflete sobre a divisão sexual do trabalho e a carga muito maior da
mulher com o trabalho reprodutivo, dificultando sua emancipação para participar das
decisões políticas e acarretando uma maior necessidade, por parte das mulheres, das
prestações sociais fornecidas pelo Estado como licenças-maternidades, creches, auxílios e
asilos para idosos, etc., já que seu universalismo é definido pela identificação de
experiências de um grupo específico de pessoas como argumento paradigmático do
humano em geral (pessoas brancas, adultas, masculinas, ocidentais, proprietários ou
profissionais liberais) 530.
Habermas considera, no tocante à reprodução, que essa é uma responsabilidade
apenas da mãe e que, por isso, eventual proteção social geraria uma discriminação reflexa,
embora deixe claro que considera que essa responsabilidade foi atribuída mediante uma
interpretação pragmático-contextual e não por uma questão natural ou biológica. O autor
não leva em conta que o Estado possa ser o responsável também pelas crianças, e, mais
ainda, não leva em conta que tal proteção deve ser vista não só sob um enfoque da
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maternidade como também da paternidade, gerando deveres e direitos aos pais. Enquanto o
trabalho produtivo, assalariado, integra o sistema, o trabalho reprodutivo, doméstico e de
care, realizado no âmbito da vida privada, integra o conceito de mundo da vida,
legitimando a divisão sexual do trabalho 531.
Não se está, aqui, defendendo, o estabelecimento de direitos e políticas de forma
unilateral. Corrobora-se com a opinião de Fraser e de Benhabib de que a teoria
habermasiana é um ponto de partida necessário, uma vez que a racionalidade
comunicativa, apesar de seus exigentes requisitos, fala a linguagem da inclusão532, pois,
conforme Bittar, para que haja reconhecimento, há a necessidade de um modelo que
considere a dimensão da dialogia e da comunicação 533. Falta à teoria do discurso
habermasiana, no entanto, o reconhecimento dos públicos alternativos e a existência de
várias esferas públicas, ou seja, do reconhecimento de um pluralismo não apenas social
como também jurídico. Além disso, uma transformação emancipatória das sociedades
capitalistas de dominação masculina necessita uma transformação dos papéis e das
instituições que a mediam. Enquanto os papéis de “trabalhador” e de “cuidadora”
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continuarem a ser, fundamentalmente incompatíveis, não será possível universalizar nem
um nem outro papel para ambos os gêneros, sendo necessária alguma forma de
aproximação entre os dois papéis535. Assim, nas palavras de Santos, “a politização do
espaço doméstico – e, portanto, o movimento feminista – é um componente fundamental
da nova teoria da democracia” 536.
A sociedade como um todo e as mulheres em especial devem participar do processo
de elaboração das normas e políticas de uma forma democrática, atuando como um sujeito
coletivo, mas não se pode permitir que, por causa de desequilíbrios de poder, tal
participação seja meramente formal, sem levar em conta as reais necessidades e a
efetivação do princípio da igualdade.
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Nesse sentido, Habermas não soluciona a questão de, havendo tal desigualdade
fática, fato reconhecido pelo autor, como fazer com que os sujeitos atingidos, nesse caso,
as mulheres, possam, também, participar do processo político de delineamento de tais
direitos. Em outras palavras, como tais mulheres farão parte da determinação do direito e
participar do processo de tomada de decisões, estando essas, de antemão, excluídas do
processo político de uma forma geral.
Não há, na teoria habermasiana, tampouco, definição de quem e como será efetuado
o empoderamento das mulheres, uma vez que a esfera pública habermasiana é excludente
na prática, dificultando o acesso para determinados grupos de raça, classe e gênero. Na
medida em que tais mulheres devem fazer parte do delineamento de tais direitos, essas
devem ter capacidade (formação), independência e força nas chamadas tomadas de
decisões. Ora, o próprio autor ressalta a alarmante feminização da pobreza e o fato de que
tal problema gera um círculo vicioso na tomada de decisões, uma vez que quanto maior a
pobreza feminina, menos as mulheres têm condições de se manifestar sobre seus próprios
direitos e, quanto menos têm chance de delinear suas necessidades e direitos, mais pobres
serão.
A falta de poder é um dos grandes problemas na efetivação da cidadania e um dos
componentes essenciais da pobreza, sendo que um dos requisitos fundamentais para sair da
pobreza é o empoderamento. A superação da pobreza está ligada ao desenvolvimento da
democracia, ao Estado de Direito e ao respeito aos direitos humanos 537. Dessa forma, fazse necessária a intervenção para o empoderamento538 e a capacitação de tais mulheres para
as tomadas de decisões, tomando-se o termo empoderamento como “o mecanismo pelo
qual as pessoas, as organizações, as comunidades tomam controle de seus próprios
assuntos, de sua própria vida, de seu destino, tomam consciência da sua habilidade e
competência para produzir, criar e gerir”539.
A Declaração do Milênio estabeleceu como um de seus principais objetivos a
promoção da igualdade em gênero e o empoderamento das mulheres bem como a melhoria
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OIT (2005, p. 15-17)
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Conforme Farah (2004, p. 58), faz-se necessária a abertura de espaços de decisão à participação das
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da saúde materna. Enquanto tal empoderamento não ocorrer, políticas públicas e políticas
sociais deverão ser tomadas, mesmo que se corra o risco de tutela ou prejulgamento.
Quanto ao índice de desigualdade em razão de gênero (GII), do PNUD, o Brasil
ocupa, atualmente, a 80ª posição no ranqueamento mundial, sendo a primeira posição da
Suécia, como país com menor problema de empoderamento de gênero 540 e a última posição
(146ª) do Yemen541.
Desde 1985, o Relatório de Desenvolvimento Humano (UNDP) contém indicadores
para examinar em que extensão as mulheres e homens de diferentes países são capazes de
participar, ativamente, na economia e na vida política, principalmente no que concerne às
tomadas de decisões. Esse indicador é chamado medida de empoderamento de gênero
(GEM) e leva em conta aspectos como participação econômica das mulheres nos países
analisados, oportunidades econômicas, empoderamento político, avanço educacional e
saúde e bem-estar542. Nesse índice, a Suécia ocupa a primeira posição, o Brasil a 51ª
posição, sendo que a última posição (58ª) é ocupada pelo Egito543.
A medida do empoderamento possibilita a identificação e encaminhamento das
necessidades práticas e interesses estratégicos determinadas pelas próprias mulheres, e
pelos próprios homens, para melhorar sua situação. Segundo esse relatório, o
empoderamento das mulheres pode ser fortalecido mediante a participação em
organizações coletivas e organizações de trabalhadores, além da mobilização política e
educação. Assim, projetos que incrementam o conhecimento e a capacidade das mulheres
de negociar seus direitos encorajam a negociação coletiva para a promoção de
igualdade544.
A medida do empoderamento é considerada, muitas vezes, conforme a seguinte
gradação: nível do bem-estar, quando as necessidades básicas das mulheres são
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A primeira posição no ranqueamento mundial não garante igualdade absoluta de gênero, alertando a
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direcionadas e as mulheres são sujeitos passivos de benefícios concedidos, nível do acesso,
quando a igualdade no acesso a recursos como oportunidades de educação, crédito e
benefícios é alcançada, nível da conscientização, quando as mulheres reconhecem os
problemas que elas enfrentam face às discriminações institucionais estruturais, nível da
participação, quando as mulheres chegam ao nível em que tomam decisões juntamente
com os homens. Novamente, o Relatório sinaliza a necessidade de organização coletiva
para o alcance desse nível de empoderamento e o nível de controle, quando a quantidade
de poder é igual entre homens e mulheres.
A divisão sexual do trabalho é fruto da dominação das mulheres efetuada pelo
patriarcalismo por meio de construções históricas, sociais e ideológicas. Como forma de
emancipação dessa dominação, Galerand e Kergoat partem do fundamento da importância
do trabalho humano para a construção social e psíquica e mediador da articulação entre
ordem individual e ordem coletiva e da definição de emancipação como o movimento,
necessariamente coletivo, pelo qual as relações de força entre os papéis de gênero possam
ser desestabilizados e as questões de gênero reconfiguradas 545.
Segundo as autoras, a não separação do espaço privado/público é constitutiva da
relação que as mulheres têm com o trabalho assalariado e, para a análise do potencial
emancipador do trabalho, é necessário levar em conta as classes de sexo 546, bem como a
separação entre o sistema produtivo e as estruturas familiares (trabalho produtivo e
reprodutivo). Dessa forma, a indissociabilidade das duas esferas de atividade (produçãoreprodução) que se impõe às mulheres é constitutiva de uma relação potencialmente
subversiva para a sociedade salarial, por construir uma relação positiva com o trabalho,
mesmo na base dos trabalhadores547. A separação entre trabalho produtivo e trabalho
reprodutivo, por outro lado, impossibilita a compreensão da dupla inserção das operárias
nas duas esferas e esconde os elementos para a análise das práticas das operárias, da
reprodução, na fábrica, das relações de gênero e na assimetria entre o discurso sindical e o
discurso das operárias548.
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não, diante da complexidade do tema e da limitação espaço-temporal da presente tese.
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A dominação, opressão e exploração existem, mas as mulheres devem ser
consideradas como sujeitos prováveis de resistência no trabalho e não apenas como objeto
de análise para pensar a alienação no trabalho: as condições de sua situação são também as
condições de sua emancipação. Galerand e Kergoat consideram existente o potencial
emancipatório do trabalho, porque possibilita a saída das mulheres de situações de
vulnerabilidade social e econômica e possibilita a participação nos processos de tomada de
decisões549.
Para alcançar esse potencial subversivo, no entanto, é necessário encontrar formas
de luta coletiva que contestem a desqualificação do trabalho feminino tanto no tocante ao
trabalho produtivo quanto ao trabalho reprodutivo, já que a participação em organizações
sociais, além de ajudar a resolver os problemas e necessidades imediatas, também ajuda na
construção da autonomia das mulheres nos espaços político, cultural e social,
desempenhando funções mais estratégicas, no sentido de empoderamento das mulheres,
portanto.
Efetivamente, uma das maneiras de empoderar as mulheres e possibilitar sua
participação nos processos de tomadas de decisões e no controle de suas próprias vidas,
pode dar-se com a participação dos grupos sociais e a articulação de tais grupos e o Estado
quando da elaboração de diretrizes de políticas públicas em igualdade em gênero e
implementação dessas políticas, já que as organizações coletivas podem colocar as
mulheres em uma melhor posição de poder para negociar com outros grupos de interesse e
com as autoridades públicas no que concerne a seus interesses 550. Conforme Santos, os
movimentos de mulheres, tanto autônomos como integrados a outros movimentos
populares, como, por exemplo, o movimento operário dão testemunho das possibilidades
de reconstrução da subjetividade das mulheres, tanto individual, como coletiva 551.
A atuação das mulheres nos sindicatos e em seus cargos de direção é uma das
formas de possibilitar o empoderamento das mulheres e uma maior legitimidade das
normas jurídicas no tocante à igualdade em gênero, por meio de um processo de amálgama
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entre os sindicatos, como esfera privada e movimento não estatal e as instâncias de tomada
de decisões, com características emancipadoras nos moldes propostos por Fraser552.
Em sua obra, Justice Interruptus, critical reflections on the “postsocialist”
condition, Fraser observava que, no tocante às diferenças entre as demandas de
redistribuição, demandas essas clássicas do direito social, e as demandas de
reconhecimento, oriundas em grande parte do multiculturalismo, toda demanda de
redistribuição pressupõe uma concepção implícita de reconhecimento e que muitas
demandas de reconhecimento pressupõem uma concepção implícita de redistribuição e
que, em verdade, toda luta contra injustiça, quando propriamente compreendida, implica
demandas tanto por redistribuição como por reconhecimento, afirmando, por fim, que os
grupos formados por coletividades de sexo e de raça são exemplos paradigmáticos de
grupos que tendem a exigir ambos os tipos de demandas. As pessoas podem ser impedidas
da plena participação por estruturas econômicas que lhes negam os recursos necessários
para interagirem com os demais na condição de pares, sofrendo, portanto, injustiça de
ordem distributiva. Essas pessoas podem, também, ser coibidas de interagirem em termos
de paridade por hierarquias institucionalizadas de valoração cultural que lhes negam o
status necessário, sofrendo, dessa maneira injustiça de ordem de reconhecimento 553.
Fraser, alertando que os limites entre as duas demandas eram pouco nítidos,
distinguia as demandas de distribuição das demandas de reconhecimento da seguinte
forma: as demandas de redistribuição dizem respeito a questões de justiça econômica, ao
passo que as demandas de reconhecimento estão conectadas a questões de justiça cultural,
as demandas de redistribuição exigem alguma forma de reestruturação político-econômica,
ao passo que as demandas de reconhecimento exigem alguma mudança cultural ou
simbólica, as demandas de redistribuição costumam exigir alguma forma de extinção da
especificidade do grupo, já as demandas de reconhecimento costumam exigir alguma
forma de manutenção da diferenciação de determinado grupo e considera que, para o
alcance do princípio da igualdade em gênero, são necessárias tanto demandas de
reconhecimento como de redistribuição 554.
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Em suma, a autora propunha uma concepção bidimensional da justiça, segundo a
qual as demandas de distribuição correspondiam à dimensão econômica da justiça, as
demandas de reconhecimento correspondiam à dimensão cultural da justiça555.
Na obra Scales of justice: reimagining political space in a globalizinz world, no
entanto, a autora reformula sua concepção bidimensional de justiça, relacionada à
redistribuição e reconhecimento para transformá-la em uma concepção tridimensional de
justiça ao adicionar as demandas de representação no conceito de justiça, com uma terceira
dimensão política, além das dimensões econômica e cultural556.
A terceira dimensão da justiça como política é tomada, dessa forma, no que diz
respeito à natureza da jurisdição do Estado e das regras de decisão pelas quais ele estrutura
as disputas sociais. A justiça requer arranjos sociais que permitam que todos participem
como pares na vida social, sendo que superar a injustiça significa desmantelar os
obstáculos institucionalizados que impedem que alguns sujeitos participem, em condições
de paridade com os demais, como parceiros integrais da interação social.
O político, nesse sentido, fornece o palco em que as lutas por distribuição e
reconhecimento são conduzidas. Ao estabelecer o critério de pertencimento social, e,
portanto, determinar quem conta como um membro, a dimensão política da justiça
especifica o alcance daquelas outras dimensões: ela designa quem está incluído, e quem
está excluído, do círculo daqueles que são titulares de uma justa distribuição e de
reconhecimento recíproco. Ao estabelecer regras de decisão, a dimensão política também
estipula os procedimentos de apresentação e resolução das disputas tanto na dimensão
econômica quanto na cultural: ela revela não apenas quem pode fazer reivindicações por
redistribuição e reconhecimento, mas também como tais reivindicações devem ser
introduzidas no debate e julgadas557.
Centrada em questões de pertencimento e procedimento, a dimensão política da
justiça diz respeito prioritariamente à representação. Em um nível, pertinente ao aspecto do
estabelecimento das fronteiras do político, a representação é uma questão de pertencimento
555
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social. O que está em jogo aqui é a inclusão ou a exclusão da comunidade formada por
aqueles legitimados a fazer reivindicações recíprocas de justiça. Em outro nível, pertinente
ao aspecto da regra decisória, a representação diz respeito aos procedimentos que
estruturam os processos públicos de contestação. Aqui, o que está em questão são os
termos nos quais aqueles incluídos na comunidade política expressam suas reivindicações
e decidem suas disputas558.
A dimensão política da justiça pode acarretar injustiças de ordem de falsa
representação ou representação errônea, bem como injustiças de ordem de mau ou falso
enquadramento. A representação errônea diz respeito à forma as fronteiras políticas e ou as
regras decisórias são configuradas, podendo funcionar de modo a negar a algumas pessoas,
erroneamente, a possibilidade de participar como um par, com os demais, em todas as
interações, inclusive, mas não apenas, nas arenas políticas. A representação errônea pode
ocorrer até mesmo na ausência das outras dimensões de injustiças, apesar de estar
frequentemente conectada a elas559.
A representação errônea tem dois níveis de injustiça, a representação errônea
política comum (ordinary-political misrepresentation), que ocorre quando as regras de
decisão política negam a alguns dos incluídos a chance de participar plenamente, como
pares, em que a questão é a representação dentro do enquadramento, e a representação por
enquadramento errôneo (misframing), que diz respeito ao aspecto do estabelecimento das
fronteiras do político e surge quando as fronteiras da comunidade são estabelecidas de
forma a excluir todas as chances de algumas pessoas de participarem dos debates
autorizados sobre a justiça, tendo um caráter mais profundo em função da importância
crucial do enquadramento para todas as questões de justiça social, já que, ao constituir
tanto os membros quanto os não membros de uma única vez, essa decisão efetivamente
exclui os últimos do universo daqueles a serem considerados dentro da comunidade em
questões de distribuição, reconhecimento e representação política comum. A consequência
disso é um tipo específico de metainjustiça, em que se negam a esses a chance de
formularem reivindicações de justiça de primeira ordem em uma dada comunidade
política560. Surge quando Estados e elites transnacionais monopolizam a atividade do
estabelecimento do enquadramento, negando voz àqueles que podem ser afetados no
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processo e impedindo a criação de arenas democráticas em que as reivindicações destes
últimos possam ser avaliadas e contempladas, tendo como efeito a exclusão da grande
maioria das pessoas da participação nos metadiscursos que determinam a divisão oficial do
espaço político561.
Essa dimensão de injustiça demanda uma “política de enquadramento” que, além de
contestar a falsa representação política-comum e o mau enquadramento, deve, também,
procurar democratizar o processo de estabelecimento do enquadramento, com uma visão
de justiça como paridade participativa 562.
A visão da justiça como paridade participativa tem uma dupla qualidade que
expressa o caráter reflexivo da justiça democrática. Por um lado, o princípio da paridade
participativa envolve a noção de resultado, que especifica o princípio substantivo da justiça
pelo qual pode-se avaliar arranjos sociais: estes últimos só são justificados se permitirem
que todos os atores sociais relevantes participem como pares na vida social. Por outro lado,
a participação paritária também envolve a noção de processo, que especifica um padrão
procedimental pelo qual podemos avaliar a legitimidade democrática das normas: estas
últimas só são legítimas se contarem com o assentimento de todos os concernidos em um
processo de deliberação justo e aberto, em que todos possam participar como pares. Em
virtude dessa dupla qualidade, a visão da justiça como paridade participativa tem uma
reflexividade inerente, tornando visível o mútuo entrelaçamento desses dois aspectos dos
arranjos sociais. Assim, essa abordagem pode exibir tanto as injustas condições de fundo
que distorcem o aparentemente democrático processo de tomada de decisão, quanto os
procedimentos não democráticos que geram resultados substantivamente desiguais 563.
Dessa forma, nenhuma reivindicação por justiça pode evitar pressupor alguma
noção de representação, implícita ou explícita, uma vez que nenhuma reivindicação pode
evitar assumir um enquadramento. Desse modo, a representação já está sempre
incorporada em todas as reivindicações por redistribuição e reconhecimento. A dimensão
política está implícita na gramática do conceito de justiça e, certamente, é por ela
requerida. Assim, não há redistribuição ou reconhecimento sem representação.
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O problema da equidade em gênero encontra-se, hoje, na distribuição de poder
expressada tanto no acesso a recursos materiais e à vida econômica, como a questões
culturais e, também, a instâncias de decisão e liderança na sociedade, ou seja, diz respeito
tanto às questões de justiça econômica, como cultural, como política, sendo necessária,
portanto, uma concepção tridimensional da justiça, segundo a qual as demandas de
distribuição correspondem à dimensão econômica da justiça, as demandas de
reconhecimento correspondem à dimensão cultural da justiça e as demandas de
representação correspondem à dimensão política da justiça.
No tocante à participação política das mulheres, tanto na política estatal como em
outras arenas do espaço público, como as organizações sindicais, as questões de eleição e
suas regras insensíveis ao gênero, em conjunto com a má distribuição e o falso
reconhecimento baseados no gênero, funcionam de modo a negar paridade de participação
política às mulheres, pertencendo tais problemas à esfera das demandas de representação e
de problemas de injustiça de representação errônea política-comum

564

. Dessa forma, as

reivindicações por cotas de gênero e outras formas de discriminação positiva de fomento à
participação das mulheres nos espaços públicos e nos processos de tomadas de decisão
procuram remover os obstáculos políticos à participação paritária daqueles que, em
princípio, já estão incluídos na comunidade política565.
Para o alcance da igualdade em gênero nos processos de tomada de decisão,
algumas políticas públicas têm sido implementadas. Com base em tais fundamentos, o II
Plano Nacional de Política Para as Mulheres, considera, como uma das ações do referido
plano: “Promover/estimular estudos, debates e outras medidas para ampliar a participação
das mulheres nos cargos de direção das organizações sindicais de trabalhadores e
empregadores, assim como das empresas privadas”.
Embora se entenda que o empoderamento não possa ser dado, mas sim
internalizado, costuma-se ressaltar a importância de terceiros facilitadores nesse processo.
Nesse sentido, o estudo da CFEMEA – FLACSO, Intervindo para Mudar: A Reforma da
Previdência e a Reforma Trabalhista sob a ótica de Gênero e da Inclusão Social, de 2004,
por exemplo, considera que é necessária a criação de uma densidade social para a questão
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de gênero, para que seja possível uma mudança no comportamento dos trabalhadores e
trabalhadoras, dos empresários e dos governos. Esse estudo acerca do projeto de reforma
sindical também considera que o texto do projeto de lei sobre reforma sindical poderia
levar em conta a questão de gênero da seguinte forma: 1) propositura de meios com vistas
a garantir a participação igualitária das trabalhadoras e empresárias nos âmbitos de decisão
sobre as relações de trabalho, quando da composição do Conselho Nacional de Relações de
Trabalho; 2) estabelecimento de quesitos de gênero e raça/cor em todos os programas,
estudos e pesquisas financiados pelo Fundo Solidário de Promoção Sindical, no tocante às
atribuições do Conselho Nacional de Relações de Trabalho; 3) na definição do diálogo
social, estabelecimento de mecanismos de participação de outros grupos da sociedade civil
organizada, como, por exemplo, os movimentos de mulheres; 4) análise da participação
das mulheres nas diversas categorias profissionais e seu grau de sindicalização, ao
estabelecer critérios para a representatividade na organização sindical; 5) quando da
promoção e registro, na base de dados sobre negociação coletiva, análise das cláusulas
favoráveis à promoção da equidade de gênero e 6) análise da questão de gênero, quando da
articulação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e das Delegacias Regionais
de Trabalho no que diz respeito à composição e resolução de conflitos no trabalho 566.
O diálogo social dá voz às necessidades e aspirações de seus constituintes e sua
relevância depende da capacidade de todos os segmentos das sociedades serem ouvidos. O
baixo número de mulheres em posições importantes nos organismos representativos
funciona como um obstáculo ao alcance da igualdade em gênero e na melhoria da situação
da mulher no mundo do trabalho. Questões como discriminação sexual, assédio sexual,
igual remuneração entre os sexos, conciliação entre trabalho e família e organização de
horários de trabalho só são levados em conta quando um número suficiente de mulheres
faz parte dos diálogos.
Para isso, faz-se necessário o aumento da participação das mulheres nas estruturas
de diálogos existentes que ainda são dominadas pelos homens, tais como sindicatos e
outras organizações de trabalhadores, com vistas a alcançar uma igualdade econômica,
cultural e política.

566

Yannoulas (2004).

216

3.2 Sindicalismo e gênero: a importância das organizações sindicais de
trabalhadores na luta contra as desigualdades em razão de gênero

Discute-se muito, na atualidade, o papel dos sindicatos na sociedade hodierna.
Embora ainda sejam importantes plataformas de reivindicações dos trabalhadores,
questiona-se sua representatividade frente à diminuição do número de filiados, sua
capacidade de responder às diversas crises econômicas, bem como sua capacidade de
representar grupos específicos da sociedade, com demandas específicas relacionadas a
gênero, raça, idade, dentre outras567. Assim, “a tradicional estrutura sindical é renovada
pela emergência de uma plural participação que introduz um repensar de suas formas
concretas de agir coletivamente”

568

. Sujeito que, historicamente, foi construído para a

defesa dos direitos dos trabalhadores, o sindicato é uma organização coletiva que tem um
potencial muito grande para a emancipação das mulheres 569.
Embora haja discussões e estudos acerca da importância dos sindicatos na
atualidade, a existência deles ainda é um dos mais importantes instrumentos de amparo dos
trabalhadores. O sindicato projeta para a sociedade uma imagem de sujeito coletivo, por ter
a capacidade de formar e expressar um sentimento de solidariedade, mas é, também,
produtor e catalisador de uma imagem social dos trabalhadores feita pelos homens e para
os homens570. A participação sindical das trabalhadoras proporciona uma maior
possibilidade, por parte das mulheres, de exercer poder e cidadania no espaço público em
que é construída a democracia 571, possibilitando que as mulheres participem mais dos
processos de decisão, ao mesmo tempo em que aumentam seu capital político, uma vez que
a participação das mulheres em tal sorte de movimento social, além de funcionar como
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espaço de reagrupamento, também tem função de base e treinamento dessas mulheres para
a participação em espaços públicos mais amplos 572.
Os sindicatos podem ser definidos como uma associação de interesses, constituída
em função da identidade ou semelhança de atividades laborativas entre seus integrantes e
constituída, predominantemente, por pessoas naturais e, somente por extensão,
compreensiva de instituições empresariais ou mesmo da reunião de sindicatos, que têm por
finalidade a defesa dos direitos e a promoção das expectativas de indivíduos por meio da
afirmação do grupo social a que pertencem, sendo que “a representação sindical pode ser
compreendida como espécie de representação, própria das associações de interesse, voltada
à exteriorização da respectiva autonomia coletiva, seja essa autonomia predominantemente
pública ou privada”573.
A Constituição Federal de 1988 prevê o pluralismo político, em seu art. 1º, não se
manifestando sobre o pluralismo jurídico, mas prevendo, expressamente, a consagração da
autonomia privada coletiva, no art. 7º, incisos VI, XIII e XXVI e o reconhecimento da
negociação coletiva de trabalho, no art. 8º, incisos VI e XIV574.
A participação das organizações sindicais de trabalhadores nos processos de
deliberação, tomada de decisões e construção da democracia pode ocorrer de várias
formas, sendo as principais formas: a participação administrativa, a participação judiciária,
a participação direta e a participação na elaboração de normas jurídicas.
A participação administrativa traduz-se na atuação nos processos decisórios de
condução dos negócios administrativos em relação à coisa pública, como por exemplo, o
art. 29, inciso XIII, da Constituição que prevê a cooperação das associações representativas
no planejamento municipal575.
A participação judiciária dá-se mediante a possibilidade de acionamento do Poder
Judiciário, por parte das organizações sindicais, em defesa dos interesses da categoria, com
a ampliação da legitimidade dos corpos intermediários para a promoção e tutela, judicial
ou extrajudicial, dos interesses de seus membros ou de determinada pluralidade de
indivíduos, conforme, por exemplo, as disposições constitucionais contidas no art. 5º,
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incisos XX e VXX que reconhecem a legitimidade das entidades associativas para a
representação judicial ou extrajudicial de seus filiados e a legitimidade das organizações
sindicais para ajuizamento de mandado de segurança coletivo 576.
Para os fins desse trabalho, interessam, precipuamente, as formas de participação
direta nos processos de deliberação e tomada de decisões, quando da formulação de
políticas públicas e a participação na formulação de normas jurídicas privadas aplicáveis a
esses grupos.
A participação direta nos processos de deliberação dá-se com a presença de seus
representantes nos processos de deliberação de políticas públicas, assim como a
participação nos mecanismos de negociação de políticas públicas gerais ou setoriais, como
as mesas de entendimento para a tentativa de composição de interesses sociais
conflitantes577.
As organizações sindicais de trabalhadores podem atuar em esferas deliberativas de
várias formas: além de sua atuação específica como forma de pressão contra os
empregadores por melhores condições de trabalho e por meio de estabelecimento de
normas coletivas, elas participam, na sociedade, também no estabelecimento de várias
políticas públicas. Nesse diapasão, as organizações sindicais têm assento e voz, por
exemplo, no processo de estabelecimento de políticas públicas para as mulheres, em
âmbito nacional. Como exemplo de participação nas políticas sobre gênero, pode-se citar
as seguintes organizações de trabalhadores, que tiveram representantes quando da
elaboração do II Plano Nacional de Política para as mulheres, como representantes de
entidades da sociedade civil: a Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais –
ANMTR, a Central Única dos Trabalhadores – CUT, a Confederação Geral dos
Trabalhadores – CGT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE,
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, a Federação
Nacional das Trabalhadoras Domésticas – FENATRAD e a Força Sindical.
No tocante à produção de normas jurídicas, segundo Silva, “hoje se encontra
difundido o entendimento de que o Direito do Trabalho se insere no contexto do pluralismo
jurídico”, pois o ordenamento jurídico trabalhista compõe-se de uma pluralidade de normas
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adesão dos grupos sociais que a elas interessam ou se destinam”.

219

e também de uma pluralidade de fontes normativas, admitindo-se que tanto o Estado como
os particulares elaboram normas jurídicas trabalhistas578.
Esse pluralismo significa não apenas a existência de vários centros de positivação
jurídica em uma única sociedade, mas também a possibilidade de que os mesmos
indivíduos estejam submetidos a ordens jurídicas autônomas e interdependentes, mediante
a harmonização dos diversos centros de produção jurídica, por intermédio de diferentes
formas de relacionamento e diferentes mecanismos estruturadores das suas relações de
coordenação, de integração, de complementação, de suplementação e de subordinação.
Esses centros de poder apresentam-se de forma relacional e complexa, com o poder
exercido em rede, como uma prática social difusa 579.
A liberdade sindical é um direito que está ligado à construção da cidadania dos
trabalhadores, bem como à construção e manutenção de democracia e surge como premissa
básica para a organização das entidades sindicais, no Estado Democrático de Direito,
devendo o direito à liberdade sindical ser concebido como um direito humano
fundamental, uma vez que possibilita o equilíbrio de forças necessário para a garantia das
condições de trabalho e para a construção de um sistema produtivo eficiente 580. Dessa
maneira, a liberdade sindical, o direito à informação e o direito a ser escutado pelos
poderes públicos faz com os titulares desses direitos possam se fazer visíveis e audíveis no
próprio processo de construção de direitos e constituem-se como garantias sociais dos
direitos581.
A liberdade sindical é o direito fundamental dos trabalhadores a se agrupar, de
maneira estável, para participar da ordenação das relações produtivas 582. É uma liberdade
pública que implica o direito a se associar para a defesa dos interesses dos trabalhadores e
como tal espécie se emancipou do tronco diferenciados do gênero de que procede583. Nas
palavras de Siqueira Neto, “é o direito dos trabalhadores e empregadores, sem nenhuma
distinção e sem autorização prévia, de constituir, organizar e gerir organizações sindicais
578
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de sua conveniência, sem qualquer intervenção ou interferência dos Poderes e autoridades
públicas, assim como de filiar-se a essas organizações com a única condição de observar
seus Estatutos”584.
A liberdade sindical, como direito fundamental, é um direito complexo, com várias
dimensões, a saber, a liberdade de associação, a liberdade de organização, a liberdade de
administração, a liberdade de exercício de suas funções e a liberdade de filiação e
desfiliação585.
Pode configurar-se, também, em liberdade positiva ou negativa, individual ou
coletiva. A liberdade sindical coletiva também é chamada de autonomia coletiva. A
vertente coletiva da liberdade sindical refere-se ao conjunto de direitos e faculdades que
correspondem ao sindicato como sujeito coletivo e que permite falar, diferenciadamente,
de uma parte sindical coletiva de organização e uma liberdade sindical coletiva de
atuação586. Está intimamente relacionada, no Brasil, com a representação da categoria
profissional, econômica ou diferenciada nas atribuições que lhe são próprias e
materializadas por meio da negociação coletiva, do dissídio coletivo e da deflagração de
greve, dentre outras formas587.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 8º, determina que é livre a associação
sindical ou profissional, mas veda a criação de mais de uma organização sindical, em
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não
podendo ser inferior à área de um Município (inciso II) não consagrando a liberdade
sindical plena preconizada na Convenção n. 87 da OIT, portanto, uma vez que determina a
unicidade sindical.
A partir de 1919, com o documento constitucional da OIT, a ordem internacional
passa a reconhecer a liberdade sindical como direito. No âmbito da Organização das
Nações Unidas (ONU), a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,
proclama que todo homem tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para amparo
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de seus interesses no art. 24, n.4 e os Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, asseguram a liberdade sindical.
O preâmbulo da Constituição da OIT enuncia, dentre os meios suscetíveis de
melhorar as condições de trabalho e de garantir a paz, a afirmação do princípio da
liberdade de associação sindical e reconhece como direitos humanos no trabalho os direitos
concernentes à liberdade sindical, à não discriminação, à proibição do trabalho forçoso e à
proibição do trabalho infantil.
Essa organização internacional editou as seguintes normas sobre a matéria: a
Convenção n. 87, sobre liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização, de 1948,
a Convenção n. 98, sobre direito de sindicalização e negociação coletiva, de 1949, além
das Recomendações n. 94 e n. 113, observando-se que o Brasil ratificou apenas a
Convenção n. 98, não podendo ratificar a Convenção n. 87, diante dos termos do art. 8º da
Constituição Federal de 1988.
O artigo 2º da Convenção n. 87 dispõe que “os trabalhadores e os empregadores,
sem nenhuma distinção e sem autorização prévia, têm o direito de constituir as
organizações que estimem convenientes, assim como o de filiar-se a estas organizações,
com a só condição de observar os estatutos das mesmas”. Assim, o único requisito que
pode ser exigido é que o empregado sindicalizado obedeça aos estatutos do sindicato a que
se filiou.
Um dos desdobramentos da liberdade sindical é a garantia, aos sindicatos, da sua
função de negociação, consagrada na Convenção n. 98 da OIT, que ressalta a necessidade
da adoção de medidas adequadas para estimular trabalhadores e empregadores ao
desenvolvimento dos procedimentos de negociação588.
A liberdade sindical e o direito de negociação coletiva são direitos humanos
indispensáveis para a democracia e o desenvolvimento sócio-econômico, representando a
pedra angular dos princípios da OIT.
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No tocante à discriminação de gênero e a atuação sindical, o primeiro relatório da
OIT, sobre a Convenção n. 111 da OIT, Tempo para igualdade no trabalho - Relatório
global sob o desdobramento da Declaração dos Princípios Fundamentais e Direitos do
Trabalho da OIT, de 2003, pretende planificar estratégias destinadas a reforçar a
capacidade e a responsabilização das federações sindicais internacionais e sindicatos
afiliados em matéria de igualdade de remuneração.
O segundo relatório, Igualdade no Trabalho: lidando com os desafios -Relatório
global sob o desdobramento da Declaração dos Princípios Fundamentais e Direitos do
Trabalho da OIT, de 2007 tem como um de seus objetivos a diminuição das diferenças
salariais entre homens e mulheres, que continua sendo muito grande, assim como a divisão
injusta e desigual das responsabilidades familiares.
O Relatório de 2007 destaca a importância da negociação coletiva na luta contra a
desigualdade salarial entre homens e mulheres, observando, porém, que outros
mecanismos devem ser utilizados também. Alerta, igualmente, para a influência que os
interlocutores sociais possam ter na promoção da igualdade dentro e fora do local de
trabalho, devido a sua participação na configuração de políticas econômicas e sociais mais
amplas que tenham maior incidência nas estruturas dos mercados de trabalho e na inclusão
social e redução da pobreza. Considera, ainda, que, como qualquer instituição social, os
atores sociais do mundo do trabalho tendem a refletir e perpetuar as práticas
discriminatórias e, para que isso não mais ocorra, faz-se necessário o reconhecimento e o
combate dessas práticas a partir do interior das próprias estruturas dos atores sociais.
Esse informe observa, ainda, que o índice de sindicalização das mulheres cresceu e,
na maioria dos países, é próximo ao índice dos homens e que os sindicatos devem
aproveitar essa sindicalização para se ocupar das circunstâncias específicas das
trabalhadoras e tratar das estruturas salariais, sistemas de fixação de salários e o trato
desigual que recebem as categorias de trabalhadores em que predominam mulheres, para
incluir, em suas negociações, as questões sobre trabalho e família e fomentar a
sindicalização de trabalhadores do setor informal, coletivo de predominância de
trabalhadoras.
Relembre-se que também a Resolução sobre igualdade de gênero no centro do
trabalho decente, de 2009, fruto da 98ª Conferência Internacional do Trabalho ressalta a
importância do diálogo social para o alcance da igualdade em gênero, considerando que
devem ser feitos esforços pelos Estados-membros da OIT no sentido de fortalecer a
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participação das mulheres no diálogo social, de modo a que elas possam, efetivamente,
contribuir, para os frutos desse diálogo. O direito à sindicalização e à negociação coletiva
são instrumentos essenciais no empoderamento das mulheres e na garantia de seus lugares
na difusão de informação, consultas e negociação 589.
Essa resolução considera que a relação entre diálogo social e igualdade de
participação é intrínseca, uma vez que é mediante a participação no diálogo social que
mulheres e homens podem obter trabalho decente e produtivo em condições de igualdade,
equidade, segurança e dignidade humana. Diante disso, a OIT tem efetuado esforços no
sentido da elaboração de formas de construção da capacidade dos sujeitos envolvidos
fazerem parte do diálogo social, tendo em conta que a construção do consenso de forma
democrática é ainda mais importante em situações de crise econômica 590.
As dificuldades da promoção da igualdade em gênero por meio do diálogo social
são de duas ordens, a primeira diz respeito à necessidade de aumento da participação e no
status das mulheres nesse processo. As organizações sindicais, de modo geral, têm um
número pequeno de mulheres que, efetivamente, participam do diálogo social e da
negociação coletiva, sendo que os setores que enfrentam maiores dificuldades nesse
sentido são os setores que, tradicionalmente, eram ocupados por uma maioria de homens,
mas que, atualmente, tiveram um aumento do número de mulheres ocupadas em tais
setores591. O segundo tipo de dificuldades diz respeito à necessidade de introdução da
perspectiva de gênero no conteúdo das negociações coletivas 592. O Relatório considera que
as mulheres, de modo geral, têm trazido para as mesas de negociação as questões de
gênero de forma mais frequente que os homens, devendo haver, portanto, um maior
envolvimento das mulheres no diálogo social593.
Segundo a resolução sobre igualdade de gênero e trabalho decente, esse fomento
deve ser feito mediante o fortalecimento das organizações de trabalhadores e de
empregadores para aumentar suas habilidades na participação efetiva do desenvolvimento
e implementação de políticas econômicas, trabalhistas e sociais dos Estados594. Além disso,
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as organizações de trabalhadores devem estar cientes das consequências que acordos
flexibilizadores podem trazer para a precarização de empregos, mormente das mulheres,
nos casos de contratos por prazo determinado 595.
Esse diálogo social configura-se muito importante para o reconhecimento da
proteção da maternidade, já que a negociação coletiva possibilita que segmentos da
sociedade que tenham problemas de conciliação de papéis possam ser ouvidos. O Relatório
considera que discussões sobre creches, asilos e acordos sobre tempo de trabalho serão
mais discutidos nas negociações coletivas, assim que as mulheres participarem mais
ativamente e com acesso efetivo nas tomadas de decisão no diálogo social, sendo, portanto,
absolutamente necessário que a participação das mulheres nas estruturas sociais existentes
de diálogo social aumente 596.
Por fim, o relatório da OIT analisado considera a negociação coletiva muito
importante, nos tempos de crise, para a manutenção dos avanços no tocante à igualdade em
gênero, devendo as organizações sindicais obter informações e estatísticas desagregadas
por sexo, conforme proposto pela Recomendação n. 198, sobre relações de emprego, de
2006 e porque a própria sindicalização da mulher já tem mostrado um efeito positivo
contra a desigualdade salarial entre homens e mulheres597.
Os sindicatos podem lutar em prol da igualdade em gênero tanto dentro como fora
da negociação coletiva, participando da formulação das políticas públicas sociais e de
emprego, por exemplo.
Existem travas, no entanto, para sua aplicabilidade, principalmente, no tocante aos
trabalhadores do setor agrícola, domésticos e migrantes. Essas dificuldades acabam por
atingir às mulheres, já que essas têm uma participação grande no trabalho doméstico e
agrícola, no Brasil.
No tocante às organizações de trabalhadoras, a OIT destaca o movimento de
organização de departamentos, comissões e secretarias da mulher nas centrais sindicais,
federações, confederações e sindicatos. Segundo a OIT, o movimento sindical latinoamericano e brasileiro aumentou seu compromisso com a luta contra a discriminação e
pela promoção de igualdade de oportunidade e tratamento de gênero, mas, ainda assim, as
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necessidades e interesses das trabalhadoras não têm a presença que deveriam ter nas
demandas e estratégias sindicais, estando essas trabalhadoras sub-representadas nas
estruturas e atividades sindicais, mormente nos cargos de direção e deliberação das
organizações sindicais598.
A luta pela igualdade em gênero contribui para a redemocratização da sociedade,
amplia a inserção profissional das trabalhadoras e apóia a renovação sindical 599, daí a
necessidade de fomento e reforço da participação das mulheres na vida sindical, bem como
a incorporação dos temas de gênero à agenda sindical600.
A passagem ao coletivo, porém, é muito difícil. Além da desvalorização que parte
de outros grupos, entre as mulheres, costuma ocorrer uma autodesvalorização enquanto
sexo mais complexa que a autodesvalorização enquanto operária, dificultando, portanto, a
autoidentificação enquanto mulheres, enquanto grupo sexuado e, por conseqüência,
dificultando a criação de posturas defensivas comuns que desemboquem em práticas
coletivas601. As trabalhadoras, muitas vezes são vistas como naturalmente desunidas por
preconceitos como a de que as mulheres são invejosas, ao passo que os homens são
solidários, por exemplo, ou pelo preconceito de uma natureza transitória das mulheres no
trabalho, dificultando a “coesão de grupo”

602

. Ao naturalizar as qualidades dos grupos de

sexo, esse discurso tende a inviabilizar a concorrência entre os grupos de sexo e sua
hierarquização, bem como os mecanismos sociais da divisão sexual do trabalho e o
funcionamento real das relações sociais de sexo e da relação capital/ trabalho.
Essa participação é eivada de uma série de dificuldades, como a sub-representação
feminina nos postos de decisão e a falta de legitimidade e ou importância que algumas
organizações sindicais dão ao tema da igualdade em gênero. Para que tais dificuldades
sejam sobrepujadas, é necessário que a participação das mulheres nas organizações
sindicais aumente, não apenas com uma maior presença das mulheres nessas organizações,
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como também, com uma maior capacidade de tomada de decisão nos espaços internos e
públicos das organizações sindicais603.
Para alcançar um caráter emancipador, deve haver uma organização sindical que
permita transformar as resistências individuais em práticas combativas e reivindicatórias e
eliminar ou, ao menos, diminuir o déficit da ação sindical e dos movimentos feministas.
Díaz alerta que a maior participação feminina nas tomadas de decisões nas
organizações sindicais, por si só, não garante as mudanças necessárias no tocante às
práticas discriminatórias que costumam ser praticadas, mas possibilita uma maior
visibilidade e discussão acerca das questões de gênero, como já noticiado no relatório da
OIT sobre a igualdade de gênero no centro do trabalho decente 604.
Além disso, a mera presença das mulheres, de forma significativa, nas instâncias de
tomada de poder, nesse estudo, especificamente, nas direções de organizações sindicais, já
é indicativo de uma maior igualdade em gênero, pois, dentro das negociações coletivas, as
decisões sobre os direitos das trabalhadoras passam a ser tomadas por uma representação
feminina também.
As restrições que os homens e as mulheres sofrem na negociação coletiva podem
ser diferentes. Uma análise de gênero pode ajudar a garantir que tanto as perspectivas dos
homens quanto as perspectivas das mulheres sejam incluídas nas negociações coletivas e
nos diálogos sociais. Ajuda, também, a detectar as razões pelas quais a participação das
mulheres nas mesas de negociações de normas coletivas acaba sendo menor que a dos
homens e pode revelar algumas discriminações dentro das próprias organizações sindicais
que, de outro modo, passariam despercebidas.
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3.3 Dados históricos da participação das mulheres nas organizações sindicais
de trabalhadores brasileiras: a participação das mulheres nos sindicatos na década de
setenta, oitenta e noventa

Os dados sobre a presença das mulheres nos cargos de direção dos sindicatos são
escassos, pois, dentre outros motivos, lembra Perrot que, nos movimentos sociais, os dados
sobre a atuação das mulheres sempre ficaram mascaradas pelo pronome “eles”

605

, mas é

possível a coleta de alguns pontos importantes para o estudo e análise da questão de gênero
no movimento sindical brasileiro.
O início do sindicalismo, no Brasil, teve que lidar com questões de baixos salários
das mulheres e a opressão sexista exercida pelos empregadores, mas, mesmo assim, esse
movimento não propiciou a preparação das trabalhadoras para a ação sindical, já que esse
sindicalismo, de influência anarquista, via a mulher apenas como companheira dos
sindicalistas e não sujeito atuante nas questões operárias606.
A discussão sobre a questão de gênero entre o operariado, no Brasil, surgiu a partir
da década de setenta, dentro de alguns sindicatos do Estado de São Paulo. Nesse período, a
taxa de sindicalização de ambos os sexos deu um salto, mas a taxa de sindicalização das
mulheres foi, proporcionalmente, mais alta que a dos homens. Em 1976, do total de
associados a sindicatos de empregados urbanos, 81,8% eram homens e 18,1% eram
mulheres607. Entre 1970 e 1978, a participação das mulheres no mercado de trabalho
aumentou 123%, ao passo que a taxa de sindicalização das trabalhadoras aumentou 176%.
No caso dos homens, nesse mesmo período, o crescimento da sindicalização foi de 87% e
de sua participação no mercado de trabalho de 67% 608. Conforme dados do Ministério do
Trabalho e Emprego, a sindicalização urbana cresceu, entre 1978 e 1979, 6,9% no total,
sendo 6,2% para os homens e 9,6% para as mulheres; já a sindicalização na metalurgia
cresceu 7,7%, sendo 7,1% para os homens e 12,8% para as mulheres 609.
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Esse aumento foi proporcionado por uma série de fatores, dentre eles, a mudança na
composição da força de trabalho, com um aumento global da porcentagem de operárias e a
modificação na distribuição das mulheres pelos diversos ramos industriais, o processo de
democratização da sociedade brasileira, o acirramento das lutas operárias e o
desenvolvimento de um movimento sindical autônomo, com o desenvolvimento de novas
práticas sindicais, conjugados com o surgimento dos movimentos populares de mulheres 610
e dos movimentos feministas611. Souza-Lobo considera que esses movimentos feministas,
ainda que não estivessem focados para o operariado e os sindicatos, suscitaram questões
sobre o lugar das mulheres nos espaços públicos e temas de sua vida cotidiana, como a
sexualidade, o trabalho doméstico e as relações de força homem-mulher que tinham
relação direta com o mercado de trabalho da mulher 612.
Após a comemoração do ano Internacional da Mulher, em 1975, as reflexões sobre
a especificidade da condição da mulher e da luta contra a discriminação de sexo passam a
se multiplicar, com a discussão sobre o cotidiano do trabalho, a desvalorização do salário,
a segregação ocupacional, a ausência de infraestrutura de assistência à trabalhadora
gestante, juntamento com os problemas internos à participação sindical613.
Em 1978, o Congresso das operárias da metalurgia de São Bernardo do Campo foi
organizado, em 1978 e 1979, ocorreu o Congresso das operárias das indústrias químicas, e,
em 1979, o Congresso das operárias nas indústrias têxteis realizou-se614.
A organização do 1º Congresso das operárias da metalurgia de São Bernardo foi
feita pela direção sindical, sem a participação de nenhuma mulher. Esse Congresso teve
por objetivo o estímulo da participação das mulheres nas lutas sindicais, uma vez que, a
610
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despeito do aumento do número de operárias na metalurgia, as trabalhadoras metalúrgicas
permaneciam, praticamente, ausentes das atividades sindicais, das assembleias e dos
últimos congressos.
Anteriormente, outro congresso havia ocorrido em 1976, mas com o intuito
específico de discutir a legalização do trabalho noturno das mulheres. Ainda que a direção
sindical já houvesse tomado posição contra essas modificações, considerava que era
necessário discutir o problema com as interessadas, esperando que suas sugestões
pudessem reforçar as posições do sindicato615. A organização de tal congresso foi,
basicamente, para impedir a legalização do trabalho noturno das mulheres, fato que os
dirigentes sindicais consideravam que iria precarizar o trabalho dos homens.
Sobre a problemática do trabalho noturno das mulheres, assim se manifestava o
jornal sindical: “a modificação da lei tem por objetivo intensificar a exploração da mulher
aumentando sua jornada de trabalho, impondo-lhe tarefas prejudiciais a seu organismo, no
exato momento em que os homens lutam pela melhoria das condições de trabalho e dos
salários. Significa enviar as mulheres à fábrica e os homens ao lar, numa incrível inversão
de papéis”. Além disso, referindo-se aos objetivos do congresso, esse mesmo jornal
evocava a necessidade “de integrar as mulheres às lutas dos homens.” Além disso, a
direção sindical proclamava, expressamente, seu temor de que o congresso fosse
confundido com um congresso feminista 616.
O discurso sindical, naquele momento, reproduzia as assimetrias das práticas
cotidianas sociais e sindicais, colocando em evidência as ambiguidades de posições acerca
do trabalho das mulheres nas fábricas pelos próprios sindicalistas: se, por um lado,
desvelavam a existência de um pensamento conservador dentro da classe operária, com
enfoque nos papéis tradicionais do homem na esfera de produção e os da mulher na
reprodução; por outro lado, denunciavam a exploração mais intensiva das mulheres pelos
empregadores, que utilizam sua subordinação específica para minar o movimento operário,
levando a direção sindical a reconhecer a necessidade de integrar as mulheres às lutas
sindicais como sendo a única forma possível de resistência. Tal luta, porém, era, ainda,
considerada pelos sindicatos como uma “luta dos homens” 617.
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Se os dirigentes sindicais agiram de forma ambígua, as empresas tiveram a reação
imediata e, praticamente, unânime, de boicotar o Congresso, sendo que apenas 300
operárias puderam comparecer, devido à determinação, por várias empresas, de
compensação de folgas nos dias exatos do Congresso618.
Todos os grupos se pronunciaram contra o trabalho noturno, porém, juntamente
com a votação do trabalho noturno, as mulheres participantes afirmaram a necessidade do
estabelecimento de outros direitos, principalmente, no que concernia à necessidade de
creches para as crianças619.
Essas reivindicações constaram da resolução final do Congresso, bem como a
afirmação da necessidade de retomada das reivindicações básicas das trabalhadoras;
expressando, também, a necessidade da criação de uma comissão que teria por missão
analisar a melhor maneira de integrar as mulheres às atividades sindicais

620

. Assim, apesar

das dificuldades impostas, o Congresso sobre trabalho noturno acabou gerando a reflexão
por uma tomada de consciência sobre as dimensões da discriminação-diferença, ainda que
o sindicato continuasse a ser apresentado como um espaço precipuamente masculino 621.
Dessa forma, o Congresso, que foi realizado apenas para ratificar a postura do sindicato
diante do trabalho noturno das mulheres, acabou se tornando palco para a reivindicação de
outros direitos das mulheres trabalhadoras.
A participação das mulheres no movimento durante o período que se seguiu ao
Congresso foi importante, porém diferenciada. O número de grevistas mulheres era
significativo e, em certas fábricas, onde a porcentagem de mulheres era alta, foram elas
que desencadearam o movimento (convém assinalar que as greves ultrapassaram o quadro
sindical, pois as assembleias reuniam, durante a greve, cerca de 80 mil trabalhadores,
enquanto os sindicatos não atingiam mais de 30 mil) 622.
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Apesar da expressiva participação das mulheres nas greves eclodidas no período,
sua participação nas assembleias e reuniões do sindicato permaneceu insignificante 623.
Nesse período, duas foram as respostas dos sindicatos para tentar absorver as
demandas feministas: a formação de comissões sindicais femininas que poderiam assumir
o contato operárias-sindicatos e a integração individual das operárias mais atuantes na
estrutura sindical, sendo que as duas formas de respostas foram prejudicadas, na época, já
que as mulheres continuavam a considerar o sindicato como um espaço masculino e não
compareciam e as práticas sociais das mulheres faziam com que o tempo livre das
mulheres fosse diferente do tempo livre dos homens624.
Essa participação diferenciada das mulheres parece explicar-se pelo fato de que a
greve acontece durante o horário de trabalho, ou seja, num tempo disponível para quem
precisa cumprir uma dupla jornada de trabalho, enquanto a participação nas reuniões
sindicais vai de encontro não apenas as suas responsabilidades familiares, mas também às
proibições impostas pelos maridos ou companheiros. A noção de sindicato, na consciência
dos trabalhadores de ambos os sexos, identifica-se com o “espaço masculino” de um lugar
para homens625.
A experiência mais bem sucedida, nesse período, foi a de uma comissão de
mulheres constituída após um congresso no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas, Farmacêuticas e de Cosméticos, com um funcionamento tão efetivo que foi
dissolvida pela direção sindical, com a alegação de estava tendo uma autonomização
excessiva em seu funcionamento626.
Esse exemplo demonstra de que modo uma estratégia correta pode levar a uma
convergência das práticas das operárias e dos operários e servir para transformar o
relacionamento tradicional das operárias junto às direções sindicais, na medida em que se
produziu uma integração efetiva e não apenas simbólica das operárias na direção
sindical627.
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De acordo com Souza-Lobo, a atuação dos movimentos de mulheres, da
participação das mulheres no conjunto dos movimentos sociais e das correntes feministas
surgidas no final da década de 1970, no Brasil, é indicador de que novas formas de
relações sociais, novas formas de pensar a política e de definir espaços de participação
estavam em jogo. A autora ressalta, também, a particularidade dos movimentos como
momentos de estruturação de novas relações entre a vida pública e a vida privada e de
novas configurações das relações de gênero nas relações sociais e políticas, já que, “às
vezes por sua simples presença, as mulheres nos movimentos subvertem a ordem dos
gêneros vigente nos espaços da sociedade”, ordem essa que é material e fortemente
simbólica, que distribui, ao longo da História, lugares para homens e mulheres, que atribui
qualidades e aptidões, assim como estabelece hierarquias nessas mesmas qualidades, sejam
ela consideradas naturais ou admitidas como construções sociais, sem serem, no entanto,
questionadas628.
O crescimento da taxa de sindicalização feminina da década de setenta 629 estancou
na década de oitenta. Em 1986, dos sindicalizados, 73,3% eram homens e 26,7% eram
mulheres630. Além disso, a participação feminina nos cargos de direção sindical continuava
baixa, já que a renovação do movimento sindical que ocorreu nessa década foi basicamente
uma experiência masculina631.
Nos anos oitenta, as organizações sindicais passam a se preocupar mais com a
questão do operariado feminino e a participação das mulheres nas estruturas sindicais,
surgindo, assim, as primeiras comissões ou secretarias de mulheres das centrais sindicais
com o intuito tanto de debater a discriminação no mercado de trabalho dentro do
movimento sindical, quanto de ampliar a atuação das mulheres nas organizações sindicais.
Apesar disso, a quantidade de mulheres nas direções sindicais continuava pequena e as
condições de sua participação eram desvantajosas em relação aos homens 632.
Conforme o Relatório anual do observatório Brasil da igualdade de gênero
2009/2010, ainda que, na década de oitenta, tenham surgido os primeiros congressos de
trabalhadoras e as comissões ou secretarias de mulheres das centrais sindicais,
628
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introduzindo o debate sobre as discriminações no mercado de trabalho e permitindo a
organização das trabalhadoras para participar em atividades de abrangência nacional, como
a formulação da Carta dos Direitos da Mulher633, a organização dos congressos e a criação
das comissões nem sempre foi bem aceita pelos dirigentes sindicais homens, pois viam
naquelas tentativas o risco de uma “divisão da categoria” 634.
Dando continuidade às ações iniciadas na década de setenta, vários sindicatos
realizaram atividades, na década de oitenta, com vistas a atingir o operariado feminino.
Destaca-se, dentre tais ações, a criação da Comissão Nacional da Questão da Mulher
Trabalhadora – CNQMT, na CUT, transformada em Secretaria Nacional da Mulher
Trabalhadora em 2004 635, bem como várias outras ações efetuadas por vários sindicatos,
tais como o Sindicato dos metalúrgicos do ABC e Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimentos Bancários de São Paulo.
O Sindicato dos metalúrgicos do ABC foi o pioneiro nessas iniciativas, com a
criação de uma Comissão de Mulheres. Além disso, os metalúrgicos de São Bernardo do
Campo procuraram estreitar os laços com os movimentos sociais, inclusive os movimentos
feministas636.
Outro sindicato que criou uma comissão, nessa época, foi o Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo. Embora a Comissão de
Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários tenha sido
bastante atuante na década de oitenta, essa atividade foi bem descontínua 637.
Em 1985, as trabalhadoras rurais, no documento redigido para o IV Congresso
Nacional dos Trabalhadores Rurais, propuseram uma moção de apoio à sindicalização
feminina 638.
Entre as décadas de oitenta e noventa, abriu-se um espaço de discussão acerca das
demandas de gênero dentro da CUT, sendo incluídas, nas resoluções do 3º CONCUT, em
1988, diretrizes de ação com o objetivo de eliminar a discriminação contra a mulher sob
633
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todas as suas formas, inclusive no tocante à ausência de creches, desigualdade salarial,
limitações à ascensão profissional, dupla jornada de trabalho, humilhações e chantagens
sexuais pelas chefias e empregadores. Houve, também, o reconhecimento da necessidade
de implantação de comissões análogas à Comissão da Questão da Mulher Trabalhadora nas
instâncias estaduais, para elaborar diagnósticos sobre a questão das trabalhadoras e
promover atividades de formação para homens e mulheres639.
O 4º CONCUT, ocorrido em 1988, discutiu as questões da divisão da
responsabilidade pelo trabalho doméstico, a violência contra a mulher, inclusive dentro da
CUT, e propôs medidas de inclusão da temática de gênero em campanhas de sindicalização
e cursos de formação, bem como adaptação dos horários das atividades sindicais para
compatibilização com as responsabilidades familiares, assim como a realização de eventos
com creches. Este Congresso tornou-se um marco, pois houve um intenso questionamento
sobre a baixa inserção das mulheres na vida sindical e, consequentemente, nas direções
sindicais. Uma das questões que foram colocadas que, se não foi a principal, foi, ao menos,
a mais controversa, foi a proposta de cotas de participação para mulheres nas direções640.
Na década de noventa, as cotas mínimas de participação das mulheres nas direções
das centrais sindicais foram discutidas e inseridas nos estatutos da maioria das centrais
sindicais641. Depois da aprovação das cotas, no entanto, a discussão sobre a participação
das mulheres nas organizações sindicais permaneceu relativamente estanque 642.
Na VI Plenária Nacional, em 1994, a CUT estabelece a cota mínima de 30%,
estabelecendo participação mínima feminina de 30% e máxima de 70% de cada sexo nas
chapas para as eleições de diretoria e nas instâncias de direção da CUT e dos sindicatos,
passando a figurar a obrigatoriedade do cumprimento da cota no estatuto da CUT, com o
intuito de fomentar a participação das mulheres nas direções sindicais.
O 5º CONCUT caracterizou-se pela inserção, em suas resoluções, da campanha
nacional contra o assédio sexual e contra a revista íntima e a proposta de instauração de
uma Comissão de ética para apurar casos de violência e discriminação de gênero, raça ou
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orientação sexual dentro da CUT, em consonância com as demandas de movimentos
sociais feministas, de negros e de homossexuais, que denunciaram e questionaram a
existência de atitudes discriminatórias dentro da própria entidade sindical 643.
A Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora (CNMT), da CUT, criou, em 1992,
em conjunto com a Secretaria Nacional de Formação, o Programa de Formação sobre as
Relações de Gênero, com o intuito de tornar transversais os demais programas da
Secretaria Nacional de Gênero, tais como os cursos do Instituto Cajamar, que instituíram a
temática de gênero nos cursos sobre história do sindicalismo, princípios da CUT e
organização da Central e do movimento sindical internacional. Além disso, a CNMT
propôs uma minuta padrão de reivindicações para as negociações, contendo direitos no
tocante à igualdade de acesso das mulheres a ascensão e capacitação profissional, aos
direitos reprodutivos, creche, auxílio natalidade, proibição do controle de banheiros, aos
direitos de proteção à saúde mental e física da mulher, bem como proibição de revistas nos
corpos e proibição ao assédio sexual644.
Para o Sindicato dos metalúrgicos do ABC, a década de noventa mostrou-se
particularmente difícil para suas reivindicações, centrando-se suas normas coletivas em
questões econômicas, como a manutenção do emprego e reposição das perdas salariais e a
pressão, por parte dos empregadores, de retirada das cláusulas que afetavam as
trabalhadoras, tais como as garantias à maternidade, a saúde, a discriminação de gênero e o
autoritarismo das gerências e chefias em relação às mulheres, não obtendo, por
conseguinte, tal sindicato, grandes avanços no tocante à desigualdade em razão de gênero
nesse período645.
Com o fim da década de noventa, no entanto, e com a queda da taxa de
sindicalização de um modo geral, esse sindicato passou a buscar formas de inserção das
mulheres na vida sindical, considerando suas necessidades para alicerçar tal mobilização.
Em 1998, no 4º Congresso Nacional dos Metalúrgicos, as resoluções do Congresso da
categoria traçaram diretrizes para inserir a questão de gênero nos programas de formação,
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nas comissões de negociação coletiva, nas diretorias e nas organizações por local de
trabalho646.
O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas e o
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Plásticos de São Paulo formaram um único
sindicato até 1954, reunificando-se em 1994647. No tocante à questão de gênero, as
discussões, dentro desse sindicato, mantiveram-se frequentes, por causa da atuação da
Comissão das Mulheres, que desenvolveu um trabalho de mobilização das trabalhadoras e
de sensibilização da diretoria no tocante a tais questões, com bastante sucesso até a metade
da década de noventa, sendo, no entanto, tal Comissão desarticulada na segunda metade de
noventa, por estar tal organismo quase estagnado 648.
No Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos Bancários de São Paulo, a
atividade da Comissão de Mulheres que, em 1998, mudou seu nome para Coletivo de
Gênero, era grande649. As bancárias tinham uma presença expressiva no sindicato, com
participação nas atividades sindicais e militância no sindicato, em partidos de esquerda e
em vários movimentos sociais, inclusive o feminista, propiciando o questionamento, no
âmbito sindical, dos papéis tradicionais de mulheres e homens 650.
Em suma, na década de noventa, as questões de gênero continuaram a ser discutidas
no espaço sindical, embora em um período não muito propício para as demandas sindicais
em geral. Algumas questões foram incorporadas nas políticas sindicais, mas várias outras
encontraram dificuldades para sua implementação651.
Em 2000, a Confederação Nacional dos Bancários (CNB) apresentou uma pesquisa
sobre discriminação de gênero e raça no setor bancário, feita pelo DIEESE, que
comprovava a existência de desigualdades em razão de gênero e de raça no setor bancário
brasileiro, já que os trabalhadores negros tinham funções menos qualificadas e salários
mais baixos, e as mulheres não tinham as mesmas oportunidades de ascensão profissional e
tinham salário menor, mesmo sendo mais escolarizadas que os homens e totalizando quase
a metade da categoria. Diante desses dados, a convenção coletiva de trabalho de 2001
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aplicável à categoria previu a criação de um espaço de debate sobre as questões
relacionadas a gênero e raça na categoria bancária (a Mesa Temática de Igualdade de
Oportunidades), mediante a constituição de uma “comissão bipartite que desenvolverá
campanhas de conscientização e orientação a empregadores, gestores e empregados para
prevenir e/ou corrigir possíveis distorções que venham a possibilitar a reprodução de atos e
posturas discriminatórias nos ambientes de trabalho e na sociedade em geral”. A mesa
temática foi instalada logo em seguida, considerando-se a instalação de tal mesa como um
momento marcante no processo de negociação das questões da desigualdade no Brasil 652.

3.4 Dados atuais da participação das mulheres nas organizações sindicais de
trabalhadores brasileiras

Atualmente, no tocante às taxas de sindicalização no Brasil, dados do IBGE/PNAD
apontam que, em 2009, apenas 19,2% das pessoas ocupadas estavam associadas a algum
sindicato e que 20,8% dos homens e 17,3% das mulheres são sindicalizados, refletindo a
proporção de homens e mulheres no mercado de trabalho, não havendo grandes diferenças,
portanto, na taxa de sindicalização de mulheres e homens 653.
O grau de filiação a sindicatos entre empregados com carteira de trabalho varia por
grupo ocupacional e sexo. Em 2009, os setores que tinham maior número absoluto de
trabalhadores sindicalizados eram: o setor agrícola, com 3.930.792 sindicalizados, desses,
62,8% homens e 37,2% mulheres, o setor da indústria, com 2.878.059 sindicalizados,
desses, 74,1% homens e 25.9% mulheres e o setor de educação, saúde e serviços sociais,
com 2.475.382 sindicalizados, desses 23,9% homens e 76,1% mulheres. Os setores que
tinham menor número absoluto de trabalhadores sindicalizados eram: setor de serviços
domésticos, com 152.140 trabalhadores sindicalizados, desses 13,6% homens e 86,4%
mulheres, setor de alojamento e alimentação, com 323.465 sindicalizados, desses 50,3%
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homens e 49,7% mulheres e o setor de outros serviços coletivos, sociais e pessoais, com
382.962 sindicalizados, desses 55,5% homens e 44,5% mulheres 654.
A proporção entre mulheres e homens sindicalizados reflete, de forma geral, o
número de trabalhadores mulheres e homens em cada setor. O problema é que os setores
que têm menor número de sindicalização são os que têm um maior número de
trabalhadoras, sendo que as diferenças ficam nítidas quando se analisa a proporção de
mulheres nos cargos de direção das organizações sindicais em comparação com a
porcentagem de mulheres sindicalizadas.
Em 1992, o percentual de sindicatos presididos por mulheres, no Brasil inteiro, era
de 6%. Em 2001, esse número tinha aumentado apenas para 10%655. Quanto à participação
das mulheres nas diretorias dos sindicatos, em 2001, de um total de 15.961 sindicatos,
5.667 não tinham nenhuma mulher em suas diretorias, 5.579 tinham até 25% de mulheres
em suas diretorias, 3.280 tinham de 26% a 50% de mulheres em suas diretorias, 912
tinham de 51 a 75% de mulheres em suas diretorias, 499 tinham de 76 a 100% de mulheres
em suas diretorias e 24 sindicatos não declararam 656. Desses 15.961 sindicatos, em 2001,
apenas 1.618 tinham mulheres em algum cargo de presidência, 3.907 tinham mulheres em
algum cargo de 1ª secretária e 2.558 tinham mulheres em algum cargo de 1ª tesoureira 657.
A diferença de gênero não é apenas no que concerne ao número de cargos de chefia
nos sindicatos, mas também quanto ao tipo de cargos que homens e mulheres ocupam nos
órgãos sindicais. Segundo o Relatório anual do observatório Brasil da igualdade de
gênero 2009/2010, em regra, as mulheres ocupam secretarias que envolvem a esfera social
como as de direitos humanos, assuntos culturais, juventude, crianças e adolescentes e as
secretarias da mulher. Isso significa que, mesmo quando as mulheres ocupam cargos de
chefia, na maioria das vezes, ocupam cargos relacionados ao care, que é trabalho
considerado tipicamente feminino, ficando para os homens os cargos com atribuições mais
valorizadas, que requerem e geram maior nível de capital político 658.
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No caso das confederações, o número de mulheres é significativo, tais como a
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a Confederação
Nacional dos Bancários, sendo que ambas adotaram a política de cotas659.
Na pesquisa efetuada pela Força Sindical, em seu 6º congresso, com 2.528
delegados participantes, verificou-se que 1.940 eram homens e 588 eram mulheres660 e que
a participação das mulheres era muito mais recente661.
O Relatório da Força Sindical constatou que “é menor o percentual das que
exercem os quatro primeiros cargos na hierarquia das entidades – em especial na
presidência – e maior sua presença na suplência e em outros cargos. Também a maior parte
das diretoras têm menos tempo na função e menor tempo de permanência na direção” 662.
Ao longo do tempo, as lideranças sindicais vêm, em geral, desenvolvendo maior
interesse e sensibilização para as demandas feministas, com a incorporação de novos temas
à agenda sindical, encaminhamento de demandas e sua respectiva conversão em direitos,
constituindo uma resposta sindical ao contexto de mudanças ocorridas, favorecendo a
aproximação entre as trabalhadoras e o movimento sindical663.
No tocante à questão de gênero, nas negociações coletivas, conforme levantamento
efetuado pelo DIEESE, verifica-se que, de uma forma geral, as cláusulas relativas à
desigualdade em razão de gênero não aumentaram durante o período de 1993 a 2006,
principalmente após 1996, já que, no período de 1993 a 1995, no tocante às negociações
analisadas pelo DIEESE, foram acordadas 407 cláusulas referentes ao trabalho da mulher,
no período de 1996 a 2000, foram efetuadas 507 cláusulas referentes ao trabalho da mulher
e, no período de 2001 a 2006, foram efetuadas 515 cláusulas referentes ao trabalho da
mulher, observando-se que um grande número de cláusulas que foram efetuadas no
período de 2001 a 2006, apenas reafirmaram os direitos já previstos na legislação estatal,
que foram os casos do assédio moral e do assédio sexual, por exemplo. Durante o período
de 2007 a 2009, as cláusulas sobre questões de gênero chegaram a 553, sendo que as
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cláusulas aumentaram no tocante à saúde da mulher (dez), equidade de gênero (duas),
gestação (duas), maternidade/paternidade (dezoito) e condições de trabalho (sete) 664.
Deve-se, portanto, interromper o círculo vicioso de menor participação política das
mulheres nos espaços públicos, que gera um menor acúmulo de capital político para essas,
reforçando sua ausência nos cargos de poder e decisão da sociedade. Dessa forma, é
essencial a análise da arena sindical como arena propícia para a luta pelos direitos humanos
de igualdade em gênero, assim como a representatividade das mulheres nos cargos de
direção dos sindicatos e seus efeitos na consolidação da cidadania e de uma democracia
efetivamente representativa.

3.5 A participação das mulheres nas centrais sindicais

A participação das mulheres trabalhadoras nas centrais sindicais é estudada em
tópico separado, diante da importância que a maior parte das centrais sindicais brasileiras
deu para a necessidade da participação das mulheres trabalhadoras não apenas na atuação
sindical, como também em sua efetiva participação nos órgãos de tomadas de decisão de
tais organizações.
Apesar de as centrais sindicais terem surgido muito antes, tais entidades passaram
por um processo de juridificação mediante a Lei n. 11.648/2008 que, em seu art. 1º, define
a central sindical como uma entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída
em âmbito nacional, com as seguintes atribuições e prerrogativas: coordenar a
representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas e
participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de
diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos
de interesse geral dos trabalhadores, tendo tais organizações natureza de entidade
associativa de direito privado composta por organizações sindicais de trabalhadores
(parágrafo primeiro). O art 2º estabelece os requisitos para o exercício das atribuições e
prerrogativas das centrais sindicais previstas na lei.
As centrais sindicais são, portanto, uma forma de organização sindical que tem por
objetivo o exercício da representação sindical da totalidade dos trabalhadores, com a
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abrangência de todas as profissões, ramos de atividade e categorias, em âmbito nacional,
diferindo das demais entidades sindicais, pela observância do princípio da liberdade
sindical, que permite a existência de representação sindical única, mas não permite a
imposição dessa unidade, tratando, em verdade, de uma representação intersindical dos
trabalhadores665. Observa Silva que a Lei n. 11.648/2008 não reconhece a possibilidade de
uma central sindical patronal, entendendo que as confederações e federações patronais têm
condições de lidar com os interesses trabalhistas e políticos e não admite uma central
sindical regional, devendo as centrais serem sempre nacionais666.
As centrais sindicais tiveram seu início na década de oitenta. Em 1981, ocorreu o
CONCLAT, e a Conferência que seria chamada Primeiro CONCLAT, em 1983, quando se
deliberou pela criação da CUT, com o objetivo de substituir o modelo corporativo vigente.
Em 1986, foi criada a Central Geral dos Trabalhadores – CGT, que se desdobrou, logo em
seguida, em CGT e Central dos Trabalhadores do Brasil – CGTB. A CGTB continua a
atuar, desde então667.
Em 1991, foi criada a Força Sindical com o objetivo de defender um “sindicalismo
de resultados” e defendendo a parceria entre capital e trabalho 668.
A Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCST surgiu em 2005 podendo ser
constituída por entidades sindicais de qualquer categoria, profissão ou carreira funcional,
vedando, contudo, a filiação de pessoas físicas 669.
A União Geral dos Trabalhadores – UGT foi criada em 2007, com a unificação da
CGT, da Social Democracia Sindical – SDS e da Central Autônoma de trabalhadoras –
CAT, defendendo a unidade no sindicalismo 670.
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CGTB foi fundada em
2007 também, por integrantes da Corrente Sindical Classista, que fazia parte da CUT,
reconhecendo o papel determinante da luta de classes e defendendo a unicidade sindical671.
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No tocante à participação das trabalhadoras nos órgãos de deliberação das centrais
sindicais, é possível apontar alguns dados principais.
Em 1983, havia quinze diretores na Executiva Nacional da CUT, sendo que
nenhum cargo era ocupado por mulheres672. Em 1988, mais de um quarto dos filiados à
CUT eram mulheres, mas existia apenas uma mulher na Executiva e as mulheres eleitas
para a Direção Nacional não ultrapassavam 10% 673. Em 1991, dos 25 diretores da
Executiva Nacional da CUT, duas eram mulheres 674.
Em 2005, a porcentagem de participação feminina na diretoria das centrais sindicais
era a seguinte: 34,2% de mulheres na diretoria da CUT, 25% de mulheres na diretoria da
CGT e 15,4% de mulheres na Força Sindical675.
Conforme os dados do 9º CONCUT, realizado em 2006, apenas 20,2% dos
delegados sindicais responderam que a presidência da entidade da qual faziam parte era
presidida por mulheres, 34,4% responderam que o cargo de tesouraria era presidido por
mulheres e 43% responderam que os cargos de secretaria geral eram ocupados por
mulheres 676.
No tocante à Força Sindical, em seu 6º Congresso, realizado em 2009, foram
colhidos os seguintes dados, 20,9% dos delegados informaram que faziam parte de
entidades sindicais que tinham mulheres no cargo de presidência, 9,8% informaram que o
cargo de tesouraria era presidido por mulheres e 8,5% responderam que o cargo de
secretaria geral era exercido por mulheres 677.
No 9º CONCUT, 73,4% dos homens eram casados, ao passo que 61,1% das
mulheres eram solteiras, separadas ou viúvas. Entre os delegados do 6º congresso da Força
Sindical, 61% das mulheres são solteiras, separadas ou viúvas, enquanto 78% dos homens
são casados, ou seja, ao homem não é exigido escolher entre ter uma família e participar da
atividade sindical, mas à mulher parece se exigir que essa não seja casada e não tenha
filhos para que se permita sua participação na arena sindical, restando claro que a condição
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de solteira, divorciada ou viúva facilita a conciliação do espaço público com o privado para
a maioria das mulheres, condicionando, dessa forma, a participação sindical aos papéis
estereotipados de gênero678.
No 10º CONCUT, realizado em 2009, as seguintes resoluções, no tocante à
desigualdade em razão de gênero, foram tomadas: a CUT participará da luta do conjunto
de todas as mulheres trabalhadoras, reconhecendo, visibilizando e respeitando esta
diversidade existente também entre as mulheres, mediante políticas de gênero transversais
e presentes nas ações de todas as Secretarias da CUT, que, por sua vez, devem incorporar a
realidade das diferentes categorias profissionais e a diversidade existente na organização
das próprias instâncias e entidades filiadas à CUT e colocar com centralidade a questão de
como responder a esses desafios, estabelecendo estratégias para que as necessidades das
trabalhadoras sejam consideradas na formulação do conjunto das políticas e da intervenção
sindical, sempre com o objetivo de que a especificidade da situação vivida pelas mulheres
trabalhadoras seja incorporada como uma luta de toda a classe trabalhadora. As Resoluções
do 10º CUT estipulam, também, o incentivo à participação das mulheres sindicalizadas nas
ações do Poder Público que visem à criação de políticas públicas para as mulheres, bem
como nas campanhas nacionais pela legalização do aborto e contra a criminalização dos
movimentos sociais, em especial, os movimentos de mulheres, a elaboração e proposta de
Emenda Constitucional – PEC que altere o art.7º da Constituição Federal e que garanta a
equiparação de direitos às trabalhadoras domésticas, tendo a compreensão de que esta luta
não é só das trabalhadoras domésticas e do ramo, e sim do conjunto da classe trabalhadora
e das entidades cutistas e ampliação da participação das mulheres na Central, promovendo
ações e campanhas entre os trabalhadores e trabalhadoras com vistas à paridade entre
homens e mulheres”679.
Além disso, define o perfil das dirigentes das Secretarias da Mulher Trabalhadora
da CUT da seguinte forma: essas dirigentes devem “ter a capacidade de trazer para o
movimento sindical a perspectiva feminista, que garanta na pauta das mulheres
trabalhadoras a luta pelo fim do machismo e de todas as formas de opressão. É preciso que
seja uma mulher comprometida com as bandeiras históricas das mulheres cutistas e do
movimento de mulheres pela igualdade entre homens e mulheres. Ela precisa, ainda, ser
uma mulher aguerrida, que não perca de vista que o combate ao machismo deve se
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concretizar, cotidianamente, com a introdução de novas formas do “fazer política”,
buscando construir parcerias internamente no movimento sindical e externamente no
movimento de mulheres”680.
Diante dessas resoluções, depreendem-se dois fatos acerca do atual direcionamento
da CUT sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho e nos órgãos de
deliberação das organizações sindicais: a CUT reconhece a necessidade da transversalidade
da questão de gênero, já que reconhece que outros fatores além das questões de mercado de
trabalho da mulher influenciam na problemática de desigualdade em razão de gênero nesse
mercado; além disso, a própria CUT já define, a priori, a linha de orientação das atuações
das dirigentes sindicais das Secretarias da Mulher Trabalhadora da CUT, não corroborando
com atuações que não levem em conta a desigualdade em razão de gênero no mercado de
trabalho, que perpetuem preconceitos ou que sigam orientação no sentido de que o trabalho
da mulher é subsidiário, deixando claro que “lugar de mulher é em todo lugar” 681. Essa
definição a priori da atuação da secretaria da mulher possibilita, em tese, o recall de
eventual dirigente que não leve em conta as questões de gênero nessa central sindical, por
meio de votação em assembleia, uma vez que as centrais sindicais, assim como as demais
organizações sindicais são associações de interesses682.
Uma das medidas muito discutidas pelas centrais sindicais, nos anos noventa, foi a
implantação de ações afirmativas, numa tentativa de reequilibrar a desigualdade em razão
de gênero nas relações vinculadas ao exercício da representação na esfera propriamente
política683.
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As seguintes centrais sindicais estipularam ações afirmativas para o fomento da
participação das mulheres em suas direções: CUT, CTB, UGT e Força Sindical.
A CUT estabelece um percentual mínimo de 30% de homens ou mulheres nas
chapas que concorram às eleições em todas as instâncias e afirma, em seu estatuto, que
“caso a chapa a concorrer às eleições não preencha o requisito mínimo de gênero, não
poderá ser inscrita e, consequentemente, concorrer à eleição”, devendo tal cota ser
observada nas direções executivas, como direção e conselho fiscal, aplicando-se, também,
aos suplentes684.
A UGT também determina, em seu estatuto, cota mínima de 30% para a validade da
chapa de eleição. Além do estabelecimento de cotas, essa central sindical tem uma
Declaração de Princípios em que constam os seguintes termos: “Defendemos a construção
de uma sociedade que permita a expressão e expansão da subjetividade feminina e supere a
divisão sexual do trabalho e o atual enfrentamento da mulher com a estrutura social,
política e econômica de uma realidade ainda baseada na relação de poder entre os sexos,
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A cota mínima de 30% nos cargos de direção da Central Única dos trabalhadores foi aprovada na VI
plenária em agosto de 1993.
Conforme o texto do art. 57 do Estatuto da CUT: “As eleições de todos os dirigentes de todas as
Confederações, Federações Estaduais, interestaduais e nacional, das Estaduais da CUT e CUT Nacional
cumprirão, rigorosamente, os seguintes critérios:
I - cada chapa apresentará à mesa, por escrito, os nomes dos componentes da respectiva chapa,
contendo o número total de membros exigidos para compor a direção das diversas instâncias;
II - só serão aceitos os nomes de delegados inscritos para o respectivo congresso;
III - não poderá ocorrer repetição de nomes nas diversas chapas apresentadas;
IV - quando houver repetição de nome, cabe ao indicado, e só a ele, optar pela inscrição em uma
única chapa;
V - quando houver duas chapas concorrentes e o número de votos de cada uma for rigorosamente
igual ao da outra, configurando um empate, proceder-se-á, imediatamente, a nova votação e, caso persista o
empate, a decisão será feita por sorteio. Havendo mais de duas chapas em disputa e ocorrendo o empate,
proceder-se-á, imediatamente, a decisão por sorteio;
VI - Todas as chapas inscritas para as eleições da direção nas Estruturas Vertical e Horizontal
da CUT devem ter obrigatoriamente, no mínimo 30 % de um dos gêneros. As chapas que não
preencherem este requisito não poderão ser inscritas e concorrer à eleição. (grifo nosso).
a) No cálculo do número mínimo de gênero, todo arredondamento percentual deverá ser para cima,
sempre que o decimal após a virgula for cinco ou maior que cinco;
b) O cálculo da quota de gênero deve compreender todas as instâncias de decisão da direção a saber:
executiva, direção e conselho fiscal, respectivamente efetivos e suplência;
c) A composição da direção eleita, deverá atender a quota mínima de gênero estabelecida no inciso
VI em todas as instâncias, a saber: executiva, direção e conselho fiscal, respectivamente efetivos e suplência.
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que continua a apresentar desvantagens à mulher. A UGT, como estipula seu Estatuto,
garantirá a presença de, no mínimo, 30% de mulheres em seus órgãos de direção” 685.
O estatuto da CTB prevê a presença de, no mínimo, 30 (trinta) por cento de cada
um dos gêneros nos órgãos deliberativos “para garantir a pluralidade de ideias e a
democracia interna”. Não há previsão de sanção se a chapa não cumprir tal
determinação686.
O estatuto da Força Sindical, em seu art. 73, sobre as eleições da direção nacional,
executiva nacional e conselho fiscal, determina que cada chapa deverá estar composta por,
no mínimo, 30% de cada um dos gêneros (item VI). Não dispõe, contudo, nenhuma sanção
à chapa que descumpra tal determinação 687.
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Conforme o artigo. 40 do Estatuto da UGT: “As eleições nos respectivos Congressos funcionarão de
acordo com as seguintes disposições:
I. Os interessados deverão indicar um representante que apresentará à Mesa da Plenária de Eleição,
no prazo de 15(quinze) minutos, a partir da instalação dessa mesa, a chapa, que só será aceita, se satisfeitas
as seguintes condições: (grifo nosso).
a) Estarem preenchidas com os nomes completos dos integrantes;
b) Estarem preenchidas com pelo menos 75% dos cargos da Executiva, bem como, com pelo menos
75% dos cargos dos respectivos conselhos fiscais com seus suplentes.
c) Estarem integradas somente por dirigentes no exercício de mandato na sua entidade sindical ou
nas demais entidades prevista neste Estatuto;
d) Estarem integradas, no mínimo, por 95% de dirigentes sindicais;
e) Estarem integradas, no mínimo, por 30% de mulheres; (grifo nosso).
II. Na chapa não poderá ter a mesma pessoa concorrendo a mais de um cargo;
III. No caso de haver mais de uma chapa, uma mesma pessoa só poderá concorrer em uma delas”.
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Conforme o art. 21 do Estatuto da CTB: “As eleições da Direção Plena e do Conselho Fiscal serão
realizadas em Congresso e por chapa para um mandato de 4 (quatro) anos e obedecerão aos critérios
definidos pelo regimento eleitoral aprovado na reunião do Conselho imediatamente anterior ao Congresso da
CTB.
§ 1º – Para garantir a pluralidade de ideias e a democracia interna, o regimento eleitoral
estabelecerá entre outros critérios, voto secreto, cargos preenchidos proporcionalmente aos votos
obtidos pela chapa e presença de no mínimo 30 (trinta) por cento de cada um dos gêneros nos órgãos
deliberativos. (grifo nosso).
§ 2º– no caso de chapa única o voto será aberto mediante o levantamento de crachá.
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Conforme o art. 73 do Estatuto da Força Sindical: “A Direção Nacional, a Executiva Nacional e o
Conselho Fiscal serão eleitos em Congresso ordinário, por chapas, para um mandato de 4 (quatro) anos,
conforme os seguintes critérios:
I. Cada chapa apresentará à Mesa Diretora do Congresso, por escrito, dentro dos trinta minutos após
a abertura do processo eleitoral, os nomes completos dos concorrentes e as entidades filiadas as quais
pertençam, preenchendo, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do total de membros exigidos para compor a
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Já a NCST e a CGTB não contêm nenhuma ação afirmativa relativa à igualdade em
gênero e são as que possuem os menores percentuais de mulheres em cargos diretivos 688.
A Direção Executiva Nacional com mandato de 2009-2012 da CUT tem 27
dirigentes, sendo que 7 são mulheres, distribuídas nos seguintes cargos: uma na secretaria
de comunicação, uma na secretaria da mulher trabalhadora, uma na secretaria de relações
do trabalho, uma na secretaria da juventude, uma na secretaria do meio ambiente, uma na
secretaria de combate ao racismo e duas na direção executiva, ou seja, 25,92%. Ao se
adicionar os cargos do conselho fiscal, que são seis cargos, com duas mulheres, uma
efetiva e uma suplente, esse número sobe para 27,27%. Quanto à Direção Nacional da
CUT, de seus 90 dirigentes, 29 são mulheres, ou seja, 32,22%. A porcentagem total de
dirigentes mulheres da CUT é de 30, 89% 689. A CUT ultrapassa a cota para dirigentes de
cada sexo em seus estatutos se levada em conta a porcentagem da Direção Nacional, mas
se computados apenas os cargos da Direção Executiva e do Conselho Fiscal, o número não
atinge a cota. Quanto ao tipo dos cargos presididos por mulheres, eles se concentram em
secretarias relacionadas à mulher, saúde e meio ambiente 690.
No tocante a sua Diretoria Executiva, para o mandato de 2009-2013, a Força
Sindical tem 79 dirigentes na Executiva Nacional, sendo que desses 79 dirigentes, 15 são
mulheres, distribuídas nos seguintes cargos: duas na vice-presidência, uma como 2ª
secretária, uma como 3ª secretaria de Relações Internacionais, uma como 1ª secretária de
saúde e segurança do trabalho, uma como 2ª secretária de saúde e segurança do trabalho,
Direção Nacional e a Executiva Nacional e 2/3 (dois terços) do Conselho Fiscal da FORÇA SINDICAL, aí
incluídos os suplentes, mencionando os respectivos cargos em conformidade com o presente Estatuto;
II. Somente poderão ser eleitos para a Direção Nacional, Executiva Nacional e o Conselho Fiscal,
norma extensiva às Instâncias Estaduais, dirigentes e/ou associados das entidades sindicais filiadas à FORÇA
SINDICAL inscritos no Congresso ou, no caso de dirigentes ausentes, com autorização expressa e por escrito
do indicado;
III. Todas as chapas inscritas para as eleições devem ter representação das 5 regiões do País, no
mínimo em 9 Estados da Federação e em 5 setores econômicos;
IV. Cada chapa deverá estar composta por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de um dos
gêneros; (grifo nosso).
V. Não poderá haver repetição de nomes nas chapas apresentadas; em havendo, cabe ao indicado a
opção;
VI. Quando houver mais de uma chapa concorrente, a votação será secreta”.
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Relatório anual do observatório Brasil da igualdade de gênero 2009/2010.
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Dados obtidos nas Resoluções do 10º CONCUT.
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Os dados relativos aos cargos das centrais sindicais foram desmembrados conforme o tipo de cargo,
porque esses cargos têm maior ou menor importância nas tomadas de decisões, segundo o disposto no
estatuto de cada central sindical.
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uma como secretária de política para a mulher, uma como 1ª secretária de política para a
mulher, uma como 1ª secretária de política para a juventude, uma como secretária de
política para criança e adolescentes, uma como 1ª secretária de políticas raciais e étnicas,
uma como secretária de cidadania e direitos humanos, uma como 1ª secretária de políticas
públicas para a saúde, e uma como secretária de políticas de emprego e qualificação
profissional. O Conselho Fiscal tem seis dirigentes, todos homens. Quanto aos membros
natos, dos 256 diretores executivos natos, 64 são mulheres 691. Assim, verifica-se que, dos
cargos da Executiva, 18,98% são ocupados por mulheres, se agregada a quantidade de
dirigentes no Conselho Fiscal, essa porcentagem cai para 17,64%. No tocante aos diretores
natos, a porcentagem é de 25%. No total de 341 cargos da Força Sindical, 79 são ocupados
por mulheres, ou seja, 23,16%. Esses cargos concentram-se nas áreas normalmente
atribuídas às mulheres, como secretarias da mulher, criança, adolescente, educação e
saúde, mas há algumas vice-presidentes.
Quanto à União Geral dos Trabalhadores – UGT, de seus 168 participantes da
diretoria, 40 são mulheres, que ocupam os seguintes cargos: uma na secretaria das relações
internacionais, uma na secretaria da integração para as Américas, cinco na secretaria da
mulher, uma na Secretaria das relações institucionais, uma na secretaria do meio ambiente
e desenvolvimento sustentável, uma na secretaria de saúde e segurança no trabalho, duas
na secretaria da criança e do adolescente, uma na secretaria de políticas educacionais, duas
na secretaria de qualificação profissional, duas na secretaria da diversidade humana, uma
na secretaria da juventude, duas na secretaria de assuntos culturais, duas na secretaria de
assuntos comunitários, uma na secretaria de assuntos econômicos, uma na secretaria de
assuntos das profissões liberais, uma na secretaria do trabalhador no setor do comércio,
uma na secretaria do trabalhador no setor do turismo, uma na secretaria do trabalhador
urbanitário, duas na secretaria do trabalhador no setor de serviços, uma na secretaria do
trabalhador na agricultura familiar, uma na secretaria de assuntos da Amazônia legal, uma
na secretaria do terceiro setor, duas na secretaria de assuntos de acessibilidade, uma na
secretaria de responsabilidade social, uma na secretaria do trabalhador rural, e uma na
secretaria de movimento circulista, totalizando 23,80% de mulheres nos postos da
diretoria. Se somados à diretoria o número de dirigentes do conselho fiscal, que são 11
cargos, com duas mulheres suplentes, essa porcentagem cai para 23,46% de mulheres nos
cargos de direção. Quanto à secretaria executiva, de 56 membros, 15 são mulheres, ou seja,
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Dados obtidos no site da Força Sindical.
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26,78%. No total de 235 cargos da UGT, 57 são ocupados por mulheres, ou seja,
24,25%692. No tocante ao tipo de cargo, essas dirigentes estão centralizadas na Secretaria
da Mulher (cinco). Não há nenhuma mulher nos cargos de presidência, vice-presidência,
secretaria geral e as mulheres que estão no conselho fiscal são suplentes.
A diretoria da CTB, para o período 2009-2013, tem 89 dirigentes, dentre os quais
28 são mulheres. Essas dirigentes ocupam os seguintes cargos: uma dirigente na vicepresidência, uma na secretaria das finanças adjunta, uma na secretaria da mulher
trabalhadora, uma na secretaria da promoção da igualdade racial, uma na secretaria de
meio ambiente, duas na secretaria de previdência e aposentados, nove na secretaria de
serviços públicos e do trabalhador público, uma no conselho fiscal efetivo e uma no
conselho fiscal suplente693. Essa central sindical tem 31,46% de mulheres nos seus cargos
de direção, atingindo, portanto, a cota de 30% de cada gênero estabelecida por ela mesma
em seus estatutos. Os cargos das mulheres são mais diversificados, havendo uma mulher
na vice-presidência e uma mulher no conselho fiscal efetivo, além dos cargos normalmente
ocupados por dirigentes mulheres.
A diretoria da NCST tem 23 dirigentes e 22 suplentes, dentre os quais 2 dirigentes
efetivas são mulheres e 3 suplentes são mulheres, estando as mulheres na diretoria para
assuntos da mulher e da juventude e na diretoria para educação, formação e cultura,
perfazendo um total de 8,69% de mulheres em cargos efetivos na diretoria e 13,63% de
mulheres nos cargos de suplência. Essa central tem 6 cargos de conselho fiscal, havendo
uma mulher no cargo de conselho fiscal efetivo. A Diretoria nacional têm 130 cargos,
sendo que 10 são mulheres ocupando os seguintes cargos: uma na secretaria do plano dos
trabalhadores na indústria, uma na secretaria do plano dos trabalhadores em transportes,
duas na secretaria do plano dos trabalhadores em empresas de turismo e hospitalidade, uma
na secretaria do plano dos trabalhadores na saúde, três na secretaria do plano dos
servidores públicos, uma na secretaria do plano dos empregados do comércio, uma na
secretaria do plano dos trabalhadores em empresas de vigilância e segurança privada e uma
na secretaria das categorias diferenciadas 694. O total porcentual de mulheres na NCST é de
8,83%. Não há nenhuma mulher nos cargos de presidência, vice-presidência, secretaria
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Dados obtidos no site da central que informa a composição atual da diretoria. Não informa o período de
mandato dos dirigentes.
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Dados obtidos no site da central sindical analisada.

Dados obtidos no site da central sindical que informa a composição atual da diretoria. Não informa o
período de mandato dos dirigentes.

250

geral ou diretor de finanças. Observe-se que a NCST é uma das centrais que não
estabeleceram cotas de gênero.
A diretoria da CGTB tem 47 dirigentes, dentre os quais 8 dirigentes são mulheres,
ocupando os seguintes cargos: duas na vice-presidência, três na secretaria de relações
internacionais, uma na secretaria da mulher e duas na secretaria de movimentação de
mercadorias. A Direção nacional tem 39 dirigentes, sendo 10 mulheres e o Conselho fiscal,
6 membros, sendo uma dirigente mulher, que ocupa o cargo de suplente. O total porcentual
de mulheres na CGTB é de 20,65% e o porcentual, levando em conta a diretoria e o
conselho fiscal é de 16,98%695. Observe-se que a CGTB é uma das centrais que não
estabeleceram cotas de gênero.
Embora haja previsão de cotas mínimas em quatro das centrais sindicais, apenas a
CUT e a CTB têm o percentual mínimo de 30% de mulheres em cargos de diretoria. No
entanto, os índices de dirigentes mulheres foram bem mais baixos exatamente nas centrais
sindicais que não têm previsão de cotas, quais sejam, a NCST (8,83%) e a CGTB
(16,98%). Depreende-se, desses dados, que, quanto ao número de mulheres dirigentes,
ainda que a implantação, por si só, de cotas não seja suficiente para o aumento do número
de dirigentes sindicais mulheres em postos de tomadas de decisão, essa medida afirmativa
foi e continua sendo um instrumento importante para o aumento do número de mulheres
nesses postos nas centrais sindicais.
A implantação das cotas, contudo, não resolveu o problema do tipo de cargos
preenchidos pelas trabalhadoras. Em nenhuma das centrais sindicais analisadas supra, as
mulheres ocupam cargos de presidência, tesouraria ou secretaria geral. Nota-se, também,
que os cargos de todas as centrais sindicais presididos por mulheres concentram-se nas
secretarias de saúde, mulher e infância, perpetuando-se, novamente, a divisão sexual do
trabalho. Leone e Teixeira observam que, embora tenha havido um aumento de mulheres
nos cargos de direção, esse aumento ocorreu, de maneira muito mais expressiva, nos
cargos considerados menos importantes696.
A falta, por si só, de mulheres representantes sindicais que tenham poderes de
tomadas de decisões já é uma afronta aos direitos sociais das mulheres, pois, conforme
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mandato dos dirigentes.
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Leone e Teixeira (2010).
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preceitua Habermas, as únicas que podem definir os limites dos direitos estabelecidos para
as mulheres são as mulheres, mediante um processo democrático de tomada de decisões 697.
Dessa forma, faz-se necessário o estabelecimento de medidas afirmativas para o
fomento da participação das mulheres nos órgãos de deliberação sindical, com a
determinação não apenas de cotas e metas como também outras ações afirmativas, que
serão estudadas posteriormente neste capítulo.

3.6 Dificuldades da participação das mulheres nas organizações sindicais de
trabalhadores

O trabalho das mulheres tem potencial emancipatório porque possibilita a saída das
mulheres de situações de vulnerabilidade social e econômica e possibilita a participação
nos processos de tomada de decisões. Esse processo emancipatório tem muito mais
chances de eficácia em um contexto coletivo, por isso, o estudo do espaço sindical como
arena propícia, ainda que não muito utilizada, para efetivar tais direitos sociais é tão
importante. Por meio desse espaço, a mulher trabalhadora pode garantir seus direitos como
cidadã. Conforme Freitas Júnior, ela pode passar de mulher-trabalhadora-indivíduo para
uma dignificação da condição feminina-cidadania coletiva, como sujeito de participação
nos mecanismos do Estado das sociedades contemporâneas 698. A participação feminina nos
cargos de poder e de tomadas de decisão e, mais especificamente, nas diretorias dos
sindicatos não acarreta, necessariamente, uma melhora nas condições de trabalho das
mulheres, mas possibilita essa melhora.
A questão de gênero e a divisão sexual do trabalho têm sido objeto de preocupação
de reivindicações, implantação de políticas públicas e de estudos de forma crescente nos
últimos anos. Apesar de as demandas concernentes à igualdade em gênero ter aumentado
ao longo dos anos, a representatividade de gênero nos cargos de direção das organizações
sindicais continua baixa.
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Freitas Júnior (1988, p. 225).

252

Os sindicatos têm sido vistos como espaços públicos tradicionalmente
masculinos699, já que suas atuações foram e ainda são voltadas precipuamente para os
homens. Os sindicatos, por estarem atrelados à vida pública, originaram-se como um
espaço masculino. Dessa forma, acabaram por não abarcar demandas das agendas
feministas.
Mesmo com um número de associações às organizações sindicais relativamente
próximo ao dos homens, as mulheres não participam das atividades dos sindicatos e não
têm acesso aos postos de direção e controle 700. Isso ocorre porque os sindicatos possuem
um discurso em que os homens trabalhadores são universais 701. Conforme Fraser, nas
sociedades capitalistas clássicas, o papel de trabalhador é um papel masculino, uma vez
que essas sociedades estão fundadas no papel do homem provedor. A masculinidade é
definida, em grande parte, pelo ato de deixar a casa a cada dia para ir ao local de trabalho e
retornar com uma remuneração para o sustento de si e de seus dependentes702. Como já
analisado nesse capítulo, mesmo em um sistema democrático, os locais estratégicos de
tomada de decisão estão nas mãos da elite masculina 703.
A OIT aponta como principais problemas para a participação das mulheres nas
organizações sindicais os seguintes: ideias estereotipadas sobre as habilidades, papéis e
preferências das mulheres trabalhadoras, desencorajamento ou reações hostis por parte dos
colegas de trabalho ou membros da família, procedimentos informais para designação de
cargos com base em redes masculinas já estabelecidas, a carga das responsabilidades
familiares que, na maioria das vezes, é atribuída apenas às mulheres, a proporção muito
alta de mulheres que trabalham em contrato a tempo parcial, a falta de confiança das
mulheres em suas próprias habilidades, assim como regras organizacionais e estruturas
burocráticas em uso que impeçam o desenvolvimento e avanço das mulheres
trabalhadoras704.
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A ausência das mulheres nos cargos de direção dos organismos sindicais dá-se,
precipuamente, pelos seguintes fatores: a divisão sexual do trabalho, que define tarefas
distintas e atribui papéis para homens e mulheres, que separa a esfera da produção da
esfera da reprodução, que hierarquiza os valores masculinos e femininos, afirmando que as
pessoas consideram “natural” que as mulheres que estão na luta, nas greves, não ocupem
cargos de direção e que as que conquistam espaços são vistas muitas vezes como
“assexuadas” ou como se estivessem fora de lugar 705.
Outros reflexos da divisão sexual do trabalho nas organizações sindicais refletem-se
na exclusão das mulheres como presidente, tesouraria e secretaria geral, sob o preconceito
de que, se um cargo é ocupado por um homem ele tem importância, se por uma mulher,
muitas vezes é burocrático, na alocação das mulheres em atividades secundárias, com
pouco investimento em seu capital político e, por outro lado, na exigência de compromisso,
dedicação e empenho, maior do que a exigida pelos homens 706. Para ilustrar tal problema,
transcreve-se entrevista efetuada por Oliveira com trabalhadoras sindicalistas: “Para seguir
seus ideais tem driblado muito preconceito e enfrentado muitos desafios. Encontrou na
própria categoria, trabalhadores que queriam ser atendidos por um diretor e não por uma
diretora. ‘No inicio me incomodei, mas depois superei esse obstáculo ganhando através do
meu trabalho a confiança e o reconhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras’. Logo no
inicio do seu segundo mandato foi indicada para assumir um cargo na direção executiva da
Central Força Sindical. A indicação de uma mulher para um cargo executivo no
movimento sindical ainda se dá através de muito esforço por parte de cada uma das
companheiras e elas ainda tem muito a conquistar considerando que, segundo Gleides, o
movimento sindical assim como toda a sociedade é machista ao extremo, portanto, cabe a
nós mulheres o desafio de a todo tempo termos que provar a nossa capacidade de dirigir e
assumir cargos dentro das entidades, coisas que normalmente os homens não precisam
fazer”707.
A atuação em prol da igualdade em gênero, dentro dos sindicatos, historicamente,
tem sido dificultada por várias dificuldades. Algumas dificuldades ocorrem por questões de
preconceitos de gênero fora dos sindicatos, que repercutem nas atuações sindicais.
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A concentração das mulheres em funções de baixa qualificação e alta rotatividade é
um fator do mercado de trabalho que dificulta a participação das mulheres na arena
sindical, já que ficam mais sujeitas às despedidas, ameaças e controles de seus superiores
hierárquicos708. Além disso, a inserção das mulheres no mercado de trabalho é majoritária
nas unidades de produção unipessoais, entre aqueles que trabalham por conta própria e no
emprego doméstico709, além de outras formas precarizadas e precarizantes de trabalho
analisadas no capítulo 2 da presente tese.
O emprego doméstico é um dos grandes problemas na falta de acesso das mulheres
à vida sindical, já que são as trabalhadoras que mais sofrem com discriminações, inclusive
jurídicas, diferenças salariais e situações precárias no trabalho e, paradoxalmente, são as
trabalhadoras que mais têm obstáculos a sua emancipação pela via coletiva e participação
em organizações sindicais.
A taxa de sindicalização dos/as empregados/as domésticos/as, divididos por sexo e
raça, em 2009, é: 18,6% de mulheres não negras, 13,5% de mulheres negras, 22,9% de
homens não negros e 17,9% de homens negros. Observa-se, portanto, que o menor índice
de sindicalização é, exatamente, o do coletivo de maior ocupação no emprego doméstico,
que são as mulheres negras. Inclusive, se são analisados os dados de 2006, percebe-se que,
ainda que tenha havido um discreto aumento de sindicalização, de 2006 para 2009, entre os
empregados domésticos não negros e homens negros, a taxa de sindicalização das
empregadas domésticas negras caiu de 13,8% para 13,5%710.
O art. 3º da Convenção n. 189 sobre trabalho doméstico obriga a todo Estadomembro ratificante da convenção a adotar medidas que assegurem a promoção e a proteção
efetivas dos direitos humanos a todos os trabalhadores domésticos, notadamente, a
liberdade de associação e a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito à
negociação coletiva. Essa convenção, no entanto, não entrou em vigor porque, até 9 de
dezembro de 2011, não havia sido ratificada por nenhum país.
Além disso, a sindicalização do empregado doméstico, no Brasil, é um problema
que os empregados domésticos enfrentam, inclusive, no plano jurídico, uma vez que a
Constituição Federal de 1988, em seu art. 8º, determina que é livre a associação sindical ou
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profissional, mas veda a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área
de um Município (inciso II) não consagrando a liberdade sindical plena preconizada na
Convenção n. 87 da OIT, portanto, uma vez que determina a unicidade sindical.
No tocante ao emprego doméstico, na medida em que o art. 8º, inciso II da
Constituição se reporta ao conceito de categoria profissional ou econômica e o art. 511 da
CLT define categoria profissional como a similitude de condições de vida oriunda da
profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica
ou em atividades econômicas similares ou conexas (parágrafo segundo), sendo necessária
para a configuração de categoria profissional a atuação em atividade econômica, portanto,
há dúvidas quanto à constitucionalidade da sindicalização dos empregados domésticos
como categoria de emprego doméstico, embora essa vedação fira, frontalmente, os termos
da Convenção n. 87 da OIT. Além disso, a Convenção n. 189, sobre trabalho doméstico,
prevê, em seu art. 3º, o direito à liberdade de associação e a liberdade sindical e o
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, havendo óbices, portanto, no
tocante a esse artigo, quando de uma eventual ratificação dessa Convenção por parte do
Brasil, além de outros.
Como reflexo da divisão sexual do trabalho, há setores em que as mulheres são
predominantes e setores em que sua presença é bem menor. O fato de não existir
organizações sindicais em vários dos setores em que há maior concentração de mão-deobra feminina dificulta o fomento das mulheres na arena sindical. A inexistência ou
precariedade de organização sindical são observadas tanto nos setores mais tradicionais,
tais como a indústria de confecção, produção de alimentos e comércio varejista, como em
modalidades diferentes de emprego, tais como o trabalho a domicílio, a subcontratação e o
emprego eventual e temporário, exacerbando-se a dificuldades nos casos de trabalhos
clandestinos realizados por mulheres migrantes 711.
As atividades de subsistência no setor informal são marcadas pela dispersão e
isolamento das microatividades e serviços pessoais, muitas vezes, baseadas em acordos
eventuais, temporários, flexíveis ou sem uma relação definida ou até reconhecida pelo
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empregador, como nos casos de trabalhadoras a domicílio que trabalham por conta de
subcontratistas712.
Essa precariedade das relações de trabalho das mulheres influencia no movimento
sindical e contribui para a escassez de novas formas e estratégias para atrair trabalhadoras
afiliadas e fomentar a participação feminina na vida sindical. As organizações sindicais
devem, portanto desenvolver capacidades para enfrentar essa dificuldade de inserção
feminina na vida sindical e em seus órgãos de deliberação 713.
Outros obstáculos, no entanto, nascem dentro dos próprios sindicatos, diante da
divisão sexual do trabalho da sociedade, que define os papéis dos homens e das mulheres
de forma estereotipada.
O movimento sindical, de forma geral, continua a sustentar uma concepção que
identifica os trabalhadores como um conjunto homogêneo, com interesses e reivindicações
idênticas714. Isso ocorre, também, pela resistência dos movimentos de esquerda para aceitar
outras dicotomias além da dicotomia capital/trabalho 715. Assim, acaba ocorrendo “a
negação por parte das lideranças masculinas da importância das reivindicações específicas
das mulheres sob a alegação de que a introdução dessas questões quebraria a luta comum e
a “unidade de classe”716. O movimento sindical, de forma geral, continua a sustentar uma
concepção que identifica os trabalhadores como um conjunto homogêneo, com interesses e
reivindicações idênticas, considerando as demandas de gênero como demandas
particulares, que não se integram à problemática sindical geral 717.
Segundo Kergoat e Hirata, a ausência da temática de gênero, nas organizações
sindicais, dá-se pelo fato de que a teorização acerca da classe operária não faz referência
alguma ao sexo dos atores sociais, não captando o lugar da mulher na produção e
reprodução sociais e gerando um conhecimento truncado e falso da classe social. Para as
autoras, os conceitos de classe e de relações de gênero são co-extensivos e superpostos,
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devendo ser analisados conjuntamente, tendo sido necessário que os movimentos
feministas tornassem visível a construção histórica e cultural do gênero, em contraposição
ao biologicismo que impregna a representação da mulher. Esse fato acaba por contribuir
para a perpetuação da divisão sexual do trabalho, da discriminação de gênero e dos valores
estereotipados da sociedade718.
Esse confronto entre as práticas e discursos sindicais e práticas e discursos
feministas sempre foi visto pelas organizações sindicais como uma oposição. No entanto,
deve haver o questionamento dessa homogeneidade a fim de se alcançar estratégias que
levem em consideração essa heterogeneidade fundamental que se traduz em práticas
reivindicatórias diferenciadas e autônomas, desfazendo a centralização e a hierarquia que
tornam invisíveis as formas de resistência de uma parte da classe operária 719.
Além disso, a própria organização do sindicato, baseada no cotidiano masculino,
exclui as mulheres, pois não leva em conta a sobrecarga com as tarefas domésticas e as
condições desfavoráveis à maior parte das trabalhadoras para a participação da vida
sindical, como ausência de creches em eventos sindicais e horários de atividades sindicais
incompatíveis com a dupla jornada exercida pela mulher 720, uma vez que as
responsabilidades familiares continuam a ser um fator preponderante para a atuação das
trabalhadoras nas organizações sindicais, na medida em que, como explicitado no capítulo
2 dessa tese, são elas que arcam, praticamente, com esse ônus dentro de seus âmbitos
familiares.
A cultura sindical, no entanto, continua sem dar conta das especificidades da
condição feminina das militantes, com reuniões durante o período noturno e sem a
estrutura de creches durante as reuniões. Nas palavras de Ferreira: “A vida pessoal, para
um militante sindical é necessariamente algo de que ele deve abrir mão para ‘fazer parte da
classe’. Nenhum homem é questionado por abrir mão da família para ir a uma plenária da
CUT, ou por não auxiliar nas tarefas domésticas por conta de uma reunião do sindicato.
Pelo contrário, as mulheres são questionadas por abrir mão do sindicato, o que parece ser
mais confortável do que refletir sobre a real necessidade de uma plenária se realizar por
três dias consecutivos”721, conforme reflete trecho de entrevista realizada por Oliveira com
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trabalhadoras sindicalistas, “No início como liderança sindical, experimentou a tripla
jornada de trabalho: primeiro o emprego; depois o aprendizado sindical na sede do
sindicato dos trabalhadores no comércio, por fim no lar como esposa e mãe. Estando
casada abriu mão de parte de sua vida pessoal para militar no movimento sindical, pois não
teve a compreensão do companheiro. Em geral a própria atribuição do trabalho: horários,
viagens demandam muito tempo fora de casa, o que nem todos os casamentos suportam,
tanto que me separei do primeiro marido e hoje sou casada com um sindicalista que
vivencia as mesmas condições e disposições para vida familiar”722.
Finalmente, as concepções culturais predominantes indicariam que o “sindicato não
é lugar de mulher”, considerando Yannoulas que a renovação do movimento sindical da
década de oitenta pouco modificou esse pensamento 723. Ao analisar as entrevistas
efetuadas com trabalhadoras que participavam da vida sindical, Souza-Lobo relata a queixa
dessas militantes no tocante à hierarquia nas qualificações masculinas e femininas para a
militância, ou seja, na diferença de valor atribuído “entre o trabalho das ‘formiguinhas’ e o
efeito de um belo discurso, que elas muitas vezes não sabem fazer” 724.
O espaço sindical é essencialmente masculino, também, em termo de dinâmicas de
participação, discurso, linguagem e interesses, ao passo que a concepção que considera
idênticos os interesses e demandas entre os trabalhadores ainda predomina 725. Os
sindicatos têm estilos de liderança, dinâmicas de participação, discursos, linguagens e usos
do tempo que se contrapõem aos comportamentos a que as mulheres foram ensinadas e
habituadas, exigindo delas, portanto, uma adaptação a esses esquemas 726.
Castro, em pesquisa realizada no Sindicato dos trabalhadores no setor bancário da
Bahia, entre 1989 e 1993, concluiu que um dos grandes problemas da ausência das
mulheres nos órgãos de deliberação desse sindicato era a falta de intimidade das
trabalhadoras ativistas sindicais com as tecnologias do poder, como o palanque, o assento
nas mesas de negociações, o uso do microfone nos comícios ou o discurso nas
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assembleias727, diante da importância de um bom discurso, com o domínio da
linguagem728. A autora transcreve parte das entrevistas coletadas das mulheres
sindicalistas: “Eu ainda não falo em assembleias (ela é ativa no Sindicato faz dois anos)
porque eu tenho um bloqueio sério. Porque quando eu estou face-a-face com alguém
ninguém me segura, sou ótima, debato e tudo”729.
Além desses fatores, os sindicatos mantêm as trabalhadoras à parte dos processos
de decisões também por razões tais como desconhecimento, por parte da maioria dos
sindicatos, dos problemas vividos pelas mulheres e a secundarização das reivindicações
das mulheres nas negociações coletivas.
Esse desconhecimento acaba gerando um “processo de filtragem” das demandas,
com a priorização de determinadas necessidades em detrimento de outras, ficando
excluídas do rol de reivindicações sindicais grande parte das demandas feministas 730.
Não se pode olvidar, também, que, por vezes, as mulheres que participam da vida
sindical não têm uma visão da questão de gênero, diante do habitus instituído pela
dominação masculina731. Por isso, podem não perceber ou não concordar com as
especificidades de gênero de muitos problemas e não tentar transformá-los ou traduzi-los
em demandas a serem introduzidas na agenda sindical. Algumas, apesar de ter essa
consciência de gênero, podem ficar “presas” a determinadas lógicas sindicais e, para serem
reconhecidas pelos seus pares, desenvolvem práticas sindicais ditas masculinas, renegando
as necessidades específicas das trabalhadoras732.
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A participação das mulheres nas negociações das organizações sindicais e em suas
diretorias é importante não apenas no tocante aos resultados diretos de sua participação nas
normas celebradas pelos sindicatos, mas também tem reflexos no acúmulo do capital
político das mulheres, uma vez que a arena sindical tem um importante papel na formação
das personalidades que ocupam os espaços políticos de decisão.
A experiência na área política, o chamado capital político, assim como o
conhecimento e experiência com a linguagem específica sindical constituem barreiras de
gênero, que acabam justificando o monopólio masculino, na arena sindical, com o
fundamento das tecnologias de poder, excluindo as mulheres dos mecanismos decisórios
das organizações sindicais733. O exarcerbamento de determinadas qualificações ditas
masculinas e para as quais os homens são preparados na sociedade e as mulheres não,
como técnicas de subir ao palanque, discursar, falar alto, etc., gera a ideia de que as
mulheres não têm, em geral, prática política e tarimba, reforçando o papel secundário da
trabalhadora militante no espaço sindical e dificultando o respeito ao seu exercício no
poder734.
Souza-Lobo, ao analisar o discurso sociológico dos depoimentos de operárias,
apontou quatro principais obstáculos à participação das mulheres nos movimentos
sindicais: a dupla jornada de trabalho 735, a desvalorização social das funções exercidas
pelas mulheres dentro da fábrica, a opinião de que os homens e não as mulheres são os
principais atores sociopolíticos e a exigência de que as mulheres procriem e criem filhos. A
autora narra que, ainda que a fábrica seja um refúgio para algumas mulheres, para muitas, é
apenas um lugar para ganhar seu sustento, um lugar em que se sentem desvalorizadas.
Outras trabalhadoras valorizam a independência econômica que o trabalho dá, mas não
sentem uma valorização política, mesmo nos sindicatos, por causa da visão de que cargos
de liderança são tipicamente masculinos. Muitas se sentem “estrangeiras” ao sindicato,
como se estivessem fora de seu lugar. Apesar de todos esses problemas, e
independentemente de se considerarem feministas ou não, as líderes sindicais vêm
incorporando, a suas práticas, uma consciência das operárias como um grupo social com
reivindicações específicas. A autora conclui que “a não ser que a tradicional divisão sexual
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do trabalho e exigências tradicionais em relação à conduta da mulher em lugares públicos
(como assembleias sindicais) sejam contestadas, as operárias não poderão exercer seus
plenos direitos no movimento sindical” 736.
A ideia de que o mundo do trabalho, assim como as relações que se formam em
torno dele, não é um lugar de formação de identidade para as mulheres ou, quando muito, é
um lugar secundário nesse processo, e, muito menos, de geração de práticas associativas,
organizacionais, coletivas, ainda está muito presente em certos setores da direção sindical
masculina e pode ter consequências importantes na prática e na ação sindical 737. Essa
suposta inserção frágil e instável impossibilita a identificação dessas trabalhadoras com a
condição de operárias industriais e, a partir daí, a estruturação de formas de consciência,
organização e padrões de ação coletiva adequada a essa condição”738.
Assim, para que as trabalhadoras possam, efetivamente, exercer cargos de tomadas
de decisão nas organizações sindicais, devem ser tomadas medidas de discriminação
positiva para combater as dificuldades existentes para a posse e exercício desses cargos
tanto dentro das organizações sindicais como fora dessas.

3.7 Formas de fomento de participação das mulheres nas organizações
sindicais de trabalhadores em seus órgãos de deliberação

A OIT preconiza a necessidade da participação efetiva de todos os grupos da
sociedade nas decisões que afetam seu futuro para que se possa atingir um
desenvolvimento autêntico e duradouro, baseado na justiça social 739. Já em 1998, essa
organização apontava como medidas que as organizações sindicais deveriam tomar para o
encorajamento das mulheres nas atividades sindicais as seguintes: adoção de políticas que
busquem melhorar a situação das mulheres trabalhadoras e incentivar as mulheres a buscar
postos de direção nos sindicatos, auto-análise feita pela organização sindical para
identificação de fatores que afetam a participação das mulheres nas atividades sindicais em
todos os níveis, estabelecimento de unidades de mulheres e comitês de igualdade em
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gênero, reserva de postos para as mulheres no corpo executivo e inclusão das mulheres nas
listas de candidatos para as eleições sindicais, reserva de postos para as mulheres nos
congressos sindicais, programas de educação que visem a proporcionar às mulheres o
desenvolvimento de suas habilidades de liderança e campanhas de informação para
sensibilizar todos os trabalhadores no tocante às questões de gênero 740.
Além das medidas mencionadas supra, a OIT sugere que as organizações sindicais
tomem as seguintes iniciativas com o intuito de superar as dificuldades que as mulheres
têm para o envolvimento nas atividades sindicais: manutenção, por parte da organização
sindical, de dados estatísticos desagregados por sexo, número de pessoas em cada nível da
estrutura sindical e número de pessoas na participação das atividades sindicais, eleição ou
nomeação de dirigentes mulheres em todos os níveis da organização sindical, incluindo a
nacional executiva, alcance de número proporcional entre número de dirigentes homens e
mulheres e número de trabalhadores homens e mulheres da organização sindical, reserva
de cargos nos corpos executivos, garantia para que as mulheres eleitas ou nomeadas
tenham responsabilidades nas negociações das organizações sindicais, discussão de
questões de gênero em conferências anuais, mediante seminários e workshops,
estabelecimento de departamentos e secretarias de mulher ou igualdade, fortalecimento dos
departamentos ou secretarias de mulher ou igualdade já existentes, adoção de novas formas
de condução das atividades sindicais, quando necessário, adoção de medidas de cuidado
com crianças durante as reuniões sindicais, utilização de linguagem não sexista nas
publicações, discursos e apresentações sindicais, disponibilização de treinamento adequado
para as mulheres no tocante às atividades sindicais e negociação de pagamento de salário
no período das atividades sindicais para homens e mulheres 741.
Em seu Plano de Ação da OIT sobre Igualdade de Gênero 2010-2015, constam as
seguintes conclusões acerca da inserção das trabalhadoras na arena sindical: as
organizações de trabalhadores devem contribuir para a igualdade em gênero no trabalho,
mediante a melhoria da representação dos trabalhadores da economia informal,
trabalhadores migrantes, rurais e domésticos, que são, em sua maioria, mulheres, mediante
a adoção de medidas concretas para lograr a participação ativa das mulheres em suas
organizações em todos os níveis e em seus processos e atividades, mediante a abordagem
da perspectiva de gênero, quando das negociações coletivas e mediante a representação do
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ponto de vista dos trabalhadores, levando em conta a perspectiva de gênero em debates de
assuntos como reforma legislativa, inspeção do trabalho e tribunais do trabalho, mediante o
desempenho das entidades sindicais como agentes da luta pela igualdade em gênero,
atuando na divulgação de informação, no aumento da capacidade e dos conhecimentos
técnicos sobre igualdade em gênero em áreas como políticas de emprego, programas de
formação, apoio à família, pensões e seguridade social, igualdade de remuneração,
proteção à maternidade e licença-parental742.
No tocante ao diálogo social e tripartismo, esse Plano determina que a OIT deva
aumentar a capacidade dos interlocutores sociais para formular programas e políticas de
promoção da igualdade em gênero em suas estruturas por meio da prestação de assistência
técnica aos dirigentes sindicais na promoção das relações de trabalho decente, nos termos
da Recomendação n. 198 sobre relação de trabalho, assim como prestar assistência técnica
às instituições nacionais de diálogo social para que incorporem a igualdade em gênero em
seu trabalho e reforçar os mecanismos nacionais sobre gênero, tais como comitês tripartites
sobre igualdade de oportunidades, comissões de gênero dos Ministérios de Trabalho e as
unidades da mulher das organizações de empregadores e de trabalhadores. Deve, também,
melhorar a participação das mulheres no diálogo social, propiciando sua intervenção nos
mecanismos de adoção de decisões no âmbito internacional, regional, nacional e local,
adotar medidas concretas para melhorar a representação da mulher em todos os níveis e em
todas as reuniões da OIT, incluídas as reuniões do Conselho de Administração e a
Conferência Internacional do Trabalho, assim como aumentar a capacidade dos
interlocutores sociais para formular programas e políticas de promoção de igualdade em
gênero em suas estruturas743.
No que concerne aos princípios e direitos do trabalho, a OIT deve fomentar a
ratificação, aplicação e observância da Convenção n. 87 sobre liberdade sindical e a
proteção do direito de sindicalização, e da Convenção n. 98 sobre o direito de
sindicalização e de negociação coletiva, em particular, nos setores que empregam um
grande coletivo de mulheres realizando trabalhos com maior vulnerabilidade e
precariedade744.
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Quanto às políticas de emprego e criação de postos de trabalho, a OIT deve tentar
proporcionar trabalho decente para as mulheres nas zonas francas industriais, em
particular, com a promoção e vigilância ao respeito da liberdade de associação e do direito
à negociação coletiva e das normas fundamentais do trabalho, com o objetivo de melhorar
as remunerações e condições de trabalho das mulheres, mediante consulta com os
dirigentes da OIT745.
No Programa Orçamento de 2010-2011 da OIT, constou como marco estratégico a
exigência de transformação das atitudes e culturas para a incorporação da perspectiva de
gênero nas atividades sindicais, tendo presentes os pontos de vista e preocupações das
mulheres, tornando-os visíveis. Constou, ainda que a Oficina de Atividades para os
Trabalhadores garantirá a incorporação da perspectiva de gênero em todos os níveis de
suas políticas e programas, levando em conta que as trabalhadoras precisam de especial
ajuda para se organizar e se fazer representar nos setores em que são maioria, nos casos de
contratos precários ou em que os trabalhadores ainda não sejam suficientemente
representados pelos sindicatos, como nos casos de economia informal, zonas francas
industriais, trabalhadores migrantes e outras formas atípicas de emprego. Consta, nesse
programa, que a OIT ajudará os sindicatos na promoção da participação das mulheres em
todos os níveis de tomadas de decisões e funções de direção, recorrendo-se, inclusive às
auditorias de gênero. Deverão, também, ser realizados esforços para estabelecer
mecanismos eficazes que incorporem as questões de gênero na negociação coletiva e na
solução de conflitos laborais, em conformidade com as normas internacionais de trabalho.
Resta claro, portanto, que a OIT, em uma grande quantidade de documentos,
consagra a necessidade de participação das mulheres em todos os processos de deliberação,
não só de sua própria instituição, como nos processos de deliberação das organizações
sindicais, consagrando a ideia de que as organizações também são parte da esfera pública,
em sentido amplo, com capacidade deliberativa e normativa, da qual as mulheres devem,
necessariamente, fazer parte para que haja uma efetiva democracia deliberativa e
cidadania.
Diante da necessidade de fomento da participação das mulheres nas organizações
sindicais e, principalmente, em seus órgãos deliberativos, as principais ações que as
organizações sindicais tomam e podem tomar para fomentar a participação das mulheres
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em seus órgãos de liderança e deliberação são: ações para aumentar o número de
sindicalizadas em setores informais, uma maior abertura por parte dos sindicatos para criar
mecanismos voltados à ampliação da associação sindical das mulheres, promoção da
presença de mais mulheres nos cargos de direção, incentivo a um maior reconhecimento da
gestão feminina, a formação de comissões, comitês ou secretarias femininas,
principalmente nas federações, confederações e centrais sindicais, o desenvolvimento de
iniciativas organizacionais originais ou autônomas, cláusulas sobre situações particulares
da força de trabalho feminina nas convenções e ou acordos coletivos, instituição de política
de cotas para a integração das mulheres às organizações sindicais, a formação de instâncias
institucionais vinculadas ao mundo laboral, de integração bipartida ou tripartida, direito de
voz e expressão nas assembleias sindicais e nas negociações coletivas, sensibilização dos
líderes de organizações sindicais de ambos os sexos, fomento de capacitação
organizacional, fomento do treinamento das ativistas mulheres para papéis de liderança,
garantia da participação das mulheres em todas as atividades de projetos de
empoderamento de trabalhadoras.
A seguir, são analisadas as principais ações que as organizações sindicais vêm
tomando para fomentar a participação das mulheres nos órgãos de liderança e deliberação
nas organizações sindicais:
1) Ações para o aumento do número de sindicalizadas em setores informais.
A OIT considera que uma das formas de fomento da participação das mulheres na
vida sindical e nos órgãos de deliberação das organizações sindicais pode ocorrer com a
organização das trabalhadoras da economia informal, assim como a criação de alianças
estratégicas com outros tipos de associações, como cooperativas e organizações não
governamentais.
Dois dos problemas da economia informal, no Brasil, são o aumento da
terceirização e o aumento do número de trabalhadores assalariados sem carteira assinada
nos últimos anos. Com o intuito de se lutar contra a terceirização e a falta de registro de
vínculo empregatício, alguns sindicatos vêm tomando várias medidas nesse sentido.
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Confecções e Bordados que
representa a categoria no município de Ibitinga, por exemplo, tem uma política de
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representação dos trabalhadores a domicílio (em sua maioria, mulheres) desde sua
fundação746.
Ibitinga, uma cidade do Estado de São Paulo de aproximadamente 50 mil
habitantes, é considerada, por muitos, como a “capital nacional do bordado”, que tem sua
economia voltada basicamente para o setor da confecção e bordado. Na medida em que a
cidade convive com uma altíssima incidência do trabalho a domicílio, a estratégia do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Confecções e Bordados centrou-se na
caracterização da relação de trabalho dessas trabalhadoras como uma relação de emprego
que deve, portanto, ser regida pelo contrato de trabalho, na medida em que a definição de
empregado da CLT abarca, também, os empregados que trabalhem em seu próprio
domicílio 747.
Em abril de 2001, o sindicato conseguiu inserir, em sua convenção coletiva,
Convenção Coletiva dos Trabalhadores na Indústria de Confecções e do Bordado de
Ibitinga e Região, a obrigação de registro de todas as trabalhadoras a domicílio 748.
Silva ressalta a necessidade de uma atuação das organizações sindicais no âmbito
do trabalho informal, para a organização de tal trabalho, mas em formas diferentes do
sindicato clássico, uma vez que os trabalhadores informais não têm emprego regular e não
estão vinculados a empresas em caráter permanente749.
Freitas Júnior considera que um dos pontos que demonstram o revigoramento do
sindicato na sociedade contemporânea é a “emergência, ainda que incipiente, de novos
modelos de organização, plásticos ao ponto de seduzirem trabalhadores que se
caracterizam pela dispersão (física, urbanística e funcional), desenhando estratégias de
aglutinação e de representação que permitam ultrapassar os fundamentos organizativos do
sindicato tradicional (proximidade física, aglomeração urbana e identidade/padronização
funcional) 750.
Efetivamente, a organização sindical em comento vem tendo atuação interessante e
com vistas à proteção das trabalhadoras, embora não se possa dizer que essa atuação chega
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a estar fora do âmbito sindical previsto no ordenamento jurídico, uma vez que a luta está
centrada em um tipo de trabalho informal, qual seja, o combate à fraude, com a falta de
anotação em CTPS.
2) Fomento de sindicalização de trabalhadores sem vínculo empregatício.
Além do combate à informalidade, a OIT aponta como uma das possibilidades de
fomento da participação feminina nas organizações sindicais outro exemplo da indústria do
vestuário brasileira, que é um setor com coletivo de trabalhadoras muito grande, setor esse
muito caracterizado pela informalidade e pela forma de contratação de trabalho em
domicílio. A OIT informa que os sindicatos dessa categoria profissional vêm adotando a
figura do “sócio-usuário”, que permite que as trabalhadoras que perderam (ou nunca
tiveram) vínculos formais com o mercado de trabalho façam parte da organização sindical,
com o objetivo de sua incorporação à vida sindical. O Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria de Confecção de São Paulo e Osasco, por exemplo, promoveu, em 1998, uma
reforma de seus estatutos para permitir a inclusão em seus quadros das costureiras sem
vínculo empregatício, inclusive as que trabalham em seus domicílios 751. Essa forma de
fomento, no entanto, tem dado maior importância à função assistencial do sindicato que a
sua função representativa.
3) Maior abertura por parte dos sindicatos para a criação de mecanismos voltados à
ampliação da associação sindical das mulheres.
O sindicato pode efetuar ações positivas em benefício das trabalhadoras no tocante
às características de seus empregos e sua situação no âmbito laboral, com relação ao
binômio trabalho/família e a dificuldade que gera a falta de partilhamento das
responsabilidades com a casa e com a família, no tocante a ações orientadas para modificar
atitudes retardatárias do movimento sindical, com referência à participação feminina,
efetuando reuniões em horários compatíveis com as creches e escolas ou mesmo
proporcionando cuidados com as crianças nos horários das reuniões752.
Outras formas que podem fomentar a participação feminina nos órgãos sindicais de
deliberação são: incentivo a um maior reconhecimento da gestão feminina, sensibilização
dos líderes de organizações sindicais de ambos os sexos, garantia da participação das
mulheres em todas as atividades de projetos de empoderamento de trabalhadoras, assim
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como estrutura adequada para que as militantes sindicais possam participar das atividades
das organizações sindicais.
4) Formação de comissões, comitês ou secretarias femininas, principalmente nas
federações, confederações e centrais sindicais.
A partir da escassa participação das mulheres nas atividades sindicais, várias
organizações criaram instâncias específicas para potencializar sua presença e propor
políticas para enfrentar os problemas laborais derivados da questão de gênero.
As opiniões sobre essas instâncias são diversas. Alguns estudiosos argumentam a
favor, entendendo que constituem um aporte fundamental para o sindicalismo e que são
necessárias para abordar as situações das trabalhadoras, principalmente em organizações
com um número significativo de mulheres. Outros argumentam contra, afirmando que isso
pode criar guetos que acabem por discriminar, ainda mais, as mulheres. Outros, ainda,
consideram que, mesmo que essas instâncias devam existir, elas criam o risco de que as
mulheres se encapsulem e se autoexcluam das grandes decisões ou que os homens não se
responsabilizem pela incorporação da temática de gênero nas agendas sindicais.
A OIT considera que a criação de departamentos, comitês ou secretarias de
mulheres pode despertar a consciência da organização sindical como um todo para a
problemática de gênero, já que têm maior capacidade para identificar os problemas de
gênero, para atuar no sentido da diminuição de tais problemas, para proporcionar
treinamento necessário e representar as trabalhadoras que fazem parte da organização
sindical e cita como exemplo o comitê de mulheres da International Confederation of Free
Trade Union (ICFTU), que prepara todas as decisões políticas concernentes às mulheres e
formula novas estratégias, tais como a campanha internacional de direitos das mulheres, o
programa de ação voltada para combater a violência contra a mulher e o programa de ações
afirmativas para a integração das mulheres nas organizações sindicais. Para isso, no
entanto, a OIT alerta que tais secretarias devem ter recursos financeiros adequados e estar
próximas às estruturas de tomadas de poder da organização sindical em todos os níveis.
Além disso, as questões de gênero não podem ser relegadas a apenas essa secretaria,
devendo fazer parte das atuações e políticas de toda a estrutura da organização sindical,
observando-se, portanto, a necessidade da transversalidade das ações acerca da questão de
gênero753.
753

OIT (1998, p. 7).

269

Ainda que tais instâncias possam constituir uma estratégia importante para
incorporar as demandas de gênero e promover a liderança das mulheres, é importante que
suas ações de sensibilização realmente tenham efeitos e que alcancem um verdadeiro
impacto na cultura sindical. Para isso, devem ser solucionados os obstáculos mais comuns
a essas instâncias, tais como localidade física distante da sede da organização sindical, falta
de vínculo com os outros níveis diretivos, atribuições restritas ou de menor importância,
falta de equipes de trabalho e funcionamento intermitente 754.
No Brasil, as seguintes centrais sindicais têm uma secretaria de mulher: a CUT, a
Força Sindical, a UGT, a CTB e a CGTB, sendo que a NCST tem uma diretoria de mulher
e de juventude. Além das centrais sindicais, muitos sindicatos, federações e confederações
prevêm, em seus estatutos, a existência de diretorias voltadas para assuntos da mulher
trabalhadora. Observe-se que tais diretorias ou secretarias não encontram óbice no
ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que sua criação é considerada como exercício da
liberdade sindical, especificamente, da liberdade sindical de auto-organização dos
sindicatos, sem a ingerência estatal.
Ainda que exista controvérsia acerca do potencial de tais instâncias para promover
e inserir os temas de gênero nas organizações sindicais, em geral, essas organizações
acabam sendo espaços necessários para o desenvolvimento da reflexão e de propostas
acerca das demandas das trabalhadoras. Criam, no entanto, o risco de isolamento e ou
segregação das demandas femininas na estrutura sindical, não transcendendo e não
incidindo no conjunto de trabalhadores e na cultura sindical 755.
5) Desenvolvimento de iniciativas organizacionais originais ou autônomas.
A situação de marginalidade laboral e sindical que dificulta a plena integração da
mulher nas organizações sindicais fez com que alguns grupos laborais femininos tomassem
iniciativas que pudessem significar uma importante revisão de todas as formas
organizacionais tradicionais atualmente existentes. Díaz cita o exemplo das trabalhadoras
chilenas no setor agrário que, sem abandonar sua afiliação aos respectivos sindicatos,
criaram a Associação Nacional das Mulheres Rurais e Indígenas, ANAMURI, no Chile,
que tem mais de 5000 afiliadas. A autora considera que organizações como essa saem do
estreito marco organizacional que a lei outorga aos trabalhadores, vislumbram uma
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mudança importante no desenvolvimento do sindicalismo tradicional e permitem às
associadas enfrentar, com autonomia, seus temas, reivindicações e demandas femininas 756.
Na França, por exemplo, o Collectif National pour les Droits de Femmes é uma
entidade que reúne 150 sindicatos, partidos, associações e grupos feministas que lutam
contra a precarização social e do trabalho, contra o avanço do trabalho parcial para as
mulheres e por uma diminuição significativa da duração do trabalho para ambos os
sexos757.
A OIT, em seu Manual de capacitação e informação sobre gênero, raça, pobreza e
emprego: capacidade de organização e negociação, considera que as organizações mistas
podem propiciar mais as mudanças sociais que as organizações autônomas (ou originais)
de mulheres, entendendo que tais problemas de gênero concernem tanto aos homens
quanto às mulheres, mas ressalta que as organizações mistas correm o risco de dar maior
importância aos problemas dos homens, diante da dominação masculina existente na
sociedade, uma vez que, como já analisado, muitas vezes as mulheres assumem funções de
menor importância nas deliberações das organizações mistas, porque suas habilidades e
destrezas são menos valorizadas, e elas têm menor capital político e, portanto, menos
facilidade para se comunicar. Por essas razões, a OIT aponta para duas conclusões: as
organizações autônomas de mulheres são necessárias, pelo menos em um primeiro
momento do processo organizativo, por ser a etapa inicial da organização a que possibilita
colocar à disposição das mulheres um espaço para desenvolver a capacidade de
organização e negociação, estabelecer uma base de poder e concentrar a atenção nos seus
problemas específicos e são necessárias como organizações de base no plano local, uma
vez que as organizações de base no nível local costumam levar em consideração os dois
aspectos principais da pobreza das mulheres, quais sejam a dimensão de gênero e as
condições socioeconômicas, podendo fortalecer a luta contra a pobreza das mulheres. Em
suma, a OIT considera como um aspecto essencial da construção da cidadania a
participação das trabalhadoras tanto nas organizações mistas quanto autônomas,
considerando que essas associações podem se beneficiar mutuamente, já que as
organizações mistas aproveitam a incorporação dos diversos interesses provenientes das
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mulheres e as organizações autônomas se fortalecem com o apoio oferecido pelas
militantes que participam, também, de organizações mistas 758.
No Brasil, diante dos termos estritos do art. 8º, inciso II, da CLT, que condiciona a
liberdade sindical à noção de categoria profissional ou econômica e limita a existência a
apenas um sindicato na mesma base territorial, essas associações aqui mencionadas podem
ser criadas, mas terão natureza jurídica de associação comum, não tendo natureza jurídica
de sindicato e não gozando as prerrogativas dadas apenas às organizações sindicais,
portanto.
6) Aumento do poder de negociação por meio de redes e alianças.
Outra forma propugnada pela OIT para o fomento da militância sindical feminina é
o aumento do poder de negociação por meio de redes e alianças, considerando que o poder
de organização dos grupos pode aumentar se for incentivado o desenvolvimento de redes
mais estreitas entre diversos grupos e organizações, e se for aperfeiçoada a capacidade para
construir alianças com grupos de interesses afins, tais como sindicatos, associações de
classe, associações comunitárias, chamando especial atenção para a importância do
estreitamento dos laços das organizações sindicais com grupos feministas e de mulheres,
por possibilitar maior visibilidade as suas demandas e interesses e atuar coletivamente para
a obtenção de respostas759.
7) Elaboração de mapas das questões de gênero.
O conhecimento das questões de gênero é um ponto de partida para o combate à
desigualdade em razão de gênero e os mapas das questões de gênero são uma iniciativa que
as organizações sindicais brasileiras encontraram para enfrentar essas questões dentro do
movimento. Os mapas das questões de gênero são o conjunto de diagnósticos e
planificações estratégicas das questões de gênero no mundo do trabalho. Funcionam como
guias úteis para orientar a discussão e a ação no tocante à matéria, já que não somente
identificam e priorizam os problemas, mas também propõem indicadores para verificar a
dimensão e a forma como esses problemas se manifestam além de propor meios de ação
para a busca de soluções760.
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O primeiro mapa de questões de gênero elaborado no Brasil foi em 1999, pela
CUT, CGT e Força Sindical, com o apoio do DIEESE e do Fundo para a Igualdade de
Gênero do Canadá, do qual participaram representantes de vários setores produtivos:
metalúrgicos, trabalhadores/as do comércio, têxteis e confecção, motoristas, eletricistas,
policiais, professores, petroleiros, químicos, bancários, trabalhadores agrícolas e do
ensino 761.
Esse mapa foi organizado em cinco grandes temas: salários e remunerações, saúde,
segurança e condições de trabalho, formação profissional, organização sindical,
organização dos trabalhadores e organização dos trabalhadores nos locais de trabalho e
novas formas de contratação de trabalho e terceirização, novas tecnologias, novas formas
de gestão e organização do trabalho. Dentro desses temas, foram diagnosticados os
problemas que atingem os trabalhadores e seu impacto específico sobre as mulheres
trabalhadoras e as relações de gênero no trabalho e formas de ação para a luta contra esses
problemas, representando um avanço na transversalização da questão de gênero na arena
sindical762.
8) Estabelecimento de cláusulas sobre situações particulares da força de trabalho
feminina nas convenções e ou acordos coletivos.
A incorporação das reivindicações de gênero nas negociações é um processo
incipiente na América Latina, devido, provavelmente, à escassa presença de mulheres nas
organizações sindicais, mas essas já vêm inserindo matérias sobre maternidade e proibição
contra discriminação, principalmente, logrando alguns avanços. Durante o período de
1996-2001, segundo pesquisas em cinco países da América Latina, as cláusulas sobre
questões de gênero diziam respeito a: licença-maternidade, licença-paternidade,
estabilidade da mãe e creches, promoção de melhor equilíbrio na distribuição das
responsabilidades familiares entre homens e mulheres, condições de trabalho, saúde da
mulher, assédio sexual e cláusulas sobre não discriminação e promoção da igualdade de
oportunidades763.
No Brasil, essa incorporação das demandas de gênero também é incipiente havendo
nas mesas de negociação, muitas vezes, além da baixa prioridade dada ao tema, uma falta
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de capacitação dos dirigentes sindicais (homens e mulheres) na defesa e argumentação das
demandas relativas aos temas de gênero764.
Apesar dos problemas, o número de cláusulas coletivas dispondo sobre questões de
gênero aumentou, segundo dados do DIEESE/SACC, durante o período de 2003 a 2009.
Tais dados referem-se a cláusulas sobre 1. Gestação: estabilidade de gestante (79 entre
1993/1995 e 68 entre 2007/2009), função compatível à gestante (10 entre 1993/1995 e 10
entre 2007/2009), horário de trabalho da gestante (3 entre 1993/1995 e 3 entre 2007/2009),
exame pré-natal (3 entre 1993/1995 e 4 entre 2007/2009), atestado médico de gravidez (4
entre 1993/1995 e 9 entre 2007/2009), primeiros socorros para parto (1 entre 1993/1995 e
1 entre 2007/2009), informações sobre riscos à gestante (1 entre 1993/1995 e 0 entre
2007/2009); 2. Maternidade/paternidade: licença-maternidade (18 entre 1993/1995 e 23
entre 2007/2009), licença-paternidade (33 entre 1993/1995 e 33 entre 2007/2009),
estabilidade para o pai (3 entre 1993/1995 e 8 entre 2007/2009), licença-amamentação (3
entre 1993/1995 e 1 entre 2007/2009),intervalos para amamentação (15 entre 1993/1995 e
19 entre 2007/2009), jornada de trabalho da lactante (1 entre 1993/1995 e 2 entre
2007/2009), creche (59 entre 1993/1995 e 62 entre 2007/2009), acompanhamento de filhos
(30 entre 1993/1995 e 52 entre 2007/2009), auxílio-natalidade (11 entre 1993/1995 e 0
entre 2007/2009), dependentes deficientes (0 entre 1993/1995 e 17 entre 2007/2009),
licença à mãe adotante (28 entre 1993/1995 e 28 entre 2007/2009), licença ao pai adotante
(4 entre 1993/1995 e 8 entre 2007/2009), estabilidades de adotantes (4 entre 1993/1995 e 5
entre 2007/2009), creche para filhos adotivos (12 entre 1993/1995 e 14 entre 2007/2009);
3. Responsabilidades familiares: acompanhamento de cônjuges/familiares (0 entre
1993/1995 e 27 entre 2007/2009), auxílio-educação (18 entre 1993/1995 e 21 entre
2007/2009), assistência à saúde (0 entre 1993/1995 e 23 entre 2007/2009), auxílio a
dependentes (1 entre 1993/1995 e 2 entre 2007/2009); 4. Condições de trabalho: jornada de
trabalho (0 entre 1993/1995 e 8 entre 2007/2009), direito de trabalhar sentada (1 entre
1993/1995 e 1 entre 2007/2009), revista de pessoal (13 entre 1993/1995 e 12 entre
2007/2009), controle para uso do banheiro (2 entre 1993/1995 e 0 entre 2007/2009),
assédio sexual (0 entre 1993/1995 e 5 entre 2007/2009), assédio moral (0 entre 1993/1995
e 9 entre 2007/2009), fornecimento de absorventes (19 entre 1993/1995 e 16 entre
2007/2009), fornecimento de sapatos e meias (1 entre 1993/1995 e 1 entre 2007/2009); 5.
Exercício do trabalho: qualificação e treinamento (8 entre 1993/1995 e 6 entre 2007/2009);
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6. Saúde da mulher: prevenção de câncer ginecológico (3 entre 1993/1995 e 6 entre
2007/2009), AIDS (5 entre 1993/1995 e 13 entre 2007/2009), licença-aborto (2 entre
1993/1995 e 5 entre 2007/2009), estabilidade aborto (8 entre 1993/1995 e 12 entre
2007/2009), retorno de licença-maternidade (0 entre 1993/1995 e 1 entre 2007/2009); 7.
Equidade de gênero: garantia contra discriminação (4 entre 1993/1995 e 18 entre
2007/2009) 765. Não havia, contudo, nenhuma norma relacionada à atividade sindical das
trabalhadoras.
9) Instituição de política de cotas para a integração das mulheres às organizações
sindicais.
A maioria das centrais sindicais brasileiras e algumas confederações estipularam,
em seus estatutos, o sistema de cotas. As políticas de cotas ou goals adotadas pela maior
parte das centrais sindicais, no Brasil, juntamente com o aumento das mulheres no
mercado de trabalho, vêm possibilitando um acréscimo de mulheres nas diretorias
sindicais, aumentando o número de dirigentes sindicais mulheres nas organizações
sindicais.
Alguns autores, no entanto, fazem várias ressalvas às cotas, acreditando que as
mulheres podem parecer debilitadas ou sem condições de igualdade na luta por um posto
nos órgão de deliberação sindical.
Castro relata que, após a instituição das cotas nas centrais sindicais, as mulheres
sindicalistas entrevistadas afirmavam a importância dessas cotas para a “visibilidade do
não-representado, do não-dito” nas organizações sindicais, mas elas não vêm garantindo a
representação das mulheres nessas organizações sob uma perspectiva de gênero 766.
Para Douaré, uma vez que o coletivo de mulheres não representa nem uma
categoria nem uma minoria, mas um dos dois componentes do corpo social, a instauração
de cotas é medida de acordo com o princípio da igualdade em gênero 767. Além disso, a OIT
relata que, nas organizações sindicais que estipularam cota para cada um dos gêneros, o
número de normas coletivas sobre igualdade em gênero aumentou768.

765

Ver tabela n. 41 no anexo. Dados do DIEESE/SACC. Números absolutos de cláusulas coletivas das
normas coletivas analisadas na Pesquisa do DIEESE.
766

Castro (1995, p. 36).

767

Douaré (2000, p. 137).

768

OIT (2009, p. 161).

275

A new Trade Union Confederation of the Americas (ITUC) lançou uma campanha
de conscientização, em 2002, para aumentar a participação das mulheres nas organizações
sindicais de trabalhadores. Em março de 2008, a ITUC lançou uma campanha com duração
de dois anos intitulada Trabalho decente, vida decente para as mulheres, em que essa
organização sindical internacional conclamava as organizações sindicais afiliadas a
estabelecer uma meta da participação das mulheres em um terço das posições de liderança,
sendo que algumas organizações chegaram a optar por uma meta de paridade 769.
A instituição de cotas sinaliza o reconhecimento da existência do sexo como um
princípio político, mas não é suficiente para acabar com as desigualdades, uma vez que
“esta simples introdução pode comprometer o esvaziamento do conteúdo cultural se não
chega a produzir, numa organização composta de homens e mulheres, múltiplas
renovações políticas”, devendo as organizações sindicais, além da inserção das cotas,
efetuarem a inovação das modalidades das relações de gênero no interior de sua própria
organização770.
Embora as cotas tenham sua eficácia e importância, outros instrumentos deverão ser
implementados para a participação das mulheres nos sindicatos, tais como a realização de
cursos de capacitação das mulheres para a atuação nos cargos de dirigente sindical a fim de
se propiciar conhecimento e treinamento acerca da matéria sindical, do discurso linguístico
padrão e das demais tecnologias de poder necessárias para a realização a contento das
atividades nos cargos de direção, a fim de se evitar ou diminuir o risco de as dirigentes
sindicais não atuarem de forma efetiva.
Ademais, para efetivos resultados, as cotas estabelecidas devem ser cumpridas
pelos sindicatos, o que não sói acontecer, por exemplo, com todas as centrais sindicais
brasileiras que estipularam cotas.
10) Formação de instâncias institucionais vinculadas ao mundo laboral, de
integração bipartida ou tripartida.
Uma forma de fomento da participação feminina nas direções sindicais pode dar-se
por meio de comissões bipartidas ou tripartidas. Essas instâncias de integração bipartida ou
tripartida são um espaço para que as trabalhadoras dirigentes sindicais insiram e ativem os
temas das trabalhadoras no marco de uma política de igualdade de oportunidade. Díaz cita
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como exemplo o caso, no Chile, do Comité Público-Privado para Trabajadoras Agrícolas
de Temporada, convocado pelo SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer); os Comités
Regionales de Usuarios (CRU) impulsionados pelas Direcciones Regionales del Trabajo;
as Mesas de Trabajo Sectoriales convocadas pela Dirección Nacional del Trabajo; assim
como as redes constituídas por mandato presidencial, no marco das políticas de
participação cidadã e de tolerância e não discriminação 771.
Com o apoio da OIT, foram constituídas comissões tripartites de promoção da
igualdade de oportunidades entres mulheres e homens no emprego na Argentina, no Chile,
no Paraguai e no Uruguai, a partir de 1995, como uma instância de diálogo tripartite
permanente entre governos, trabalhadores e empresários nesses países, por meio de decreto
governamental ou no contexto das agendas dos ministérios do trabalho relacionadas à
promoção da igualdade e oportunidades772.
Tais comissões auxiliaram no levantamento de questões de gênero que não estavam
incorporadas à agenda pública nesses países, constituindo-se como interlocutores válidos
para o desenho e gestão de políticas de emprego, em graus diversos dependendo da
experiência de cada país. Em alguns casos, foi estabelecido contato com diversos grupos
de interesse correlatos, colaborando na discussão de propostas legais e desenvolvendo
atividades de lobby junto a outras instituições públicas. Em outros, essas comissões
participaram da elaboração de relatórios com o objetivo de verificar o grau de
cumprimento das convenções da OIT ratificadas pelos respectivos países, que são de
especial interesse para a equidade de gênero no mundo do trabalho, tais como a Convenção
n. 100, sobre igualdade de remuneração, a Convenção n. 111, sobre discriminação no
emprego e ocupação e a Convenção n. 156, sobre trabalhadores com responsabilidades
familiares. No Uruguai e na Argentina, as comissões tripartites participam, também, na
elaboração dos relatórios para a implementação da “Declaração Sócio-Laboral do
MERCOSUL” no que se refere ao princípio da não-discriminação773.
No Brasil, a Comissão Tripartite de Igualdade de Oportunidades e de Tratamento
de Gênero e Raça no Trabalho foi criada em agosto de 2004, por decreto presidencial no
âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo que o que diferencia a comissão
brasileira das demais comissões do MERCOSUL é que a brasileira trabalha com a
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interseccionalidade de discriminações de gênero e raça, tendo como objetivos a discussão e
a elaboração de sugestões para políticas públicas de igualdade de oportunidades e
tratamento e combate a todas as formas de discriminação no trabalho por questões de
gênero e raça, o apoio e promoção de iniciativas do Parlamento nesses temas, o apoio e
promoção de iniciativas desenvolvidas pelas instituições em geral, incluindo organizações
da sociedade civil, relativas a esses temas e a promoção e divulgação de legislação
relevante sobre esses temas774.
No tocante ao risco que a participação das organizações sindicais em tais comissões
possam, eventualmente, gerar para a efetiva autonomia sindical, Siqueira Neto alerta que,
apesar de haver a necessidade de cuidado constante com a autonomia sindical, a tendência
dos sindicatos é de “participar, cada vez mais, de organismos bipartites ou tripartites como
etapa gradual de inserção dos sindicatos na sociedade”775.
11) Direito de voz e expressão nas assembleias sindicais e nas negociações
coletivas.
Segundo Arouca, o respeito às minorias passa pelo debate democrático, pela
liberdade de expressão, entendendo-se minorias como o grupo organizado e atuante, que
diante da força revelada conquista legitimidade para participar das assembleias e
congressos. As organizações sindicais podem e devem garantir direito de voz e expressão
nas assembleias sindicais e nas negociações coletivas para que o coletivo de mulheres
dentro daquela categoria possa se manifestar quanto a seus interesses 776.
Para isso, deve ser garantido, também, o direito à informação que as organizações
sindicais tenham sobre as relações de trabalho daquela categoria a esse coletivo de
mulheres, uma vez que o acesso à informação é condição necessária para a democratização
das instituições777. Com o intuito de proporcionar tal acesso à informação, a 11ª Mesa
Redonda da OIT para organizações de empregadores caribenhos, que ocorreu em abril de
2008 tinha como uma das propostas a construção de capacidades para que as organizações
de empregadores daquela sub-região pudessem colectar e analisar dados desagregados por
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sexo sobre o mercado de trabalho, de modo a fornecer às organizações sindicais subsídios
para uma negociação coletiva sensível à questão de gênero 778.
12) Oferecimento de treinamento para as dirigentes sindicais.
Uma forma de os sindicatos difundirem a participação das mulheres na vida
sindical pode dar-se por meio de programas de formação nas organizações sindicais.
Segundo a OIT, os projetos que têm por intuito empoderar as trabalhadoras por meio das
organizações sindicais seguem algumas estratégias, quais sejam, sensibilização dos líderes
de organizações sindicais de ambos os sexos, fomento de capacitação organizacional,
fomento do treinamento das ativistas mulheres para papéis de liderança, garantia da
participação das mulheres em todas as atividades de projetos de empoderamento de
trabalhadoras779. Esse foi o caso, por exemplo, de um projeto regional da Workers'
Education Assistance, implementado entre 1995 e 1999 em alguns países do sudeste da
Ásia que tinha por objetivo fortalecer a Trade Union Action on Women Workers com vistas
a eliminar o trabalho infantil780. Outro exemplo dessa medida é o caso da UNISON, na
Grã-Bretanha, que estabeleceu, desde 1989, um programa de formação chamado Return to
Learn com intuito de propiciar formação para seus filiados, com um triplo objetivo:
desenvolvimento pessoal dos indivíduos, formação profissional voltada para as promoções
e participação mais ativa na vida dos sindicatos, com objetivo expresso de atrair as
mulheres assalariadas para sua sindicalização 781.
As organizações sindicais também podem organizar cursos com vistas a capacitar
as mulheres para cargos de liderança, proporcionando treinamento com ferramentas com as
quais os militantes homens estão mais acostumados, tais como uso de microfone e técnicas
para falar em público, bem como efetuar programas de educação, capacitação sindical e
desenvolvimento pessoal focados nas mulheres com o intuito de contribuir para o
fortalecimento da autoconfiança das mulheres para assumir um papel mais ativo nas
organizações sindicais e formar trabalhadoras-líderes para integrar as mulheres em ações
coletivas782, já que o domínio de tais ferramentas significa um empoderamento por parte
das mulheres sindicalistas e a exclusão de algumas tecnologias de poder como o discurso
778

OIT (2009, p. 133).

779

OIT (2000).

780

OIT (2005).

781

Jobert (2007, p. 157).

782

OIT (2005).

279

para um auditório, por exemplo, acaba excluindo as mulheres do próprio poder e
reproduzindo algumas práticas de exclusão discriminatórias 783.
O fornecimento de capacitação das mulheres para a atuação nos cargos de dirigente
sindical é muito importante como complemento, por exemplo, do estabelecimento de cotas,
para que as mulheres que preencham tais vagas possam, efetivamente, atuar em prol da
igualdade em gênero, suprindo eventuais lacunas de conhecimento acerca da matéria
sindical, do discurso linguístico padrão e das demais tecnologias de poder necessárias para
a realização a contento das atividades nos cargos de direção.
O rol de medidas apresentados nesse capítulo é meramente exemplificativo, uma
vez que as medidas de discriminação positiva podem apresentar diversas formas, desde as
mais tradicionais, com mecanismos mais rígidos, com estabelecimento de cotas até as de
enfoque mais amplo e promocional, como oferecimento de cursos de capacitação das
mulheres para a liderança sindical784. Há, portanto, diversas medidas que podem ser
implementadas pelas organizações sindicais para o fomento da participação das mulheres
em seus órgãos de deliberação, sendo que várias dessas medidas já vêm sendo
implementadas por algumas organizações sindicais internacionais, estrangeiras e ou
brasileiras.

Conclusões do capítulo

A inserção das mulheres nas estruturas de poder gera um redimensionamento de sua
atuação política, tornando as mulheres sujeitos capazes de se posicionar de maneira
diferente e de se redefinir.
Partilha-se da ideia de Habermas785 de que os próprios sujeitos envolvidos devem
organizar a proteção de seus direitos, enfatizando-se, inclusive, a importância da atuação
das mulheres nas organizações sindicais para a legitimação dos direitos de igualdade em
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gênero. Sua análise, contudo, não é suficiente para dar conta de toda a questão transversal
de gênero e da dominação perpetuada que perpassa os vários campos. O autor tampouco
reflete sobre a divisão sexual do trabalho e a carga muito maior da mulher com o trabalho
reprodutivo, restringindo suas possibilidades de participar das decisões políticas e
acarretando uma maior necessidade, por parte das mulheres, das prestações sociais
fornecidas pelo Estado como licenças-maternidades, creches, auxílios e asilos para idosos,
etc., já que seu universalismo é definido pela identificação de experiências de um grupo
específico de pessoas como argumento paradigmático do humano em geral (pessoas
brancas, adultas, masculinas, ocidentais, proprietários ou profissionais liberais).
Corrobora-se, dessa forma, com a opinião de Fraser e de Benhabib de que a teoria
habermasiana é um ponto de partida necessário, uma vez que a racionalidade
comunicativa, apesar de seus exigentes requisitos, fala a linguagem da inclusão, mas a ela
falta o reconhecimento dos públicos alternativos, bem como o reconhecimento da
existência de várias esferas públicas, ou seja, do reconhecimento de um pluralismo não
apenas social como também jurídico 786. Além disso, uma transformação emancipatória das
sociedades capitalistas de dominação masculina necessita uma transformação dos papéis e
das instituições que a mediam. Enquanto os papéis de “trabalhador” e de “cuidadora”
continuarem a ser, fundamentalmente incompatíveis, não será possível universalizar nem
um nem outro papel para ambos os gêneros, sendo necessária alguma forma de
aproximação entre esses dois papéis de gênero.
Uma das maneiras de empoderar as mulheres e possibilitar sua participação nos
processos de tomadas de decisões e no controle de suas próprias vidas pode ocorrer com a
participação dos grupos sociais. A atuação das mulheres nos sindicatos e em seus cargos de
direção é uma das formas de possibilitar o empoderamento das mulheres, assim como de
proporcionar uma maior legitimidade das normas jurídicas no tocante à igualdade em
gênero, por meio de um processo de amálgama entre as organizações sindicais, como
esfera privada e movimento não estatal e as instâncias de tomada de decisões, com
características emancipadoras nos moldes propostos por Fraser 787.
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O problema da equidade em gênero encontra-se, hoje, na distribuição de poder
expressada tanto no acesso a recursos materiais e à vida econômica, como a questões
culturais e, também, a instâncias de decisão e liderança na sociedade, ou seja, diz respeito
tanto às questões de justiça econômica, como cultural, como política, sendo necessária,
portanto, uma concepção tridimensional da justiça, segundo a qual as demandas de
distribuição correspondem à dimensão econômica da justiça, as demandas de
reconhecimento correspondem à dimensão cultural da justiça e as demandas de
representação correspondem à dimensão política da justiça.
No tocante à participação política das mulheres, tanto na arena política estatal como
em outras arenas do espaço público, como as organizações sindicais, as questões de eleição
e suas regras insensíveis ao gênero, em conjunto com a má distribuição e o falso
reconhecimento baseados no gênero, funcionam de modo a negar paridade de participação
política às mulheres, pertencendo tais problemas à esfera das demandas de representação e
de problemas de injustiça de representação errônea política-comum. Dessa forma, as
reivindicações por cotas de gênero e outras formas de discriminação positiva de fomento à
participação das mulheres nos espaços públicos e nos processos de tomadas de decisão
procuram remover os obstáculos políticos à participação paritária daqueles que, em
princípio, já estão incluídos na comunidade política.
A participação sindical das trabalhadoras proporciona uma maior possibilidade, por
parte das mulheres, de exercer poder e cidadania no espaço público em que é construída a
democracia, possibilitando que as mulheres participem mais dos processos de decisão, ao
mesmo tempo em que aumentam seu capital político, uma vez que a participação das
trabalhadoras em tal sorte de movimento social, além de funcionar como espaço de
reagrupamento, também tem função de base e treinamento dessas mulheres para a
participação em espaços públicos mais amplos.
Os sindicatos podem atuar em esferas deliberativas de várias formas: além de sua
atuação específica como forma de pressão contra os empregadores por melhores condições
de trabalho e por meio de estabelecimento de normas coletivas, os sindicatos participam,
na sociedade, do estabelecimento de várias políticas públicas. Nesse diapasão, têm assento
e voz, por exemplo, no estabelecimento de políticas públicas para as mulheres, em âmbito
nacional. Além disso, as organizações sindicais têm função normativa, uma vez que o
ordenamento jurídico trabalhista compõe-se de uma pluralidade de normas e também de
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uma pluralidade de fontes normativas, admitindo-se que tanto o Estado como os
particulares elaboram normas jurídicas trabalhistas.
A liberdade sindical é um direito que está ligado à construção da cidadania dos
trabalhadores, bem como à construção e manutenção de democracia e surge como premissa
básica para a organização das entidades sindicais, no Estado Democrático de Direito,
devendo o direito à liberdade sindical ser concebido como um direito humano
fundamental, uma vez que possibilita o equilíbrio de forças necessário para a garantia das
condições de trabalho e para a construção de um sistema produtivo eficiente.
Um dos desdobramentos da liberdade sindical é a garantia, aos sindicatos, da sua
função de negociação, consagrada na Convenção n. 98 da OIT, que ressalta a necessidade
da adoção de medidas adequadas para estimular trabalhadores e empregadores ao
desenvolvimento dos procedimentos de negociação.
Embora não haja convenção expressa nesse sentido, a OIT tem diversos
documentos que declaram a importância do aumento da participação feminina nos órgãos
de deliberação das organizações sindicais. Dentre tais documentos, destaca-se a Resolução
sobre igualdade de gênero no centro do trabalho decente, de 2009, fruto da 98ª Conferência
Internacional do Trabalho que trata, especificamente, da centralidade da igualdade de
gênero na busca pelo trabalho decente e aponta a necessidade de medidas que fomentem o
número de mulheres no diálogo social, nas organizações sindicais, nas negociações
coletivas e em todos os processos de tomadas de decisão.
A discussão sobre a questão de gênero entre o operariado, no Brasil, surgiu a partir
da década de setenta, dentro de alguns sindicatos do Estado de São Paulo. Nesse período, o
número de grevistas mulheres era significativo e em certas fábricas, onde a porcentagem de
mulheres era alta, o movimento grevista, em verdade, foi desencadeado por elas. Apesar da
expressiva participação das mulheres nas greves eclodidas no período, sua participação nas
assembleias e reuniões do sindicato permaneceu insignificante.
Nos anos oitenta, as organizações sindicais passaram a se preocupar mais com a
questão do operariado feminino e a participação das mulheres nas estruturas sindicais,
surgindo, assim, as primeiras comissões ou secretarias de mulheres das centrais sindicais
com o intuito tanto de debater a discriminação no mercado de trabalho dentro do
movimento sindical, quanto de ampliar a atuação das mulheres nas organizações sindicais.
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Apesar disso, a quantidade de mulheres nas direções sindicais continuava pequena e as
condições de sua participação eram desvantajosas em relação aos homens.
Na década de noventa, as questões de gênero continuaram a ser discutidas no
espaço sindical, embora em um período não muito propício para as demandas sindicais em
geral. Algumas questões foram incorporadas nas políticas sindicais, mas várias outras
encontraram dificuldades para sua implementação.
Apesar dos avanços incontestáveis na participação feminina nos sindicatos, de uma
forma geral, a participação das trabalhadoras nos órgãos de deliberação continua pequena.
Em 1992, o percentual de sindicatos presididos por mulheres, no Brasil inteiro, era de 6%.
Em 2001, esse percentual tinha aumentado apenas para 10%. A diferença entre os sexos
não é apenas no que concerne ao número de cargos de chefia nos sindicatos, mas também
quanto ao tipo de cargos que homens e mulheres ocupam nos órgãos sindicais, com cargos
relacionados ao care, que é trabalho considerado tipicamente feminino, ficando para os
homens os cargos com atribuições mais valorizadas, que requerem e geram maior nível de
capital político.
Quanto às centrais sindicais, algumas estipularam ações afirmativas para combater
esse problema na década de noventa: CUT, CTB, UGT e Força Sindical. Embora haja
previsão de cotas mínimas na maioria das centrais sindicais, apenas duas das centrais
sindicais têm o percentual mínimo de 30% de mulheres em cargos de diretoria. Ademais,
em nenhuma das centrais sindicais analisadas supra, as mulheres ocupam cargos de
presidência, tesouraria ou secretaria geral, ocupando, em geral, cargos de secretaria da
mulher, relações de trabalho, comunicação, racial e meio ambiente, cidadania e direitos
humanos e emprego e qualificação profissional, formação e cultura, igualdade racial, meio
ambiente, previdência e aposentadoria e serviços públicos.
A atuação em prol da igualdade em gênero, dentro dos sindicatos, historicamente,
tem sido dificultada por várias barreiras. Algumas barreiras ocorrem por questões de
preconceitos de gênero fora dos sindicatos, que repercutem nas atuações sindicais, como a
concentração das mulheres em funções de baixa qualificação e alta rotatividade, a inserção
das mulheres no mercado de trabalho, majoritariamente, nas unidades de produção
unipessoais, entre aquelas que trabalham por conta própria e no emprego doméstico, além
de outras formas precarizadas. Essa precariedade das relações de trabalho das mulheres
influencia no movimento sindical e contribui para a escassez de novas formas e estratégias
para atrair trabalhadoras afiliadas e fomentar a participação feminina na vida sindical.
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Outras dificuldades, no entanto, nascem dentro dos próprios sindicatos, diante da
divisão sexual do trabalho da sociedade, que define os papéis dos homens e das mulheres
de forma estereotipada. O movimento sindical, de forma geral, continua a sustentar uma
concepção que identifica os trabalhadores como um conjunto homogêneo, com interesses e
reivindicações idênticas, com a alegação de que a questão de gênero atomiza a luta de
classes.
Além disso, a própria organização do sindicato, baseada no cotidiano masculino,
exclui as mulheres, pois não leva em conta a sobrecarga com as tarefas domésticas e as
condições desfavoráveis à maior parte das trabalhadoras para a participação da vida
sindical, como ausência de creches em eventos sindicais e horários de atividades sindicais
incompatíveis com a dupla jornada exercida pela mulher,
Finalmente, o espaço sindical é essencialmente masculino, também, em termos de
dinâmicas de participação, discurso, linguagem e interesses, já que têm estilos de liderança,
dinâmicas de participação, discursos, linguagens e usos do tempo que se contrapõem aos
comportamentos a que as mulheres foram ensinadas e habituadas, exigindo delas, portanto,
uma adaptação a esses esquemas.
A participação das mulheres nas negociações das organizações sindicais e em suas
diretorias é importante não apenas no tocante aos resultados diretos de sua participação nas
normas celebradas pelos sindicatos, mas também tem reflexos no acúmulo do capital
político das mulheres, uma vez que a arena sindical tem um importante papel na formação
das personalidades que ocupam os espaços políticos de tomadas de decisão.
Assim, para que as trabalhadoras possam, efetivamente, exercer cargos de tomadas
de decisão nas organizações sindicais, devem ser tomadas medidas de discriminação
positiva para combater as dificuldades existentes para a posse e exercício desses cargos
tanto dentro das organizações sindicais como fora dessas.
A OIT consagra a necessidade de participação das mulheres em todos os processos
de deliberação, não só no âmbito da própria OIT, como nos processos de deliberação das
organizações sindicais, consagrando a ideia de que as organizações sindicais também são
parte da esfera pública, em sentido amplo, com capacidade deliberativa e normativa, da
qual as mulheres devem, necessariamente, fazer parte para que haja uma efetiva
democracia deliberativa e cidadania.
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Diante da necessidade de fomento da participação das mulheres nas organizações
sindicais e, principalmente, em seus órgãos deliberativos, as principais ações que essas
organizações tomam e podem tomar para fomentar a participação das mulheres nos órgãos
de liderança e deliberação nas organizações sindicais são: ações para o aumento do número
de sindicalizadas em setores informais, fomento de sindicalização de trabalhadores (as)
sem vínculo empregatício, uma maior abertura por parte dos sindicatos para a criação de
mecanismos voltados à ampliação da associação sindical das mulheres, mediante a
organização de estrutura adequada para que as militantes sindicais possam participar das
atividades das organizações sindicais, formação de comissões, comitês ou secretarias
femininas,

principalmente

nas

federações,

confederações

e

centrais

sindicais,

desenvolvimento de iniciativas organizacionais originais, aumento do poder de negociação
por meio de redes e alianças, elaboração de mapas das questões de gênero, estabelecimento
de cláusulas sobre situações particulares da força de trabalho feminina nas convenções e ou
acordos coletivos, instituição de política de cotas para a integração das mulheres às
organizações sindicais, formação de instâncias institucionais vinculadas ao mundo laboral,
de integração bipartida ou tripartida, direito de voz e expressão nas assembleias sindicais e
nas negociações coletivas, oferecimento de treinamento para as dirigentes sindicais, dentre
outras.
A medida de estabelecimento de cotas ou goals adotadas pela maior parte das
centrais sindicais, no Brasil, juntamente com o aumento das mulheres no mercado de
trabalho, vem possibilitando um acréscimo de mulheres nas diretorias sindicais,
aumentando o número de dirigentes mulheres nas organizações sindicais. Embora as cotas
tenham sua eficácia e importância, outros instrumentos deverão ser implementados para a
participação das mulheres nas organizações sindicais, tais como a realização de cursos de
capacitação das mulheres para a atuação nos cargos de dirigente sindical a fim de se
propiciar conhecimento e treinamento acerca da matéria sindical, do discurso linguístico
padrão e das demais tecnologias de poder necessárias para a realização a contento das
atividades nos cargos de direção, a fim de se evitar ou diminuir o risco de as dirigentes
sindicais não atuarem de forma efetiva. Ademais, para efetivos resultados, as cotas
estabelecidas devem ser cumpridas por essas organizações, o que não sói acontecer, por
exemplo, com todas as centrais sindicais brasileiras que estipularam cotas.
Uma das formas de fomento da participação das mulheres na vida sindical e nos
órgãos de deliberação das organizações sindicais que vem sendo implementada é a
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organização das trabalhadoras da economia informal, mediante a criação de alianças
estratégicas com outros tipos de associações, como cooperativas e organizações não
governamentais.
A partir da escassa participação das mulheres nas atividades sindicais, várias
organizações criaram instâncias específicas para potencializar sua presença e propor
políticas para enfrentar os problemas laborais derivados da questão de gênero. Ainda que
exista controvérsia acerca do potencial de tais instâncias para promover e inserir os temas
de gênero nas organizações sindicais, em geral, essas organizações acabam sendo espaços
necessários para o desenvolvimento da reflexão e de propostas acerca das demandas das
trabalhadoras. Criam, no entanto, o risco de isolamento e ou segregação das demandas
femininas na estrutura sindical, não transcendendo e não incidindo no conjunto de
trabalhadores e na cultura sindical.
Outra forma de fomento da participação das trabalhadoras muito útil é o
desenvolvimento de iniciativas organizacionais originais ou autônomas de trabalhadoras,
paralelas às organizações sindicais, havendo a possibilidade de benefício mútuo dessas
organizações femininas paralelas e das organizações sindicais tradicionais, mediante uma
coalizão dessas.
As instâncias de integração bipartida ou tripartida são um espaço para que as
trabalhadoras dirigentes sindicais insiram e ativem os temas das trabalhadoras no marco de
uma política de igualdade de oportunidade, em diálogo com o poder estatal, tendo sido
criada, no Brasil, uma comissão tripartite sobre gênero e raça.
As organizações sindicais podem e devem garantir direito de voz e expressão nas
assembleias sindicais e nas negociações coletivas para que o coletivo de mulheres dentro
de determinada categoria possa se manifestar quanto a seus interesses. Para isso, deve ser
garantido, também, o direito à informação que as organizações sindicais tenham sobre as
relações de trabalho daquela categoria a esse coletivo de mulheres.
O rol de medidas apresentados neste capítulo é meramente exemplificativo, uma
vez que as medidas de discriminação positiva podem apresentar diversas formas, desde as
mais tradicionais, com mecanismos mais rígidos, com estabelecimento de cotas, até as de
enfoque mais amplo e promocional, como oferecimento de cursos de capacitação das
mulheres para a liderança sindical. Há, portanto, diversas medidas que podem ser
implementadas pelas organizações sindicais para o fomento da participação das mulheres
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em seus órgãos de deliberação, sendo que várias dessas medidas já vêm sendo
implementadas por algumas organizações sindicais internacionais, estrangeiras e ou
brasileiras.
Diante desse estudo, conclui-se, portanto, que, embora haja uma quantidade
expressiva de normas jurídicas prevendo o direito de gênero aplicáveis no Brasil, essas
desigualdades continuam a persistir, mormente no mercado de trabalho. Para que haja a
eficácia das normas jurídicas sobre os direitos humanos das mulheres, faz-se necessário o
aumento da participação das mulheres nas estruturas de diálogos existentes que ainda são
dominadas pelos homens, tais como sindicatos e outras organizações de trabalhadores, com
vistas a alcançar uma igualdade econômica, cultural e política.
Uma maneira de fomentar essa participação na vida política é a participação nas
organizações sindicais e em seus órgãos deliberativos, já que essas organizações sindicais
são organizações coletivas que podem aumentar o capital político dessas mulheres e
melhorar suas condições de trabalho, por meio da participação efetiva das mulheres na
elaboração das convenções e acordos coletivos, que são normas jurídicas aplicáveis a essas
trabalhadoras efetuadas pelos sindicatos, configurando, por sua vez, instâncias
deliberativas em sistemas de pluralismo jurídico. Dessa forma, as várias medidas de
discriminação positiva como formas de fomento à participação das mulheres na vida
sindical e em seus órgãos deliberativos, em termos de suas viabilidades e eficácia, devem
ser levadas em conta para o aumento dessa participação.
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CONCLUSÃO

Todos os direitos humanos têm como fundamento o princípio da dignidade humana
e são universais, indivisíveis e interdependentes. A satisfação de direitos sociais é
indispensável para a existência de direitos civis e políticos, que requerem uma situação de
superação das necessidades humanas básicas para ser exercidos plenamente. Por sua vez,
os direitos civis e políticos são indispensáveis como mecanismos de controle do
cumprimento das obrigações que emanam de direitos sociais. O desenvolvimento de um
direito humano facilita o desenvolvimento de outros direitos e a carência de um direito
também afeta os outros. Dessa forma, a violação aos direitos sociais gera uma violação
reflexa aos direitos civis e políticos, na medida em que a vulnerabilidade econômico-social
leva à vulnerabilidade dos direitos civis e políticos, ocorrendo o mesmo com a violação
dos direitos civis e políticos, que leva à vulnerabilidade dos direitos sociais.
Os direitos sociais costumam ser tratados como direitos que não fazem parte dos
direitos humanos ou, quando tratados como direitos humanos, são rotulados como forma
específica de direitos humanos que não comporta a mesma análise, aplicação e efetividade
dos demais direitos. Isso ocorre porque a percepção dos direitos sociais está assentada
sobre uma série de preconceitos que acabam por debilitar sua efetiva aplicação, quais
sejam, preconceitos de percepção histórica, de percepção filosófica, de percepção teórica e
de percepção dogmática. No entanto, esse direitos humanos tiveram diversas configurações
al longo da História, se levar em conta a sociedade em que eles surgiram e seus sujeitos,
não havendo uma linearidade no surgimento dos direitos humanos. Além disso, todos os
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direitos humanos estão relacionados quer com o direito à liberdade, quer com o direito à
igualdade e todos os direitos humanos, sem exceção, têm caráter ambivalente.
Com as demandas de reconhecimento e o processo de especificação dos sujeitos
dos direitos humanos, as organizações internacionais e suas normas passaram a se ocupar
dos problemas da discriminação em razão de gênero, consagrando o princípio da igualdade
em gênero em vários tratados e convenções internacionais.
No âmbito específico de gênero, o Estado Social está intrinsecamente ligado com as
questões de divisão sexual do trabalho e com o combate contra a discriminação da mulher
no trabalho, uma vez que a existência desse Estado facilita a implementação da igualdade
em gênero.
Isso se dá devido ao fato de que uma boa parte dos serviços prestados pelo Estado,
em um Estado Social, é a assistência, que, no Brasil, faz parte do sistema de seguridade
social previsto no art. 196 da Constituição Federal, juntamente com a Saúde e a
Previdência Social. Essa assistência, quando não é fornecida pelo Estado, costuma ser
atribuída às mulheres, diante da divisão sexual do trabalho existente em nossa sociedade,
que, sob a forma de dominação, atribui às mulheres o cuidado com a família, crianças e
dependentes, com o argumento de que elas teriam uma “vocação nata” para tais serviços.
Assim, quando o Estado fornece assistência e saúde aos cidadãos, de forma gratuita e
efetiva, a possibilidade de as mulheres participarem da vida pública aumenta. A
diminuição de tais serviços acaba, portanto, aumentando as desigualdades em razão de
gênero, uma vez que dificulta o acesso das mulheres ao trabalho e à vida pública.
Ainda que a presença de direitos sociais seja necessária para o alcance da igualdade
em gênero, sua mera presença não é suficiente, devido, dentre outras razões, ao fato de as
principais teorias do Estado Social não terem levado em conta a posição desigual entre o
homem e a mulher e suas consequências nas prestações sociais e, se, de uma forma, esse
Estado melhorou as condições sócio-econômicas das mulheres, de outra forma, acabou por
ajudar a perpetuar uma série de preconceitos em razão de gênero. As mulheres são as mais
atingidas com cortes sociais, também em um Estado social, diante da dualização desse
sistema, com um sistema de seguridade social, que atinge mais os homens, e um sistema de
assistência social, que têm como destinatários um número maior de mulheres, diante do
paradigma do homem provedor existente no capitalismo.
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A ONU produziu diversas normas sobre o direito à igualdade em gênero, podendo
ser citadas as seguintes: a Convenção para a supressão do tráfico de pessoas e a exploração
da prostituição de outros, de 1949, a Convenção dos direitos políticos das mulheres, que
obriga os Estados-membros a permitir que as mulheres votem e possam ser votadas e
ocupar cargos públicos nos mesmos termos que os homens, de 1952, a Convenção sobre a
nacionalidade das mulheres casadas, que tem como objetivo a proteção dos direitos da
mulher casada a manter sua nacionalidade, de 1957, a Convenção da UNESCO contra a
discriminação na educação, que consagra a igualdade na oportunidade de educação para
homens e mulheres, incluídas as meninas, a Convenção da ONU sobre a eliminação de
todas as formas de discriminação contra as mulheres (CEDAW), de 1979 e a Declaração
da ONU, de 1993, para a eliminação da violência contra as mulheres, que considera que a
violência contra as mulheres é um dos mecanismos cruciais pelos quais as mulheres são
forçadas em posições subordinadas se comparadas aos homens.
Os tratados da ONU sobre a igualdade em gênero consagram, de forma geral, o
princípio da igualdade em gênero, bem como a necessidade de que as mulheres façam
parte de todos os processos de tomadas de decisões e, consequentemente, a necessidade de
adoção de medidas positivas no tocante à participação das mulheres em todas as instâncias
de poder e em todos os espaços públicos, inclusive no mercado de trabalho.
A OIT também tem uma série de normas específicas para o trabalho das mulheres.
As primeiras convenções da OIT sobre proteção da maternidade e sobre trabalho noturno
tinham por objetivo proteger a mulher da exploração no local de trabalho e proteger sua
saúde, principalmente no que concerne ao seu papel reprodutivo. Esses parâmetros tinham
por objetivo a proteção das mulheres trabalhadoras, tidas como indivíduos mais fracos e
mais vulneráveis, que necessitavam atenção e consideração especial. Atualmente, as
normas da OIT têm duas preocupações básicas: a igualdade de oportunidades, com o
intuito de garantir igualdade de oportunidades e acesso a treinamento, promoção do
emprego, organização e tomadas de decisão, assim como assegurar iguais condições de
remuneração e benefícios de seguridade social fornecidos em decorrência do emprego e a
proteção das trabalhadoras, principalmente no que concerne às condições de trabalho que
podem gerar riscos para sua saúde reprodutiva.
As normas principais da OIT sobre igualdade em gênero são: a Convenção n.100,
sobre igualdade de remuneração, a Convenção n.111, sobre a discriminação no emprego e
ocupação, a Convenção n. 156, sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares e
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a Convenção n.183, sobre a proteção da maternidade. Outras convenções, ainda que não se
dirijam, especificamente, às mulheres, são importantes para a igualdade em gênero, tais
como a Convenção n. 175, sobre trabalho a tempo parcial, a Convenção n. 177, sobre
trabalho a domicilio, e a Convenção n. 189, sobre trabalho doméstico, uma vez que a
maioria das pessoas que trabalham nessas condições são mulheres.
As convenções internacionais da OIT são instrumentos muito importantes na luta
contra a desigualdade em razão de gênero. No entanto, ainda que haja uma profusão de
normas da OIT sobre igualdade em gênero ou relacionadas com a problemática de gênero,
demonstrando uma preocupação dessa organização internacional com a temática, há uma
dificuldade de implantação dessas normas nos países por falta de conhecimento dessas
normas e por resistência a elas.
No tocante ao MERCOSUL, não há muitas normas que estabeleçam a igualdade em
gênero, apenas algumas resoluções que apontam para a necessidade de melhores estudos e
análises acerca da problemática. Assim, a Declaração Sócio-laboral do MERCOSUL
prevê, no capítulo dos Direitos Individuais, art. 3º, a igualdade de trato e oportunidades
entre mulheres e homens e o compromisso de garantir tal igualdade de trato por meio de
normas e práticas laborais, sendo que algumas resoluções dispõem, também, sobre a
igualdade em gênero, tais como a Resolução n. 84, de 7 de dezembro de 2000,
MERCOSUL/GMC/RES. N° 84/00, que afirma que a incorporação da perspectiva de
gênero implica estabelecer um marco claro e eficaz de supervisão, acompanhamento e
avaliação dos mesmos para alcançar o objetivo da igualdade de oportunidades,
considerando que iniciativas nesse sentido são elementos essenciais para eliminar as
disparidades e a discriminação contra a mulher na região (art. 1º) e a Resolução n. 20
Grupo Mercado Comum (GMC) que criou a Reunião Especializada da Mulher do
MERCOSUL (REM), em 1998, com o objetivo de “estabelecer um âmbito de análise da
situação da mulher com relação à legislação vigente nos Estados-parte do MERCOSUL, no
que se refere ao conceito de igualdade de oportunidades”. Apesar da existências de normas
que reconhecem a importância da transversalidade de gênero na elaboração, aplicação e
avaliação das políticas públicas dos países integrantes do MERCOSUL e que determinam
estudos transversais de gênero com dados desagregados por sexo no tocante ao mercado de
trabalho, não há outras medidas que protejam ou fomentem o mercado de trabalho da
mulher.
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Quanto ao ordenamento jurídico nacional brasileiro, as normas sobre o trabalho da
mulher começaram a surgir, de forma mais expressiva, com a Constituição Federal de
1934, marco da internalização dos preceitos sociais internacionais, início do
constitucionalismo social no Brasil e constituição a partir da qual a competência para
legislar sobre direito do trabalho passou a ser da União.
O princípio da igualdade está previsto, na Constituição Federal brasileira de 1988,
de uma maneira ampla, no preâmbulo, quando afirma que os representantes do povo
brasileiro estão reunidos para assegurar a igualdade como valor de uma sociedade sem
preconceito, fundada na harmonia social e, no art. 3º, (inciso I, III e IV). Seu art. 5º afirma
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, afirmando que homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição (inciso I), que a lei punirá
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (inciso XLI) e
que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei (inciso XLII).
No âmbito específico da igualdade em gênero, que é um desdobramento do
princípio de igualdadae, no âmbito do direito do trabalho, a Constituição brasileira, em seu
art. 7º, consagra para as trabalhadoras: o direito à proteção do mercado de trabalho da
mulher (inciso XX), por meio de incentivos específicos, conforme a lei e o direito à
proibição de qualquer discriminação quanto ao salário, exercício de funções e critérios de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (inciso XXX).
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) contém um capítulo específico para a
proteção do trabalho das mulheres, mas é uma norma consolidada na década de 40,
impregnada de características heterotutelares e, por isso, deve ser analisada em conjunto
com os preceitos de igualdade em gênero consagrados na Constituição Federal de 1988 e
com algumas normas posteriores à Constituição relacionadas ao tema.
O número de normas que prevêem a igualdade em gênero aplicáveis no Brasil é
expressivo, mas tal igualdade ainda está longe de ser alcançada. Não obstante a existência
de inúmeras normas, internacionais, comunitárias e nacionais, proibindo, expressamente, a
discriminação negativa, as desigualdades ainda permanecem.
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No Brasil, o movimento feminista emergiu, com força, apenas na década de setenta,
com pretensões de luta contra as bases da sociedade patriarcal. Para lutar contra a ditadura
e por terem alguns objetivos comuns, os movimentos feministas daquela década juntaram
forças aos movimentos de mulheres dos bairros pobres que, por sua vez, ganharam forças
ao se unirem com o trabalho da pastoral. Esses grupos feministas também interagiam com
as associações profissionais, principalmente de empregadas domésticas e com as mulheres
sindicalizadas, mediante uma política de alianças entre o feminismo, a esquerda e a igreja.
Não houve e não há, no Brasil, portanto, um único projeto feminista, coexistindo
vários movimentos e projetos, com diferentes ideologias e diferentes graus de radicalidade,
uma vez que, desde a década de setenta até hoje, os movimentos feministas sempre tiveram
um caráter interclasse, enfrentando o autoritarismo da ditadura militar, construindo novos
espaços públicos democráticos, rebelando-se contra o autoritarismo patriarcal presente na
família, na escola, nos espaços de trabalho, e também no Estado, ao mesmo tempo em que
interagia com os partidos políticos, com os sindicatos, com outros movimentos sociais,
com o Estado e até mesmo com organismos supranacionais.
Atualmente, pode-se dizer que há três grandes feixes de teorias sobre as diferenças
entre os sexos: as teorias universalistas, as teorias diferencialistas (ou substancialistas) e as
teorias queer. Embora as teorias universalistas sejam criticadas porque causa do risco de se
confundir igualdade com identidade, essas são adotadas, nesse trabalho, no sentido de que
as diferenças biológicas entre homens e mulheres não são significativas a ponto de
determinar direitos díspares entre os gêneros, ainda que as diferenças sociais, culturais e
econômicas possam justificar algumas formas de discriminação positiva transitórias. Tais
teorias são adotadas, também, para que não se pense a “especificidade” mediante o
exclusivo enquadramento das mulheres na relação familiar, como uma forma velada e
atualizada de um determinismo biológico, sendo uma armadilha para justificar uma
situação de desigualdade, como se as mulheres estivessem “fora do lugar”, no trabalho
assalariado e na vida pública brasileira.
A possibilidade de se engajar em uma atividade produtiva é uma fonte básica de
empoderamento para as pessoas. No entanto, os homens têm uma participação maior no
mercado de trabalho que as mulheres, por causa de disparidades de educação e treinamento
profissional, divisão sexual do trabalho rígida, discriminação no local de trabalho, com
pagamento de salários mais baixos para as mulheres e atribuição às mulheres dos encargos
com a família e a casa.
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Conforme o Relatório das Nações Unidas dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio de 2005, o acesso das mulheres ao emprego é mais baixo que o dos homens na
maioria dos países em desenvolvimento: as mulheres têm menos chances de conseguir um
emprego remunerado e estável e trabalham, mais frequentemente, na economia informal.
Essas desvantagens causam um impacto negativo no processo de desenvolvimento e na
possibilidade de equalizar a desigualdades em razão de gênero em todo setor da vida.
A divisão sexual do trabalho estrutura as relações de gênero na sociedade e
estabelece uma divisão naturalizada das áreas reprodutivas atribuídas às mulheres e das
áreas produtivas atribuídas aos homens. Dessa forma, além de atribuir às mulheres a
responsabilidade sobre a reprodução, estabelecendo sua inclusão na produção apenas
secundariamente, a divisão sexual do trabalho rotula o trabalho reprodutivo como um não
trabalho, não lhe atribuindo valor e o marginalizando como objeto de estudo da economia.
O problema da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional é
consequência da divisão sexual do trabalho e sempre foi determinante no estabelecimento
da igualdade efetiva entre homens e mulheres, uma vez que as diferenças em razão de
gênero são o reflexo da diferenciação dos papéis no seio da família. As mulheres trabalham
mais horas em casa que os homens. Não apenas no tocante ao número de horas, mas no
tipo de trabalho efetuado na casa encontram-se diferenças entre homens e mulheres.
Um dos efeitos perniciosos da divisão sexual do trabalho mais conhecidos é a
discriminação vertical, também chamada de “teto de cristal” ou glass ceiling. Trata-se da
existência de uma quantidade menor de mulheres em cargo de maior remuneração e
tomada de decisões, quando comparada ao número de homens ocupantes de tais cargos.
Além da dificuldade de ascensão na carreira, a desigualdade salarial também é uma
das mais persistentes formas de discriminação de gênero no mercado de trabalho. Para ter
um salário igual, as mulheres têm que ter uma quantidade de anos de estudo maior que a
dos homens que recebem uma mesma faixa salarial que elas, ressaltando o valor
diferenciado que é dado ao trabalho dos homens e ao trabalho das mulheres.
Outro efeito nefasto da divisão sexual do trabalho é a distribuição, de forma
desigual, entre homens e mulheres nos diferentes ramos da atividade econômica, gerando a
concentração de determinado sexo em determinado ramo. Essa forma de distribuição é, em
verdade, uma consequência da ideia do “instinto maternal”, estabelecendo a definição de
tarefas ditas femininas, sob a falsa naturalização de tarefas que exigem “dedos finos”,
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agilidade, concentração e disciplina. Com esses guetos ocupacionais, também as diferenças
na ascensão de carreira são explicadas mediante argumentos biologizados ou com
argumentos de que as mulheres se relacionam com o trabalho de forma diferente e são
menos competitivas.
A inserção das mulheres no mercado de trabalho sempre foi marcada por uma forte
característica de precariedade, mas a feminização do desemprego e a precarização das
relações de trabalho das mulheres vêm aumentando ao longo dos anos, com menor
regulamentação de suas garantias de condições de trabalho, menores salários e com um
aumento das formas de trabalho a domicílio.
Essa flexibilidade perpetua a divisão sexual do trabalho, na medida em que, na
maior parte das vezes, o trabalho estável e com vínculo empregatício (trabalho formal) é
reservados aos homens, com cargos de chefia, ao passo que às mulheres são atribuídos os
trabalhos flexíveis (precários), muitas vezes sem vínculo empregatício (informais), sem
atribuição de chefia.
Um dos pontos semelhantes e muito problemáticos das duas formas de precarização
do trabalho da mulher, seja a contratação a tempo parcial, típica dos países do Norte, seja a
informalidade do trabalho, típica dos países do Sul é a dificuldade que as mulheres que
exercem tais atividades têm, devido ao seu isolamento ou às condições de flexibilidade do
tempo de trabalho impostas pelas empresas, em se associar, em formar grupos e em se
sindicalizar.
As mulheres são maioria, também, em um dos empregos mais precarizados que
existem: o emprego doméstico. Como o trabalho doméstico é identificado e naturalizado
como papel feminino e não como trabalho, o emprego doméstico é considerado uma forma
particular de emprego em que as relações não são regulamentadas da mesma forma que nas
outras relações de emprego, negando o próprio ordenamento jurídico brasileiro, vários
direitos às empregadas domésticas.
A mulher sofre uma série de discriminações já no momento da procura de um
emprego. As políticas de recrutamento, muitas vezes, exigem requisitos que não são
imprescindíveis para o trabalho em determinado emprego e alguns atos ou algumas
exigências em seleções para vagas de trabalho acabam por prejudicar muito mais as
mulheres que os homens, gerando uma sorte de discriminação chamada discriminação
indireta.
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Quando se analisa a problemática de gênero nas relações de trabalho, deve-se levar
em conta que certos grupos de mulheres são mais atingidos pelas discriminações que
outros. Isso ocorre, normalmente, com grupos em situação de vulnerabilidade social, tais
como grupos de mulheres que trabalham no âmbito rural, de mulheres negras, mulheres
migrantes, meninas, idosas ou com alguma deficiência. Nesses casos, as discriminações
são potencializadas pela presença de outros tipos de discriminação. Esse fenômeno é
chamado, dentre outras denominações, de interseccionalidade de discriminações. No
Brasil, os casos de interseccionalidade de discriminações mais comuns são de gênero e
raça.
Embora haja muitas normas jurídicas que têm por objetivo o combate à
desigualdade em razão de gênero, com um enfoque repressivo, as consequências nefastas
da divisão sexual do trabalho persistem, perpetuando os papéis estereotipados de gênero. A
precariedade e a precarização do trabalho da mulher acabam por reforçar o atributo da
naturalidade aplicado às características exigidas à força de trabalho feminina, por isso
mesmo não consideradas como qualificação profissional.
Além da existência das normas específicas sobre igualdade em gênero, um
elemento muito importante a ser analisado na questão de gênero e acesso ao mercado de
trabalho é a necessidade de um estudo transversal da matéria, assim como o
estabelecimento de políticas públicas transversais, ou seja, que levem em conta a
problemática de gênero não apenas nas questões laborais, mas em todas as outras áreas
ligadas a essa, como o direito de família, segurança social, segurança familiar, direito à
educação e direito sanitário, dentre outras.
As políticas públicas brasileiras atuais, no que concerne à igualdade em gênero,
também preconizam a observância da transversalidade em sua implementação, ou seja, a
incorporação da perspectiva de gênero por toda política pública, estando tais políticas
públicas de igualdade intrinsecamente ligadas com as políticas de inserção no mercado de
trabalho.
Diante da persistência das desigualdades em razão de gênero no Brasil, faz-se
necessária a atuação de todos os atores sociais, inclusive o Estado e as organizações
sindicais, para a luta contra a desigualdade, por meio de outros instrumentos além dos
mecanismos tradicionais de sanção negativa à discriminação. É imprescindível, portanto,
não apenas a garantia de salários e condições iguais de trabalho e a proteção contra uma
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discriminação negativa, mas também a garantia de acesso da mulher ao mercado de
trabalho, por meio de medidas de discriminação positiva.
A discriminação positiva é prevista no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez
que a Constituição Federal de 1988 enumera, como princípio fundamental, entre os
objetivos do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, mediante a
redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem quaisquer formas de
discriminação (artigo 3º, incisos I, III e IV). A norma fundamental consagra, também, o
direito à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, inciso XX), por meio de
incentivos específicos conforme a lei e a determinação, mediante lei que definirá os
critérios de sua admissão, de reserva percentual dos cargos e empregos públicos para as
pessoas portadoras de deficiência (art. 37, inc. VIII).
Embora sejam, mais comumente, preconizadas e implantadas pelos Poderes
Executivo e Legislativo, configurando-se como políticas públicas, nesses casos, as medidas
de discriminação positiva podem, também, ser implementadas por outros atores sociais,
tais como sindicatos, associações e empresas, como já ocorre, por exemplo, com as
centrais sindicais, uma vez que várias delas estipularam cotas em suas diretorias.
As medidas de discriminação positiva vão muito além da determinação de políticas
públicas que garantam o ingresso da mulher no mercado de trabalho, dizendo respeito,
também, ao acesso à formação profissional e aos cargos de responsabilidade e qualificação
mais apurada, mas para isso, faz-se necessária a participação de todos os atores sociais
envolvidos, de maneira empenhada e compromissada, já que a efetividade de uma norma,
mormente a norma promocional, depende da maturação de uma sensibilidade cultural e da
capacidade dos sindicatos de assumir, de forma efetiva, a problemática do trabalho da
mulher como um problema deles.
A participação das mulheres nas estruturas de poder gera um redimensionamento de
sua atuação política, tornando as mulheres sujeitos capazes de se posicionar de maneira
diferente e de se redefinir.
Quanto à definição do conteúdo das normas sobre igualdade em gênero, Habermas
tratando, de modo específico, da questão de gênero e dos movimentos feministas, assevera
que, para ser solucionada a tensão entre igualdade e diferença, nas relações de gênero, faz-
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se necessário que todos os sujeitos sejam ouvidos para não se correr o risco de tutelar ou
prejulgar ninguém788.
Partilha-se da ideia de Habermas de que os próprios sujeitos envolvidos devem
organizar a proteção de seus direitos, enfatizando-se, inclusive, a importância da atuação
das mulheres nas organizações sindicais para a legitimação dos direitos de igualdade em
gênero. Sua análise, contudo, não é suficiente para dar conta de toda a questão transversal
de gênero e da dominação perpetuada que perpassa os vários campos. O autor tampouco
reflete sobre a divisão sexual do trabalho e a carga muito maior da mulher com o trabalho
reprodutivo, restringindo suas possibilidades de participar das decisões políticas e
acarretando uma maior necessidade, por parte das mulheres, das prestações sociais
fornecidas pelo Estado como licenças-maternidades, creches, auxílios e asilos para idosos,
etc., já que seu universalismo é definido pela identificação de experiências de um grupo
específico de pessoas como argumento paradigmático do humano em geral (pessoas
brancas, adultas, masculinas, ocidentais, proprietários ou profissionais liberais).
Corrobora-se, dessa forma, com a opinião de Fraser e de Benhabib de que a teoria
habermasiana é um ponto de partida necessário, uma vez que a racionalidade
comunicativa, apesar de seus exigentes requisitos, fala a linguagem da inclusão, mas a ela
falta o reconhecimento dos públicos alternativos, bem como o reconhecimento da
existência de várias esferas públicas, ou seja, do reconhecimento de um pluralismo não
apenas social como também jurídico 789. Além disso, uma transformação das sociedades
capitalistas de dominação masculina necessita uma transformação dos papéis e das
instituições que a mediam. Enquanto os papéis de “trabalhador” e de “cuidadora”
continuarem a ser, fundamentalmente incompatíveis, não será possível universalizar nem
um nem outro papel para ambos os gêneros, sendo necessária alguma forma de
aproximação entre esses dois papéis de gênero.
Uma das maneiras de empoderar as mulheres e possibilitar sua participação nos
processos de tomadas de decisões e no controle de suas próprias vidas pode ocorrer com a
participação dos grupos sociais. A atuação das mulheres nos sindicatos e em seus cargos de
direção é uma das formas de possibilitar o empoderamento das mulheres, assim como de
proporcionar uma maior legitimidade das normas jurídicas no tocante à igualdade em
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gênero, por meio de um processo de amálgama entre as organizações sindicais, como
esfera privada e movimento não estatal e as instâncias de tomada de decisões.
O problema da equidade em gênero encontra-se, hoje, na distribuição de poder
expressada tanto no acesso a recursos materiais e à vida econômica, como a questões
culturais e, também, a instâncias de decisão e liderança na sociedade, ou seja, diz respeito
tanto às questões de justiça econômica, como cultural, como política, sendo necessária,
portanto, uma concepção tridimensional da justiça, segundo a qual as demandas de
distribuição correspondem à dimensão econômica da justiça, as demandas de
reconhecimento correspondem à dimensão cultural da justiça e as demandas de
representação correspondem à dimensão política da justiça.
No tocante à participação política das mulheres, tanto na política estatal como em
outras arenas do espaço público, como as organizações sindicais, as questões de eleição e
suas regras insensíveis ao gênero, em conjunto com a má distribuição e o falso
reconhecimento baseados no gênero, funcionam de modo a negar paridade de participação
política às mulheres, pertencendo tais problemas à esfera das demandas de representação e
de problemas de injustiça de representação errônea política-comum. Dessa forma, as
reivindicações por cotas de gênero e outras formas de discriminação positiva de fomento à
participação das mulheres nos espaços públicos e nos processos de tomadas de decisão
procuram remover os obstáculos políticos à participação paritária daqueles que, em
princípio, já estão incluídos na comunidade política.
A participação sindical das trabalhadoras proporciona uma maior possibilidade, por
parte das mulheres, de exercer poder e cidadania no espaço público em que é construída a
democracia, possibilitando que as mulheres participem mais dos processos de decisão, ao
mesmo tempo em que aumentam seu capital político, uma vez que a participação das
mulheres em tal sorte de movimento social, além de funcionar como espaço de
reagrupamento, também tem função de base e treinamento dessas mulheres para a
participação em espaços públicos mais amplos.
Os sindicatos podem atuar em esferas deliberativas de várias formas: além de sua
atuação específica como forma de pressão contra os empregadores por melhores condições
de trabalho, os sindicatos participam, na sociedade, no estabelecimento de várias políticas
públicas. Nesse diapasão, têm assento e voz, por exemplo, no estabelecimento de políticas
públicas para as mulheres, em âmbito nacional. Além disso, os sindicatos têm função
normativa, uma vez que o ordenamento jurídico trabalhista compõe-se de uma pluralidade
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de normas e também de uma pluralidade de fontes normativas, admitindo-se que tanto o
Estado como os particulares elaboram normas jurídicas trabalhistas.
A liberdade sindical é um direito que está ligado à construção da cidadania dos
trabalhadores, bem como à construção e manutenção de democracia e surge como premissa
básica para a organização das entidades sindicais, no Estado Democrático de Direito,
devendo o direito à liberdade sindical ser concebido como um direito humano, uma vez
que possibilita o equilíbrio de forças necessário para a garantia das condições de trabalho e
para a construção de um sistema produtivo eficiente.
Um dos desdobramentos da liberdade sindical é a garantia, aos sindicatos, da sua
função de negociação, consagrada na Convenção n. 98 da OIT, que ressalta a necessidade
da adoção de medidas adequadas para estimular trabalhadores e empregadores ao
desenvolvimento dos procedimentos de negociação.
Embora não haja convenção expressa nesse sentido, a OIT tem diversos
documentos que declaram a importância do aumento da participação feminina nos órgãos
de deliberação das organizações sindicais. Dentre tais documentos, destaca-se a Resolução
sobre igualdade de gênero no centro do trabalho decente, de 2009, fruto da 98ª Conferência
Internacional do Trabalho que trata, especificamente, da centralidade da igualdade em
gênero na busca pelo trabalho decente e aponta a necessidade de medidas que fomentem o
número de mulheres no diálogo social, nas organizações sindicais, nas negociações
coletivas e em todos os processos de tomadas de decisão.
Apesar da reconhecida importância de participação das mulheres nas atividades das
organizações sindicais e em seus órgãos de deliberação e de tomadas de decisões, essa
partipação sempre foi pequena.
A discussão sobre a questão de gênero entre o operariado, no Brasil, surgiu a partir
da década de setenta, precipuamente, dentro de alguns sindicatos do Estado de São Paulo.
Nesse período, o número de grevistas mulheres era significativo e em certas fábricas, onde
a porcentagem de mulheres era alta, o movimento grevista, em verdade, foi desencadeado
por elas. Apesar da expressiva participação das mulheres nas greves eclodidas no período,
sua participação nas assembleias e reuniões do sindicato permaneceu insignificante.
Nos anos oitenta, as organizações sindicais passaram a se preocupar mais com a
questão do operariado feminino e a participação das mulheres nas estruturas sindicais,
surgindo, assim, as primeiras comissões ou secretarias de mulheres das centrais sindicais
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com o intuito tanto de debater a discriminação no mercado de trabalho dentro do
movimento sindical, quanto de ampliar a atuação das mulheres nas organizações sindicais.
Apesar disso, a quantidade de mulheres nas direções sindicais continuava pequena e as
condições de sua participação eram desvantajosas em relação aos homens.
Na década de noventa, as questões de gênero continuaram a ser discutidas no
espaço sindical, embora em um período não muito propício para as demandas sindicais em
geral. Algumas questões foram incorporadas nas políticas sindicais, mas várias outras
encontraram dificuldades para sua implementação.
Apesar dos avanços incontestáveis na participação feminina nos sindicatos, de uma
forma geral, a participação das trabalhadoras nos órgãos de deliberação continua baixa. Em
1992, o percentual de sindicatos presididos por mulheres, no Brasil inteiro, era de 6%. Em
2001, esse número tinha aumentado apenas para 10%. A diferença entre os sexos não é
apenas no que concerne ao número de cargos de chefia nos sindicatos, mas também quanto
ao tipo de cargos que homens e mulheres ocupam nos órgãos sindicais, com cargos
relacionados ao cuidado (care), que é trabalho considerado tipicamente feminino, ficando
para os homens os cargos com atribuições mais valorizadas, que requerem e geram maior
nível de capital político.
Quanto às centrais sindicais, algumas dessas organizações estipularam medidas de
discriminação positiva para combater a ausência das mulheres em seus órgãos de
deliberação na década de noventa: CUT, CTB, UGT e Força Sindical. Embora haja
previsão de cotas mínimas na maioria das centrais sindicais, atualmente, apenas duas das
centrais sindicais têm o percentual mínimo de 30% de mulheres em cargos de diretoria.
Ademais, em nenhuma das centrais sindicais analisadas supra, as mulheres ocupam cargos
de presidência, tesouraria ou secretaria geral, ocupando, em geral, cargos de secretaria da
mulher, relações de trabalho, comunicação, racial e meio ambiente, cidadania e direitos
humanos e emprego e qualificação profissional, formação e cultura, igualdade racial, meio
ambiente, previdência e aposentadoria e serviços públicos.
A atuação em prol da igualdade em gênero, dentro das organizações sindicais,
historicamente, tem sido dificultada por várias barreiras. Algumas dessas barreiras ocorrem
por questões de preconceitos de gênero fora dos sindicatos, que repercutem nas atuações
sindicais, como a concentração das mulheres em funções de baixa qualificação e alta
rotatividade, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, majoritariamente, nas
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unidades de produção unipessoais, entre aqueles que trabalham por conta própria e no
emprego doméstico, além de outras formas precarizadas. Essa precariedade das relações de
trabalho das mulheres influencia no movimento sindical e contribui para a escassez de
novas formas e estratégias para atrair trabalhadoras afiliadas e fomentar a participação
feminina na vida sindical.
Outras dificuldades, no entanto, nascem dentro dos próprios sindicatos, diante da
divisão sexual do trabalho da sociedade, que define os papéis dos homens e das mulheres
de forma estereotipada. O movimento sindical, de forma geral, continua a sustentar uma
concepção que identifica os trabalhadores como um conjunto homogêneo, com interesses e
reivindicações idênticas, com a alegação de que a questão de gênero atomiza a luta de
classes.
Além disso, a própria organização do sindicato, baseada no cotidiano masculino,
exclui as mulheres, pois não leva em conta a sobrecarga com as tarefas domésticas e as
condições desfavoráveis à maior parte das trabalhadoras para a participação da vida
sindical, como ausência de creches em eventos sindicais e horários de atividades sindicais
incompatíveis com a dupla jornada exercida pela mulher,
Finalmente, o espaço sindical é essencialmente masculino, também, em termos de
dinâmicas de participação, discurso, linguagem e interesses, já que têm estilos de liderança,
dinâmicas de participação, discursos, linguagens e usos do tempo que se contrapõem aos
comportamentos a que as mulheres foram ensinadas e habituadas, exigindo delas, portanto,
uma adaptação a esses esquemas.
A participação das mulheres nas negociações das organizações sindicais e em suas
diretorias é importante não apenas no tocante aos resultados diretos de sua participação nas
normas celebradas pelos sindicatos, mas também tem reflexos no acúmulo do capital
político das mulheres, uma vez que a arena sindical tem um importante papel na formação
das personalidades que ocupam os espaços políticos de tomadas de decisão.
É necessário, portanto, o aumento da participação das mulheres nas estruturas de
diálogos existentes que ainda são dominadas pelos homens, tais como sindicatos e outras
organizações de trabalhadores, com vistas a alcançar uma igualdade econômica, cultural e
política. Assim, para que as trabalhadoras possam, efetivamente, exercer cargos de
tomadas de decisão nas organizações sindicais, devem ser tomadas medidas de
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discriminação positiva para combater as dificuldades existentes para a posse e exercício
desses cargos tanto dentro das organizações sindicais como fora dessas.
A OIT consagra a necessidade de participação das mulheres em todos os processos
de deliberação, não só no âmbito da própria OIT, como nos processos de deliberação das
organizações sindicais, consagrando a ideia de que as organizações sindicais também são
parte da esfera pública, em sentido amplo, com capacidade deliberativa e normativa, da
qual as mulheres devem, necessariamente, fazer parte para que haja uma efetiva
democracia deliberativa e cidadania.
Diante da necessidade de fomento da participação das mulheres nas organizações
sindicais e, principalmente, em seus órgãos deliberativos, as principais ações que essas
organizações tomam e podem tomar para fomentar a participação das mulheres nos órgãos
de liderança e deliberação são: ações para o aumento do número de sindicalizadas em
setores informais, fomento de sindicalização de trabalhadores (as) sem vínculo
empregatício, maior abertura por parte dos sindicatos para a criação de mecanismos
voltados à ampliação da associação sindical das mulheres, mediante a organização de
estrutura adequada para que as militantes sindicais possam participar das atividades das
organizações sindicais, criação de alianças estratégicas com outros tipos de associações
ormação de comissões, comitês ou secretarias femininas, principalmente nas federações,
confederações e centrais sindicais, desenvolvimento de iniciativas organizacionais
originais ou autônomas, elaboração de mapas das questões de gênero, estabelecimento de
cláusulas sobre situações particulares da força de trabalho feminina nas convenções e ou
acordos coletivos, instituição de política de cotas para a integração das mulheres às
organizações sindicais, formação de instâncias institucionais vinculadas ao mundo laboral,
de integração bipartida ou tripartida, direito de voz e expressão nas assembleias sindicais e
nas negociações coletivas, oferecimento de treinamento para as dirigentes sindicais, dentre
outras.
A medida de estabelecimento de cotas ou goals adotadas pela maior parte das
centrais sindicais, no Brasil, juntamente com o aumento das mulheres no mercado de
trabalho, vem possibilitando um acréscimo de mulheres nas diretorias sindicais,
aumentando o número de dirigentes mulheres nas organizações sindicais. Embora as cotas
tenham sua eficácia e importância, outros instrumentos deverão ser implementados para a
participação das mulheres nas organizações sindicais, tais como a realização de cursos de
capacitação das mulheres para a atuação nos cargos de dirigente sindical a fim de se
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propiciar conhecimento e treinamento acerca da matéria sindical, do discurso linguístico
padrão e das demais tecnologias de poder necessárias para a realização a contento das
atividades nos cargos de direção, a fim de se evitar ou diminuir o risco de as dirigentes
sindicais não atuarem de forma efetiva. Ademais, para efetivos resultados, as cotas
estabelecidas devem ser cumpridas por essas organizações, o que não costuma acontecer,
por exemplo, com todas as centrais sindicais brasileiras que estipularam cotas.
Outra forma de fomento da participação das mulheres na vida sindical e nos órgãos
de deliberação das organizações sindicais que vem sendo implementada é a organização
das trabalhadoras da economia informal, mediante a criação de alianças estratégicas com
outros tipos de associações, como cooperativas e organizações não governamentais, bem
como a utilização da estrutura sindical não apenas pelos integrantes da categoria.
A partir da escassa participação das mulheres nas atividades sindicais, várias
organizações criaram instâncias específicas para potencializar sua presença e propor
políticas para enfrentar os problemas laborais derivados da questão de gênero. Ainda que
exista controvérsia acerca do potencial de tais instâncias para promover e inserir os temas
de gênero nas organizações sindicais, em geral, essas organizações acabam sendo espaços
necessários para o desenvolvimento da reflexão e de propostas acerca das demandas das
trabalhadoras. Criam, no entanto, o risco de isolamento e ou segregação das demandas
femininas na estrutura sindical, não transcendendo e não incidindo no conjunto de
trabalhadores e na cultura sindical.
Forma diversa de fomento da participação das trabalhadoras muito útil é o
desenvolvimento de iniciativas organizacionais originais ou autônomas de trabalhadoras,
paralelas às organizações sindicais, havendo a possibilidade de benefício mútuo dessas
organizações femininas paralelas e das organizações sindicais tradicionais, mediante uma
coalizão dessas.
As instâncias de integração bipartida ou tripartida são um espaço para que as
trabalhadoras dirigentes sindicais insiram e ativem os temas das trabalhadoras no marco de
uma política de igualdade de oportunidade, em diálogo com o poder estatal, tendo sido
criada, no Brasil, uma comissão tripartite sobre gênero e raça.
As organizações sindicais podem e devem garantir direito de voz e expressão nas
assembleias sindicais e nas negociações coletivas para que o coletivo de mulheres dentro
daquela categoria possa se manifestar quanto a seus interesses. Para isso, deve ser
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garantido, também, o direito à informação que as organizações sindicais tenham sobre as
relações de trabalho daquela categoria a esse coletivo de mulheres.
O rol de medidas apresentados neste capítulo é meramente exemplificativo, uma
vez que as medidas de discriminação positiva podem apresentar diversas formas, desde as
mais tradicionais, com mecanismos mais rígidos, com estabelecimento de cotas até as de
enfoque mais amplo e promocional, como oferecimento de cursos de capacitação das
mulheres para a liderança sindical. Há, portanto, diversas medidas que podem ser
implementadas pelas organizações sindicais para o fomento da participação das mulheres
em seus órgãos de deliberação, sendo que várias dessas medidas já vêm sendo
implementadas por algumas organizações sindicais internacionais, estrangeiras e ou
brasileiras.
Diante desse estudo, conclui-se, portanto, que, embora haja uma quantidade
expressiva de normas jurídicas prevendo o direito de gênero aplicáveis no Brasil, essas
desigualdades continuam a persistir, mormente no mercado de trabalho. Para que haja a
eficácia das normas jurídicas sobre os direitos humanos das mulheres, faz-se necessário
que medidas de discriminação positiva sejam tomadas de modo a possibilitar que as
trabalhadoras participem, efetivamente, da vida política e dos processos de deliberação e
de tomada de decisões.
Uma maneira de fomentar essa participação na vida política é a participação das
trabalhadoras nas organizações sindicais e em seus órgãos deliberativos, já que essas
organizações sindicais são organizações coletivas que podem aumentar o capital político
dessas mulheres e melhorar suas condições de trabalho, por meio da participação efetiva
das mulheres na elaboração das convenções e acordos coletivos, que são normas jurídicas
aplicáveis a essas trabalhadoras efetuadas pelos sindicatos, configurando, por sua vez,
instâncias deliberativas em sistemas de pluralismo jurídico. Dessa forma, as várias medidas
de discriminação positiva como formas de fomento à participação das mulheres na vida
sindical e em seus órgãos deliberativos devem ser levadas em conta para o aumento dessa
participação.
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Tabela 1. Total de beneficiárias/os do Programa Bolsa Família por sexo e faixas de renda familiar "per
capita" - Brasil e Grandes Regiões - 2010 (em números absolutos).
Sexo e rendimento
Total
Sexo
Faixa de renda
familiar “per
capita”

Homens
Mulheres
Menor que R$ 70,00
De R$ 70,00 a R$ 140,00
Maior que R$ 140,00

Norte

Nordeste

Sudeste

5.728.771
2.653.984
3.074.787
4.829.138
819.874
79.759

24.567.179
11.300.833
13.266.346
21.066.092
3.149.479
351.608

12396.685
5.461.242
6.935.443
7.293.107
4.588.530
515.048

Sul
4.090.178
1.853.356
2.236.822
2.283.301
1.614.733
192.144

CentroOeste
2.831.693
1.262.718
1.568.975
1.679.397
1.055.951
96.345

Brasil
46.614.506
22.532.133
27.082.373
37.151.035
11.228.567
1.234.904

Fonte: MDS. Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. DIEESE.

Tabela 2. Quantidade de amparos assistenciais concedidos, por grupos de espécies e sexo do segurado Brasil - 2008 a 2010 (em números absolutos).
Sexo e grupos de espécie
Total
Sexo

Masculino
Feminino
Portador de deficiência

Grupos de
espécies
Idoso

Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino
Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino

2008
377.314
181.480
195.834
178.900
95.548
83.352
198.414
85.932
112.482

2009
362.085
173.857
188.228
166.924
88.103
78.821
195.161
85.754
109.407

2010
376.435
183.900
192.535
207.396
109.298
98.098
169.039
74.602
94.437
Fonte: DATAPREV.

Tabela 3. Quantidade de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas, por espécies e
sexo do segurado - Brasil - 2008 a 2010 (em números absolutos).
Sexo e espécies
Total
Sexo

Masculino
Feminino
42

Espécies

46

Outras

Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino
Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino
Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino

2008
267.379
175.087
92.292
259.312
172.059
87.253
2.893
2.716
177
5.174
312
4.862

2009
287.508
192.845
94.663
277.845
188.339
89.506
4.508
4.191
317
5.155
315
4.840

2010
275.407
182.001
93.406
263.022
176.359
86.663
5.678
5.248
430
6.707
394
6.313
Fonte: DATAPREV.
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Tabela 4. Valor de aposentadorias urbanas por tempo de contribuição concedidas, por espécies e sexo
do segurado - Brasil - 2008 a 2010 (em milhares de reais).
Sexo e espécies
Total
Sexo

Masculino
Feminino
Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino
Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino
Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino

42

Espécies

46

Outras

2008
304.177
220.316
83.862
292.844
213.915
78.929
6.155
5.892
264
5.179
509
4.669

2009
343.846
255.632
88.214
328.026
245.269
82.757
10.333
9.790
544
5.487
574
4.913

2010
353.512
258.239
95.273
332.932
244.807
88.126
13.525
12.735
789
7.055
697
6.358
Fonte: DATAPREV.

Tabela 5. Quantidade e valor de aposentadorias urbanas por idade concedidas, por sexo do segurado Brasil - 2008 a 2010 (em números absolutos e milhares de reais).
Quantidade e valor
Quantidade (em números absolutos)

Valor (em milhares de reais)

Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino
Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino

2008
215.397
87.764
127.633
157.786
58.831
76.955

2009
243.576
100.221
143.355
163.160
71.286
91.874

2010
217.943
86.296
131.647
159.024
66.782
92.242
Fonte: DATAPREV.

Tabela 6. Quantidade e valor de aposentadorias rurais por tempo de contribuição concedidas, por sexo
do segurado - Brasil - 2008 a 2010 (em números absolutos e milhares de reais).
Quantidade e valor
Quantidade (em números absolutos)

Valor (em milhares de reais)

2008
Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino
Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino

2009
1.542
1.423
119
828
772
56

2010
1.791
1.617
174
1.017
931
86

1.434
1.302
132
931
859
71
Fonte: DATAPREV.
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Tabela 7. Quantidade e valor de aposentadorias rurais por idade concedidas, por sexo do segurado Brasil - 2008 a 2010 (em números absolutos e milhares de reais).
Quantidade e valor
Quantidade (em números absolutos)

Valor (em milhares de reais)

2008
336.481
141.667
194.814
138.623
58.575
80.049

Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino
Total
Sexo Masculino
Sexo Feminino

2009
359.145
145.717
213.428
166.229
67.652
98.577

2010
347.334
147.356
199.978
177.355
75.425
101.929
Fonte: DATAPREV.

Tabela 8. Taxa de atividade por sexo - MERCOSUL - 1990 a 2000 (total urbano).
Ano
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Argentina
Homens
Mulheres
72,6
36,8
72,4
37,2
72,8
38,2
72,7
40,2
72,4
39,5
72,3
41,3
71,5
40,2
71,8
41,4
72,0
41,8
72,0
43,0
71,3
43,1

Brasil
Mulheres
83,4
50,3
82,9
50,1
82,0
51,4
80,1
50,1
80,5
50,8
80,0
51,4
79,8
52,6
-

Homens

Paraguai
Homens
Mulheres
77,7
53,2
73,5
48,6
72,4
46,3
72,6
50,3

Uruguai
Homens
Mulheres
73,2
43,5
73,3
43,8
72,6
44,7
71,8
44,1
73,1
45,5
73,8
46,6
71,9
46,7
71,4
45,8
72,0
48,6
71,9
49,1

Fonte: Observatório do Mercado de Trabalho (MERCOSUL).

Tabela 9. Salário por sexo - MERCOSUL - 1992 a 2000.
Ano
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Argentina
Homens
Mulheres
651,3
430,2
760,1
492,9
778,2
533,1
743,1
508,1
717,1
492,0
718,7
496,8
759,6
515,6
710,8
503,1
687,0
489,9

Brasil
Homens
Mulheres
318,7
185,8
357,7
201,1
590,2
344,2
624,0
385,9
604,9
373,0
572,4
356,5
346,4
223,7
-

Paraguai
Homens
Mulheres
397,2
259,2
242,2
180,2
-

Uruguai
Homens
Mulheres
609,2
370,1
622,5
389,0
619,0
389,8
695,0
424,9
671,1
436,1
630,3
421,2

Fonte: Observatório do Mercado de Trabalho (MERCOSUL).
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Tabela 10. Responsável pelo trabalho doméstico (resposta das mulheres à pergunta: qual destas pessoas
é a principal responsável pela orientação e/ou execução dos afazeres domésticos?) - Brasil - 2001 e 2010
(estimulada, em percentuais).
Principal responsável pela execução e/ou orientação dos afazeres domésticos
Total
Ela própria
Mãe
Irmã
Mulheres
Filhas
Avó
Tias
Sogra
Total
Marido ou parceiro
Pai
Homens moradores
Filhos
Irmão
Genro
Mora sozinha
Outra pessoa não residente

2001

2010
93
72
14
2
2
1
1
2
1
3
1

91
69
17
1
2
1
1
1
3
2
5
-

Fonte: SESC/Fundação Perseu Abramo.

Tabela 11. Concordância com frases (resposta de mulheres e homens à pergunta: agora, pensando no
trabalho doméstico/na relação homem-mulher, gostaria que você me dissesse se concorda ou se discorda
de cada uma das frases que vou ler. Você concorda ou discorda que... Totalmente ou em parte?) - Brasil
(estimulada, em percentuais).

Frase

Homens e mulheres deveriam dividir
por igual o trabalho doméstico
Quando têm filhos pequenos, é melhor
que o homem trabalhe fora e a mulher
fique em casa
A mulher é quem deve decidir como
será o trabalho doméstico, não importa
quem faça
É principalmente o homem quem deve
sustentar a família
O cuidado com as pessoas doentes ou
muito idosas que ficam em casa deve
ser da mulher
Os homens, mesmo que eles queiram,
não sabem fazer o trabalho de casa

Concorda

Mulheres
Não
concorda
Discornem
da
discorda

Saldo

Concorda

Homens
Não
concorda
Discornem
da
discorda

Saldo

93

1

5

88

84

4

12

72

75

6

19

56

79

8

13

66

67

5

27

41

64

7

29

35

51

7

41

10

62

6

32

30

43

9

47

-4

42

13

44

-2

45

6

47

-2

49

9

41

8

Nota: [Saldo] = [Concorda] – [Discorda].
Fonte: SESC/Fundação Perseu Abramo.
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Tabela 12. Tempo médio semanal dedicado aos afazeres domésticos por sexo e cor/raça, segundo
condição de atividade - pessoas de 10 anos ou mais - Brasil - 2009 (em horas).
Sexo e cor/raça
Total (inclui indígenas e sem declaração de cor/raça)
Negros (pretos e pardos)
Não negros
Total
Homens
Negros (pretos e pardos)
Não negros (brancos e amarelos)
Total
Mulheres
Negras (pretas e pardas)
Não negras (brancas e amarelas)

Condição de atividade
Economicamente ativas
Não economicamente ativas
17,2
23,9
17,8
23,8
16,4
24,1
9,8
11,2
10,1
11,2
9,4
11,1
22,4
27,7
23,4
27,5
21,3
27,8
Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.

Tabela 13. Horas semanais dedicadas a fazer (ou a orientar) trabalhos domésticos (resposta de
mulheres e homens à pergunta: na semana passada, quantas horas mais ou menos você gastou fazendo
ou orientando as seguintes atividades na sua casa: ... E quantas horas na semana passada, você diria que
o seu cônjuge gastou fazendo ou orientando as seguintes atividades na sua casa: ...) - comparativo
homens/mulheres - Brasil (em percentuais).
Mulheres
Homens
Entrevistada
Cônjuge
Entrevistado
Cônjuge
Com serviços de limpeza da casa, cozinhar, lavar e passar roupa e outros cuidados de serviços de casa
Fez
93
37
52
85
Até 5 horas
21
26
Mais de 5 a 10 horas
8
14
Mais de 10 horas
9
12
Até 15 horas
51
37
Mais de 15 a 30 horas
26
21
Mais de 30 a 50 horas
11
19
Mais de 50 horas
4
7
Média
17,73
3,26
4,31
23,62
Não fez
7
61
48
4
Não se aplica
11
Com o cuidado com filhos/crianças, como dar banho, alimentar, levar à escola, levar ao médico ou ficou responsável por olhar
a(s) criança(s)
Fez
41
22
26
53
Até 5 horas
9
11
Mais de 5 a 10 horas
7
6
Mais de 10 horas
6
8
Até 15 horas
22
23
Mais de 15 a 30 horas
9
15
Mais de 30 a 50 horas
4
9
Mais de 50 horas
5
7
Média
10,00
2,57
2,71
16,82
Não fez
21
47
42
5
Não se aplica
38
28
32
42
Com o cuidado ou acompanhando pessoas idosas ou doentes
Fez
7
2
8
8
Até 5 horas
1
3
Mais de 5 a 10 horas
2
Mais de 10 horas
2
3
Até 15 horas
4
5
Mais de 15 a 30 horas
1
1
Mais de 30 a 50 horas
1
Mais de 50 horas
1
1
Média
1,61
0,42
1,74
2,63
Não fez
28
27
37
8
Não se aplica
65
67
55
84
Atividade

Fonte: SESC/Fundação Perseu Abramo.
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Tabela 14. Preferência trabalho versus família (resposta das mulheres à pergunta: se você pudesse
decidir livremente, o que você escolheria?) - Brasil - 2001 e 2010 (estimulada, em percentuais).
Escolha
Ter uma profissão, trabalhar fora de casa e dedicar-se menos às atividades com a casa
e a família
Dedicar-se mais para as atividades com a casa e a família, deixando a profissão e o
trabalho fora de casa em 2.º lugar
Não sabe ou não consegue responder

2001

2010
55

56

38

37

6

6

Fonte: SESC/Fundação Perseu Abramo.

Tabela 15. Rendimento médio real das/os ocupadas/os por sexo, segundo nível de instrução - Regiões
Metropolitanas e Distrito Federal - 2010 (em reais em novembro de 2010).
Regiões e sexo
Belo Horizonte
Total
Homens
Mulheres
Distrito Federal
Total
Homens
Mulheres
Porto Alegre
Total
Homens
Mulheres
Fortaleza
Total
Homens
Mulheres
Recife
Total
Homens
Mulheres
Salvador
Total
Homens
Mulheres
São Paulo
Total
Homens
Mulheres

Total

Analfabeto

Fundamental incompl.

Fundamental completo

Médio
incompleto

Médio
completo

Superior

1.360
1.597
1.096

-

780
959
564

941
1.101
683

816
959
621

1.185
1.484
864

2.581
3.113
2.124

1.992
2.293
1.667

677
-

839
1.035
592

1.019
1.230
726

908
1.078
705

1.512
1.848
1.169

4.242
5.009
3.547

1.340
1.521
1.125

-

834
983
620

921
1.064
705

853
995
682

1.208
1.434
956

2.573
3.065
2.142

849
975
698

447
532
282

541
647
389

654
777
479

589
707
453

842
1.013
654

2.030
2.563
1.635

887
1.019
731

430
-

536
625
400

671
783
480

612
734
433

841
1.033
633

1.916
2.419
1.546

1.082
1.225
925

-

593
702
431

714
841
524

657
794
482

1.006
1.219
780

2.071
2.478
1.779

1.422
1.683
1.122

653
-

860
1.051
611

986
1.191
689

871
1.026
638

1.190
1.430
933

2.956
3.737
2.258

Nota: (-) - a amostra não comporta desagregação para esta categoria.
Fonte: DIEESE/SEADE. MTE/FAT e convênios regionais. PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego).
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Tabela 16. Distribuição das/os ocupadas/os por faixas de rendimento mensal do trabalho principal,
segundo sexo e grupos de anos de estudo - Brasil - 2009 (em percentuais).
Sexo / rendimento do
trabalho principal
Homens
Até 1 SM
Mais de 1 a 2 SM
Mais de 2 a 3 SM
Mais de 3 a 5 SM
Mais de 5 SM
Mulheres
Até 1 SM
Mais de 1 a 2 SM
Mais de 2 a 3 SM
Mais de 3 a 5 SM
Mais de 5 SM

S/ instrução e
menos de um ano

1 a 3 anos

4 a 7 anos

8 a 10
anos

11 a 14
anos

15 anos ou
mais

68,7
23,7
4,6
2,1
0,9

57,1
30,8
7,1
3,3
1,7

41,4
37,5
11,5
6,9
2,7

32,0
40,9
13,9
9,1
4,2

15,2
37,2
18,7
17,1
11,7

3,4
10,1
11,7
22,5
52,2

33,0
33,8
13,0
10,8
9,5

87,9
10,2
1,1
0,5
0,3

82,0
16,0
1,2
0,5
0,2

70,1
25,6
2,6
1,3
0,4

57,8
34,4
4,7
2,1
1,0

33,3
44,6
10,8
7,8
3,5

7,9
20,6
18,3
25,5
27,7

48,7
31,4
7,8
6,9
5,2

Total

Fonte: DIEESE/SEADE. MTE/FAT e convênios regionais. PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego).

Tabela 17. Distribuição da População Economicamente Ativa (PEA), por sexo, segundo nível de
instrução - Regiões metropolitanas e Distrito Federal - 2010 (em percentuais).
Nível de escolaridade
Homens
Analfabeto
Ensino Fund. Incompleto
Ensino Fund. Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior
Mulheres
Analfabeto
Ensino Fund. Incompleto
Ensino Fund. Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior

Belo
Horizonte

Distrito
Federal

Porto
Alegre

Fortaleza

Recife

Salvador

São Paulo

0,7
24,1
13,6
6,3
34,9
20,5

1,8
20,8
11,3
7,1
33,6
25,4

0,6
25,0
15,2
6,7
31,8
20,8

6,2
29,9
12,9
7,4
33,6
10,1

2,5
29,5
11,2
7,4
36,6
12,8

1,4
23,5
9,1
7,6
41,8
16,6

1,9
24,4
12,1
7,6
35,0
18,9

0,7
20,4
9,6
6,0
36,9
26,4

1,1
17,7
8,9
7,1
35,8
29,4

20,5
12,2
6,9
33,2
26,8

3,6
24,8
11,0
7,6
37,4
15,6

2,3
21,6
7,9
6,9
41,8
19,5

16,2
6,6
7,1
45,4
23,6

1,5
20,3
9,6
6,5
38,1
24,0

Nota: (-) - a amostra não comporta desagregação para esta categoria.
Fonte: DIEESE/SEADE. MTE/FAT e convênios regionais. PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego).
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Tabela 18. Taxa de participação e de inatividade por sexo e cor/raça - Brasil - 2009 (em percentuais).
Sexo e cor/raça
Total (inclui indígenas e sem declaração de cor/raça)
Negros (pretos e pardos)
Não negros
Total
Homens
Negros (pretos e pardos)
Não negros (brancos e amarelos)
Total
Mulheres
Negras (pretas e pardas)
Não negras (brancas e amarelas)

Taxa de participação
10 anos ou mais
16 anos ou mais
62,1
69,7
62,1
70,6
62,0
68,7
72,3
81,5
72,3
82,5
72,2
80,5
52,7
58,8
52,2
59,2
53,1
58,5

Taxa de inatividade
10 anos ou mais
16 anos ou mais
37,9
30,3
37,9
29,4
38,0
31,3
27,7
18,5
27,7
17,5
27,8
19,5
47,3
41,2
47,8
40,8
46,9
41,4

Nota: (1) Taxa de participação - proporção da população economicamente ativa na população em idade ativa.
Nota: (2) Taxa de inatividade - proporção da população não economicamente ativa na população em idade ativa.
Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.

Tabela 19. Distribuição dos cargos de chefia nas empresas, segundo sexo - Brasil - 2009 (em
percentuais).
Sexo

Distribuição dos cargos

Homens
Mulheres

78,6
21,4
Fonte: <www.maismulheresnopoderbrasil.combr>. DIEESE.

Tabela 20. Percentual de mulheres em cargos de chefia segundo cargo e tamanho da empresa - Brasil –
2008 e 2009 (em percentuais).
Cargo
Presidente
Vice-presidente
Diretor
Gerente
Supervisor
Chefe
Encarregado
Coordenador

Acima de 1.500
2008
2009
11,5
12,6
10,5
11,4
18,0
18,2
23,5
25,0
37,1
40,6
37,7
38,0
46,2
46,9
47,5
50,6

Tamanho da empresa (em número de funcionários)
De 701 a 1.500
De 201 a 700
De 50 a 200
2008
2009
2008
2009
2008
2009
11,8
12,6
14,2
14,9
17,6
18,0
9,1
10,5
13,8
17,0
17,2
16,6
18,4
18,4
20,5
21,9
23,7
25,0
23,0
25,7
26,2
28,9
32,3
35,5
37,4
40,8
41,6
44,4
47,6
50,1
35,1
36,6
39,2
41,2
42,6
45,0
46,0
48,8
49,3
50,0
53,9
57,9
50,3
52,5
52,0
53,5
56,4
58,5

Abaixo de 50
2008
2009
25,1
27,5
26,7
29,8
30,7
31,4
43,9
46,2
54,6
57,9
45,8
46,5
59,8
61,3
60,1
61,1

Fonte: <www.maismulheresnopoderbrasil.combr>. DIEESE.
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Tabela 21. Composição de cargos por sexo - Brasil - 2001, 2003, 2005, 2007 e 2010 (em percentuais).

Executivo
Gerência
Supervisão
Quadro funcional

Cargo/sexo
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres
Homens
Mulheres

2001
94,6
6,0
-

2003
91,0
9,0
82,0
18,0
72,0
28,0
65,0
35,0

2005
89,4
10,6
69,0
31,0
73,0
27,0
67,4
32,6

2007
88,5
11,5
75,4
24,6
63,0
37,0
65,0
35,0

2010
86,3
13,7
77,9
22,1
73,2
26,8
66,9
33,1

Fonte: IBGE (PNAD). Fundação Carlos Chagas. INEP. IBOPE/ETHOS.

Tabela 22. Sobre a situação das mulheres na empresa (resposta de gestores à pergunta: de acordo com
seu critério, a proporção de mulheres em sua empresa está...) - Brasil (em percentuais).
Cargo
Executivo
Gerência
Supervisão
Quadro funcional

Acima do que deveria
0,0
1,0
1,0
0,0

Adequada
45,0
59,0
71,0
85,0

Abaixo do que deveria
55,0
40,0
28,0
15,0

Fonte: IBGE (PNAD). Fundação Carlos Chagas. INEP. IBOPE/ETHOS.

Tabela 23. Distribuição das/os ocupadas/os por setor de atividade econômica, segundo sexo - Brasil 2009 (em percentuais).
Setor de atividade econômica
Agrícola
Outras atividades industriais
Indústria de transformação
Construção
Comércio e reparação
Alojamento e alimentação
Transporte, armazenagem e comunicação
Administração pública
Educação, saúde e serviços sociais
Serviços domésticos
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais
Outras atividades
Atividades mal definidas

Homens

Mulheres
20,5
1,3
14,9
12,6
18,5
3,2
7,2
5,4
3,9
0,9
3,0
8,3
0,4

Total
12,2
0,3
12,4
0,5
16,8
4,8
1,5
4,8
16,7
17,0
5,9
7,0
0,0

17,0
0,8
13,8
7,4
17,8
3,9
4,8
5,1
9,4
7,8
4,2
7,7
0,2

Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.
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Tabela 24. Média de anos de estudo da população total e ocupada, por sexo, cor/raça e faixa etária Brasil - 2009 (em números absolutos).
Faixa etária

Negros
10 a 14 anos
15 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 64 anos
65 anos ou mais
Total

3,7
6,6
8,4
8,2
6,9
6,3
5,1
3,9
2,6
5,2

Negros
10 a 14 anos
15 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 64 anos
65 anos ou mais
Total

3,8
6,5
8,4
8,2
7,0
6,4
5,1
3,7
2,4
6,7

População
População total
Homens
Não negros
Total
Negras
4,2
3,9
4,1
7,6
7,3
7,3
9,9
9,1
9,1
10,2
8,9
8,9
9,0
7,7
7,7
8,6
6,7
6,7
7,6
5,2
5,2
6,6
3,8
3,8
5,0
2,4
2,4
6,7
5,6
5,6
População ocupada
Homens
Não negros
Total
Negras
4,5
4,0
4,8
7,5
6,9
7,5
9,9
9,1
9,7
10,2
9,2
9,5
9,1
8,0
8,2
8,7
7,6
7,3
7,7
6,5
5,7
6,8
5,3
4,2
5,2
3,9
2,6
8,7
7,7
7,7

Mulheres
Não negras
4,5
8,1
10,5
10,6
9,6
8,9
7,6
6,1
4,5
7,1
Mulheres
Não negras
5,1
8,5
11,0
11,2
10,2
9,6
8,2
6,7
5,2
9,7

Total
4,3
7,6
9,8
9,7
8,6
7,9
6,5
5,1
3,6
6,3

Total
4,9
8,0
10,4
10,4
9,2
8,5
7,0
5,5
4,0
8,7

Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.

Tabela 25. Distribuição das pessoas por escolaridade, segundo sexo e localização do domicílio - Brasil –
2009 (em percentuais).
Escolaridade
Sem instrução
Fundamental incompl.
Fundamental compl.
Médio incompleto
Médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Não determinada

Região metropolitana
Homens
Mulheres
4,9
5,9
35,5
33,7
10,7
9,8
7,8
7,4
24,9
25,9
6,1
6,1
10,0
10,9
0,2
0,3

Região não metropolitana
Homens
Mulheres
11,9
11,3
45,6
41,3
8,7
8,6
6,9
7,1
17,9
19,6
3,6
4,7
5,1
6,8
0,3
0,4

Urbana
Homens
Mulheres
7,3
8,0
39,7
36,5
9,8
9,3
7,7
7,4
22,5
23,5
5,0
5,7
7,8
9,2
0,3
0,4

Rural
Homens
Mulheres
21,5
18,9
56,3
53,3
6,8
7,3
4,8
6,0
8,0
10,4
1,3
1,9
1,1
1,8
0,2
0,4

Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.
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Tabela 26. Taxas de desemprego, por sexo e cor/raça - Regiões metropolitanas e Distrito Federal - 2000
e 2010 (em percentuais).

Regiões

Taxa de
desemprego das
pessoas de 16
anos e mais

Total

Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
Fortaleza
Recife
Salvador
São Paulo

17,3
19,7
16,0
20,6
26,2
16,9

17,8
20,2
16,6
20,7
26,6
17,6

Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
Fortaleza
Recife
Salvador
São Paulo

8,1
12,8
8,7
9,3
16,1
16,5
11,5

8,4
13,6
8,7
9,4
16,2
16,6
11,9

Taxa de desemprego das pessoas de 10 anos e mais
Homens
Mulheres
Não
Total
Negros
Total
Negras
negros
2000
16,1
18,1
13,8
19,9
21,3
17,7
20,2
13,7
22,9
25,1
14,2
22,1
13,3
19,6
26,4
18,2
19,4
15,7
23,9
25,0
24,1
25,4
15,7
29,3
30,8
15,0
19,0
13,2
20,9
25,1
2010
6,4
7,3
5,3
10,7
12,1
10,7
11,7
8,5
16,7
17,4
7,1
9,7
6,7
10,6
14,8
8,1
8,3
7,7
11,0
11,5
13,7
14,9
10,9
19,2
20,6
12,9
13,4
9,8
20,5
21,6
9,5
11,3
8,6
14,7
17,0

Não
negras
18,3
19,7
18,6
22,0
20,6
18,9
8,9
15,4
9,9
9,9
16,0
13,5
13,5

Fonte: DIEESE/SEADE. MTE/FAT e convênios regionais. PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego).

Tabela 27. Proporção das/os ocupadas/os em postos de trabalho vulneráveis, por sexo e cor/raça Regiões metropolitanas e Distrito Federal - 2010 (em percentuais).
Regiões
Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
Fortaleza
Recife
Salvador
São Paulo

Total de
vulneráveis
27,1
27,4
25,3
42,8
35,9
34,1
28,8

Homens
Negros
24,6
23,9
23,7
39,0
30,4
29,9
25,9

Mulheres
Não negros
21,1
19,1
22,2
32,3
28,0
22,3
23,2

Negras
36,4
36,7
37,0
53,3
47,6
42,6
41,4

Não negras
27,2
25,4
27,5
42,6
35,4
26,1
30,9

Nota: inclui os assalariados sem carteira de trabalho assinada, os autônomos que trabalham para o público, os trabalhadores familiares
não remunerados e os empregados domésticos.
Fonte: DIEESE/SEADE. MTE/FAT e convênios regionais. PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego).
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Tabela 28. Tempo de permanência no atual emprego segundo sexo - Brasil e Grandes Regiões - 2009
(em percentuais).
Faixa de tempo no emprego
(em meses)
Até 5,9 meses
De 6 meses a menos de 1 ano
1 a menos de 2 anos
2 anos ou mais
Total (em n.ºs absolutos)

Norte
Homens
Mulheres
21,1
13,3
15,2
14,4
17,0
15,5
46,7
56,8
1.285.585
908.680

Nordeste
Homens
Mulheres
22,2
12,6
14,2
13,3
15,4
13,6
48,1
60,5
4.284.608
3.137.578

Sudeste
Homens
Mulheres
20,9
18,5
13,8
14,0
17,1
17,1
48,2
50,4
12.478.332
8.619.803

Faixa de tempo no emprego
(em meses)
Até 5,9 meses
De 6 meses a menos de 1 ano
1 a menos de 2 anos
2 anos ou mais
Total (em n.ºs absolutos)

Sul
Homens
Mulheres
21,0
18,8
14,5
14,9
17,1
16,7
47,4
49,7
3.995.231
3.083.212

Centro-Oeste
Homens
Mulheres
21,2
17,6
15,3
14,4
16,4
15,8
47,1
52,2
2.094.269
1.323.248

Brasil
Homens
Mulheres
21,2
17,1
14,2
14,1
16,8
16,2
47,9
52,6
24.135.025
17.072.521
Fonte: MTE (RAIS). DIEESE.

Tabela 29. Jornada média semanal das/os assalariadas/os no trabalho principal, segundo sexo e
cor/raça - Regiões metropolitanas e Distrito Federal - 2000 e 2010 (em horas).
Regiões
Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
Fortaleza
Recife
Salvador
São Paulo
Regiões
Belo Horizonte
Distrito Federal
Porto Alegre
Fortaleza
Recife
Salvador
São Paulo

Total (2000)
Negros
Não negros
42
41
41
41
44
43
45
42
42
39
45
43

Homens (2000)
Negros
Não negros
44
43
43
42
47
45
47
45
45
42
46
45

Mulheres (2000)
Negras
Não negras
39
37
39
39
40
40
40
39
38
36
41
40

Total (2010)
Negros
Não negros
41
40
41
40
42
42
45
43
45
44
42
40
43
42

Homens (2010)
Negros
Não negros
42
41
42
41
44
43
46
45
47
46
44
41
44
43

Mulheres (2010)
Negras
Não negras
39
38
40
39
40
40
42
41
41
41
40
39
41
40

Fonte: DIEESE/SEADE. MTE/FAT e convênios regionais. PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego).
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Tabela 30. Distribuição dos empregos com carteira assinada, por sexo - Brasil e Grandes Regiões 2006 a 2009 (em percentuais).
Ano
2006
2007
2008
2009

Norte
HoMumens
lheres
58,6
41,4
59,1
40,9
58,7
41,3
58,5
41,5

Nordeste
HoMumens
lheres
57,3
42,7
57,3
42,5
57,6
42,4
57,7
42,3

Sudeste
HoMumens
lheres
60,4
39,6
59,9
40,1
59,6
40,4
59,1
40,9

Sul
HoMumens
lheres
57,5
42,5
57,4
42,6
56,9
43,1
56,4
43,6

Centro-Oeste
HoMumens
lheres
61,6
38,4
61,7
38,3
61,5
38,5
61,3
38,7

Brasil
HoMumens
lheres
59,4
40,6
59,2
40,8
58,9
41,1
58,6
41,4

Fonte: MTE (RAIS). DIEESE.

Tabela 31. Trabalhadores domésticos de 10 ou mais anos de idade, no trabalho principal da semana de
referência, segundo o sexo - Brasil e Grandes Regiões - 2008 e 2009 (números absolutos, em milhares
de pessoas).
Trabalhadores domésticos

Brasil

Total
Com carteira de trabalho assinada
Sem carteira de trabalho assinada

7.233
1.995
5.228

Norte
495
66
429

Nordeste
1.755
264
1.491

Homens
Total
Com carteira de trabalho assinada
Sem carteira de trabalho assinada

504
226
278

32
8
24

118
39
79

Mulheres
Total
Com carteira de trabalho assinada
Sem carteira de trabalho assinada

6.719
1.769
4.950

464
58
406

1.637
225
1.412

Grandes Regiões
Sudeste
3.332
1.165
2.167

Sul
999
321
677

Centro-Oeste
643
179
464

247
137
110

64
22
42

44
20
23

3.084
1.028
2.057

935
300
635

599
158
441

Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.

Tabela 32. Distribuição das empregadas domésticas por forma de contratação, segundo cor/raça Regiões metropolitanas e Distrito Federal - 2000 e 2010 (em percentagem).
Regiões e forma de contratação

2000
Negras

Total

Não negras

2010
Negras

Total

Não negras

Belo Horizonte
Total

100

68,3

31,7

100

71,0

29,0

Distrito Federal
Total

100

70,5

29,5

100

79,3

20,7

Porto Alegre
Total

100

24,7

75,3

100

26,5

73,5

-

-

-

100

76,7

23,3

Recife
Total

100

76,4

23,6

100

80,9

19,0

Salvador
Total

100

95,2

N/D

100

96,7

N/D

100

49,1

50,9

100

48,9

51,1

Fortaleza
Total

São Paulo
Total

Fonte: DIEESE/SEADE. MTE/FAT e convênios regionais. PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego).
N/D: não disponível – a amostra não comporta desagregação para esta categoria.

339

Tabela 33. Distribuição das pessoas que foram vítimas de agressão física, por sexo, segundo local da
agressão - Brasil e Grandes Regiões - 2009 (em percentuais).
Local da agressão
Própria residência
Residência de terceiros
Estabelecimento comercial
Via pública
Estabelecimento de ensino
Transporte coletivo
Ginásio ou estádios esportivos
Outro
Total (em 1.000 pessoas)
Local da agressão
Própria residência
Residência de terceiros
Estabelecimento comercial
Via pública
Estabelecimento de ensino
Transporte coletivo
Ginásio ou estádios esportivos
Outro
Total (em 1.000 pessoas)

Norte
Homens
Mulheres
11,2
43,4
4,9
9,9
8,6
2,9
62,2
37,0
5,4
3,9
1,1
1,1
2,0
0,0
4,6
1,9
145
92

Nordeste
Homens
Mulheres
12,9
47,0
3,8
5,6
9,8
3,0
58,1
36,6
8,6
4,6
1,0
1,4
1,2
0,2
4,6
1,7
478
334

Sudeste
Homens
Mulheres
10,9
40,6
3,3
6,0
11,7
4,0
57,1
37,1
10,5
8,5
1,4
1,4
1,1
0,3
4,0
2,1
506
437

Sul
Homens
Mulheres
14,1
39,7
2,2
6,8
13,9
4,8
51,9
37,0
10,7
9,5
0,8
0,3
2,6
0,9
3,9
1,1
209
137

Centro-Oeste
Homens
Mulheres
13,5
45,2
4,7
5,0
14,2
5,2
45,9
35,4
11,2
6,7
1,5
0,7
2,7
0,0
6,3
1,8
106
82

Brasil
Homens
Mulheres
12,3
43,1
3,6
6,2
11,3
3,8
56,4
36,8
9,4
6,9
1,2
1,2
1,5
0,3
4,4
1,8
1.443
1.082
Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.

Tabela 34. Distribuição das pessoas que foram vítimas de agressão física, por sexo, segundo relação
com o agressor - Brasil e Grandes Regiões - 2009 (em percentuais).
Relação com o agressor
Pessoa desconhecida
Policial / segurança privado
Cônjuge / ex-cônjuge
Parente
Pessoa conhecida
Total (em 1.000 pessoas)
Relação com o agressor
Pessoa desconhecida
Policial / segurança privado
Cônjuge / ex-cônjuge
Parente
Pessoa conhecida
Total (em 1.000 pessoas)

Norte
Homens
Mulheres
55,9
30,4
5,8
2,0
2,0
27,7
4,2
11,0
32,1
29,0
145
92

Nordeste
Homens
Mulheres
41,6
25,3
6,2
0,9
2,1
29,1
6,7
13,2
43,4
31,5
478
334

Sudeste
Homens
Mulheres
46,2
31,4
8,0
2,2
2,1
22,4
5,6
10,6
38,1
33,4
506
437

Sul
Homens
Mulheres
47,5
26,4
5,8
0,5
1,7
28,5
5,1
9,8
39,8
34,8
209
137

Centro-Oeste
Homens
Mulheres
53,2
35,4
5,5
1,6
1,8
25,0
4,0
10,6
35,4
27,3
106
82

Brasil
Homens
Mulheres
46,4
29,1
6,7
1,5
2,0
25,9
5,6
11,3
39,3
32,2
1.443
1.082
Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.
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Tabela 35. Crescimento do número de sindicalizados entre 1978 e 1979, por sexo - Brasil (em
percentuais).
Sindicalização

Homens

Urbana
Indústria (total)
Metalurgia

Mulheres
6,2
5,3
7,1

Total
9,6
4,9
12,8

6,9
5,2
7,7

Fonte: MT (Inquérito Sindical 1978/1979).

Tabela 36. Taxa de sindicalização das/os empregadas/os por sexo - Brasil - 2006 a 2009 (em
percentuais).
Ano

Homens

2006
2007
2008
2009

Mulheres
22,0
20,5
20,9
20,8

Total
18,0
17,0
17,3
17,3

20,2
19,0
19,3
19,2

Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.

Tabela 37. Trabalhadores sindicalizados por setor da economia e sexo - Brasil - 2009 (em números
absolutos e percentuais).
Sindicalização
Agrícola
Indústria
Indústria de transformação
Construção
Comércio e reparação
Alojamento e alimentação
Transporte, armazenagem e
comunicação
Administração pública
Educação, saúde e serviços sociais
Serviços domésticos
Outros serviços coletivos, sociais e
pessoais
Outras atividades
Atividades mal definidas
Total

Homens
N.ºs absolutos
2.543.451
2.224.062
1.971.816
552.967
1.130.634
169.137

61,7
73,7
72,4
93,0
57,7
48,1

Mulheres
N.ºs absolutos
1.580.778
794.294
753.501
41.405
829.670
182.580

958.840

86,9

144.011

13,1

1.102.851

100,0

771.801
602.128
21.276

59,7
23,8
12,0

520.414
1.932.740
155.412

40,3
76,2
88,0

1.292.215
2.534.868
176.688

100,0
100,0
100,0

217.937

54,8

179.662

45,2

397.599

100,0

1.008.174
2.083
10.202.490

63,6
47,8
59,5

576.144
2.277
6.939.387

36,4
52,2
40,5

1.584.318
4.360
17.141.877

100,0
100,0
100,0

%

%
38,3
26,3
27,6
7,0
42,3
51,9

Total
N.ºs absolutos
4.124.229
3.018.356
2.725.317
594.372
1.960.304
351.717

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.
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Tabela 38. Número de sindicatos presididos por mulheres - Brasil - 1992 e 2001 (em percentuais).
Ano

Número de sindicatos

1992
2001

d6
10
Fonte: IBGE (Sindicatos: Indicadores Sociais). DIEESE.

Tabela 39. Número de sindicatos por classes percentuais de participação das mulheres na diretoria Brasil e Grandes Regiões - 2001 (em números absolutos).
Regiões
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Brasil

Total
1.208
4.072
5.213
3.970
1.498
15.961

Classes percentuais de participação das mulheres na diretoria em exercício em 31.12
Não tem
Até 25%
De 26 a 50%
De 51 a 75%
De 76 a 100%
S/ declaração
408
447
267
59
27
0
1.076
1.358
1.180
303
148
7
2.235
1.795
803
250
125
5
1.485
1.428
703
205
139
10
463
551
327
95
60
2
5.667
5.579
3.280
912
499
24
Fonte: IBGE (Sindicatos: Indicadores Sociais). DIEESE.

Tabela 40. Sindicatos, urbanos e rurais, por sexo de seu presidente, 1.º secretário e 1.º tesoureiro,
segundo o tipo de sindicato - Brasil - 2001 (em números absolutos).
Tipo de sindicato
Total
Urbanos
Empregadores
Empregados
Trabalhadores autônomos
Agentes autônomos
Profissionais liberais
Trabalhadores avulsos
Rurais
Empregadores
Trabalhadores

Total
15.961
10.263
2.758
6.070
585
62
483
305
5.698
1.787
3.911

Presidente
Homens
Mulheres
14.343
1.618
9.072
1.191
2.637
121
5.113
957
540
45
61
1
417
66
304
1
5.271
427
1.755
32
3.516
395

Sexo
1.º secretário
Homens
Mulheres
12.054
3.907
7.762
2.501
2.443
315
4.124
1.946
502
83
56
6
340
143
297
8
4.292
1.406
1.678
109
2.614
1.297

1.º tesoureiro
Homens
Mulheres
13.403
2.558
8.520
1.743
2.521
237
4.758
1.312
525
60
59
3
358
125
299
6
4.883
815
1.718
69
3.165
746

Fonte: IBGE (Pesquisa Sindical 2001). DIEESE
.
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Tabela 41. Cláusulas relativas ao trabalho das mulheres, por tipo de garantia - Brasil - 1993 a 2009.
Cláusulas
Gestação
Estabilidade gestante
Função compatível à gestante
Horário de trabalho da gestante
Exame pré-natal
Atestado médico de gravidez
Primeiros socorros para parto
Informações sobre riscos à gestante
Maternidade/paternidade
Licença-maternidade
Licença-paternidade
Estabilidade pai
Garantias à lactante
Licença amamentação
Intervalos para amamentação
Jornada de trabalho da lactante
Creche
Acompanhamento de filhos
Auxílio natalidade
Dependentes deficientes
Garantias na adoção
Licença à mãe adotante
Licença ao pai adotante
Estabilidade adotante
Creche para filhos adotivos
Auxílio adoção
Responsabilidades familiares
Acompanhamento de cônjuges/famil.
Auxílio-educação
Assistência à saúde
Auxílio dependentes
Condições de trabalho
Jornada de trabalho
Direito de trabalhar sentada
Revista de pessoal
Controle para uso do banheiro
Assédio sexual
Assédio moral
Fornecimento de absorventes
Fornecimento de sapatos e meias
Exercício do trabalho
Qualificação e treinamento
Saúde da mulher
Prevenção de câncer ginecológico
AIDS
Licença-aborto
Estabilidade aborto
Retorno de licença-maternidade
Equidade de gênero
Garantia contra discriminação
Total

1993-1995
N.º abs.
Em %
101
24,8
79
19,4
10
2,5
3
0,7
3
0,7
4
1,0
1
0,2
1
0,2
221
54,3
18
4,4
33
8,1
3
0,7
19
4,7
3
0,7
15
3,7
1
0,2
59
14,5
30
7,4
11
2,7
0
0
48
11,8
28
6,9
4
1,0
4
1,0
12
2,9
0
0
19
4,7
0
0
18
4,4
0
0
1
0,2
36
8,8
0
0
1
0,2
13
3,2
2
0,5
0
0
0
0
19
4,7
1
0,2
8
2,0
8
2,0
18
4,4
3
0,7
5
1,2
2
0,5
8
2,0
0
0
4
1,0
4
1,0
407
100,0

1996-2000
N.º abs.
Em %
105
20,7
80
15,8
12
2,4
3
0,6
4
0,8
4
0,8
1
0,2
1
0,2
245
48,3
21
4,1
33
6,5
6
1,2
17
3,4
2
0,4
14
2,8
1
0,2
58
11,4
47
9,3
0
0
9
1,8
54
10,7
31
6,1
4
0,8
5
1,0
13
2,6
1
0,2
73
14,4
26
5,1
23
4,5
23
4,5
1
0,2
41
8,1
5
1,0
1
0,2
14
2,8
0
0
1
0,2
0
0
19
3,7
1
0,2
8
1,6
8
1,6
19
3,7
2
0,4
7
1,4
1
0,2
8
1,6
1
0,2
16
3,2
16
3,2
507
100,0

2001-2006
N.º abs.
Em %
93
18,1
70
13,6
11
2,1
3
0,6
4
0,8
4
0,8
1
0,2
0
0
254
49,3
22
4,3
32
6,2
7
1,4
19
3,7
1
0,2
16
3,1
2
0,4
57
11,1
51
9,9
0
0
15
2,9
51
9,9
27
5,2
6
1,2
5
1,0
13
2,5
0
0
74
14,4
27
5,2
22
4,3
24
4,7
1
0,2
45
8,7
8
1,6
1
0,2
12
2,3
0
0
2
0,4
5
1,0
16
31
1
0,2
6
1,2
6
1,2
27
5,2
4
0,8
11
2,1
2
0,4
9
1,7
1
0,2
16
3,1
16
3,1
515
100,0

2007-2009
N.º abs.
Em %
95
17,2
68
12,3
10
1,8
3
0,5
4
0,7
9
1,6
1
0,2
0
0
272
49,2
23
4,2
33
6,0
8
1,4
22
4,0
1
0,2
19
3,4
2
0,4
62
11,2
52
9,4
0
0
17
3,1
55
9,9
28
5,1
8
1,4
5
0,9
14
2,5
0
0
73
13,2
27
4,9
21
3,8
23
4,2
2
0,4
52
9,4
8
1,4
1
0,2
12
2,2
0
0
5
0,9
9
1,6
16
2,9
1
0,2
6
1,1
6
1,1
37
6,7
6
1,1
13
2,4
5
0,9
12
2,2
1
0,2
18
3,3
18
3,3
553
100,00

Nota: painel composto por 94 unidades de negociação no período de 1993 a 2000 e por 90 unidades de negociação a partir de 2001. Em
cada período, e para cada garantia, o valor considerado foi o do ano com maior número de cláusulas registradas.
Fonte: DIEESE. SACC.
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Tabela 42. Centrais sindicais - composição da direção nacional segundo sexo - Brasil - 2005.
Homens

Central Sindical

N.º

CGT
CUT
Força Sindical
SDS

63
25
44
15

Mulheres
%
75,0
65,8
84,6
93,8

N.º
21
13
8
1

Total
%
25,0
34,2
15,4
6,2

N.º

%
84
38
52
16

100
100
100
100

Fontes: CUT. CGT. Força Sindical. SDS.

Tabela 43. Taxa de sindicalização das/os empregadas/os domésticas/os por sexo e cor/raça - Brasil 2006 e 2009 (em percentuais).
Ano
2006
2009

Homens
Negros

Mulheres
Não negros

17,6
17,9

Negras
21,9
22,9

Não negras
13,8
13,5

18,0
18,6

Fonte: IBGE (PNAD). DIEESE.

