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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Mariana Amaral. MULHER E CAPACIDADE: Um levantamento da 

inserção da mulher no mercado de trabalho a partir do Código Civil de 1916. 26 fls. 

Artigo (Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

 
O presente artigo visa analisar a evolução do papel jurídico social da mulher partindo da 
incapacidade relativa trazida no Código Civil de 1916, passando pela plena capacidade 
civil instituída pelo Estatuto da Mulher Casada de 1942, que possibilitou o acesso da 
mulher ao mercado de trabalho, até o cenário atual, onde mulher e liderança ainda 
parecem termos antagônicos.  
 

Palavras-Chave: Mulher, Gênero, Mercado de Trabalho, Divisão sexual do trabalho, 
Maternidade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 
The main purpose of this article is to conduct an analysis of the evolution of the female 
social role, beginning with the relative incapacity brought up by the Brazilian Civil Code 
of 1916, passing by the full civil capacity introduced by the Brazilian Female Statute of 
1942, which regarded married women and allowed them to enter the general job market, 
till the present scenario, still marked by a persisting antagonism between women and 
leadership. 
 

Keywords: Women. Gender. Job Market. Motherhood. Sexual Division of the labour 

market.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Código Civil de 1916 completou cem anos desde sua edição, e representava as 

relações patriarcais que constituíam a sociedade de sua época. Os espaços políticos, 

jurídicos e sociais eram dominados pela figura masculina. A capacidade da mulher estava 

condiciona ao seu estado civil. A mulher casada era considerada relativamente incapaz, 

necessitava de autorização do marido e para exercer atividade profissional.   

A submissão feminina à figura do homem não se encerrava na questão do trabalho. 

Além disso, a esposa era excluída da chefia da família, afastada da ingerência de seus 

próprios bens e lhe sobrava basicamente o papel de “rainha do lar”, exercendo o trabalho 

reprodutivo de cuidado da casa, dos filhos e do conjugue.  

Em 1962, com o advento da Lei 4.121, o Estatuto da Mulher Casada, a figura 

feminina recuperou sua plena capacidade civil, mas, analisaremos se esta conquista 

repercutiu de forma efetiva na inclusão da mulher no mercado de trabalho ou se foi apenas 

uma inovação legislativa necessária diante da luta dos movimentos feministas da época. 

Com o presente estudo pretende-se percorrer os caminhos da construção do trabalho 

feminino e seu desenvolvimento através das mudanças normativas, frutos da constante luta 

das mulheres contra a sociedade patriarcal, traçando uma perspectiva 100 anos após a 

edição do Código Civil de 1916. Neste estudo, será observada a condição da mulher casada 

como ser juridicamente incapaz de praticar os atos da vida civil e como esse fator ainda é 

importante para entender a desigualdade de gênero no mercado de trabalho até os dias 

atuais. 

 

1 – Mulher e capacidade.  

 

1.1 – A incapacidade relativa da mulher casada no Código Civil de 1916 

 

Nas palavras de Maria Berenice Dias1, “ainda que acanhada e vagarosamente, os 

textos legais acabam retratando a trajetória da mulher. ” 

Com o Código Civil de 1916 não foi diferente. O regulamento deixou claro que o 

papel da mulher estava atrelado à vida doméstica e familiar, e construiu verdadeiras 

barreiras para a inserção da mulher no mercado de trabalho. Uma codificação que 

                                                            
1 DIAS, Maria Berenice. A mulher no Código Civil. Disponível em https://goo.gl/GoiRw6. Acessado em 
22/06/2017.  
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retratava a sociedade de sua época, marcada pelo patriarcalismo e conservadorismo do 

final do século XIX. A chefia da família era destinada exclusivamente ao marido, 

excluindo totalmente a esposa da administração da sociedade conjugal2.  

Da mulher, esperava-se basicamente que cumprisse seu papel reprodutivo, 

fazendo com que o cuidado do lar, do marido e dos filhos fosse algo naturalizado e 

associado a tarefas femininas. Enquanto cumpria este papel, era dita como rainha do lar. 

Aos poucos, as vozes dos movimentos feministas no país3 afirmavam tratar-se de um 

reinado de coroa fictícia, já que a mulher não era remunerada pelo trabalho doméstico.  

As mulheres não tinham percepção dessa limitação de capacidade porque não 

eram educadas ou informadas sobre seus direitos. A vida que levavam no cotidiano era 

suportada como natural, como se pertencesse à natureza feminina. Esse estereótipo fazia 

parte da cultura da divisão sexual do trabalho e reforçava o conceito de feminilidade.4 

A condição jurídica das mulheres era inferiorizada, já que o ordenamento civil 

atrelava sua capacidade ao estado civil. Se casada, necessitava de autorização prévia do 

cônjuge para trabalhar, o que a colocava no hall dos relativamente incapazes, juntamente 

como os índios, os pródigos e os menores: 

 
Art. 6: São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os 
exercer: (...) II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade 
conjugal. (...) Art. 242:  A mulher não pode, sem autorização do 
marido: (...) VII. Exercer profissão;5 

 
Ainda sob os reflexos do modelo patriarcal e patrimonialista, o Código Civil de 

1916 mantinha capítulos distintos para elencar os direitos e deveres do marido e da 

mulher, proibindo-a de dispor livremente de seus bens.6   

A condição financeira da mulher que casava era ainda mais delicada, pois, mesmo 

que detentora de patrimônio constituído anteriormente ao casamento, todos os seus bens 

ficavam sob a administração do marido. A mulher comerciante poderia dar continuidade 

                                                            
2 O art. 233 tinha a seguinte redação: Art. 233 - O marido é o chefe da sociedade conjugal. Disponível em 
https://goo.gl/c0O6gb. Acesso em 02/07/2017.   
3 A advogada Romy Martins Medeiros foi pioneira na luta feminista no Brasil. Foi estudante da Faculdade 
Nacional de Direito da UFRJ e Fundadora do Conselho Nacional de Mulheres do Brasil (CNMB). Junto 
com Orminda Ribeiro Bastos, editou o texto preliminar do Estatuto da Mulher Casada, questionando a 
hierarquização e o papel de subalternidade da mulher na família.  
4 GAZELE, Catarina Cecin. Estatuto Da Mulher Casada: Uma história dos direitos humanos das mulheres 
no Brasil. Disponível em https://goo.gl/b6AxVb. Acessado em 22/06/2017.  
5 Disponível em https://goo.gl/c0FO6gb. Acessado em 02/07/2017.  
6 O art. 242, II, do CC de 16 tinha a seguinte redação: Art. 242: A mulher não pode, sem autorização do 
marido: II. Alienar, ou gravar de ônus real, os imóveis de seu domínio particular, qualquer que seja o regime 
dos bens. Disponível em https://goo.gl/c0O6gb. Acesso em 02/07/2017.   
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as suas atividades comerciais desde que não houvesse manifestação marital em sentido 

contrário, devendo constar em seu registro comercial seu estado civil7.  

O casamento era uma imposição social à mulher, no sentindo em que a família 

legítima só se constituía a partir dele8. O matrimônio foi sistematicamente denunciado 

pelos movimentos feministas como mecanismo de opressão às mulheres. Feministas 

como Elizabeth Cady Stanton, no século XIX, e depois Betty Friedan e Simone de 

Beauvoir, em meados do século XX, alertavam para o perigo do ideário de feminilidade 

e que a vida doméstica representava uma espécie de escravidão, que restringia as 

experiências, embotava as faculdades mentais e o senso prático e limitava as 

competências e os horizontes das mulheres. Essa crítica foi, por outro lado, a consumação 

rigorosa da consciência do dilema das mulheres brancas de classe média9.  

Orlando Gomes10, ao comentar as disposições legislativas daquele início de 

século, descreveu a situação da mulher perante a família, demonstrando a fragilidade da 

sua condição na sociedade conjugal e a evolução dos costumes da época no sentindo de 

deslegitimar a soberania do marido sobre a esposa: 

O marido exercia sobre a mulher autoridade e contrôle que se estendiam 
aos aspectos mais simples de sua conduta. (...) era-lhe lícito fiscalizar 
as relações pessoais da mulher, controlando suas visitas e vigiando a 
correspondência, e, interferindo até nos atos mais simples e hábitos 
pessoais. Também êsses poderes se mitigaram sob a influência de novos 
costumes. Permaneceram, não obstante, limitações à capacidade da 
mulher, inspiradas, em parte, na falsa idéia de que não tinha 
aptidão para exercer certos atos, e, em parte, na necessidade de 
reforçar a unidade de chefia da sociedade conjugal. (...) NÃO eram 
limitações impostas pelo fato de se constituir, com o casamento, 
uma sociedade, por isso que não existiam para o marido. Decorriam 
da sua posição de inferioridade nessa sociedade. (...) Por ser o chefe 
da sociedade conjugal, o marido, não só concentrava em seu poder as 
rendas do casal, qualquer que fosse sua procedência, como tinha, das 
mesmas, a livre disposição, cabendo-lhe, em princípio, a administração 
dos bens comuns e particulares da mulher. (Grifou-se) 
 

                                                            
7 O art. 1º do Código Comercial de 1850 trazia a seguinte redação: Art. 1º - Podem comerciar no Brasil: 
(...) 4. As mulheres casadas maiores de 18 (dezoito) anos, com autorização de seus maridos para poderem 
comerciar em seu próprio nome, provada por escritura pública. (...). Os menores, os filhos-famílias e as 
mulheres casadas devem inscrever os títulos da sua habilitação civil, antes de principiarem a comerciar, no 
Registro do Comércio do respectivo distrito. Disponível em https://goo.gl/nfejyP. Acessado em 02/07/2017.  
8 O art. 343 do CC de 1916 tinha a seguinte redação: Art. 337. São legítimos os filhos concebidos na 
constância do casamento, ainda que anulado, ou nulo, se contraiu de boa fé. Disponível em 
https://goo.gl/c0O6gb. Acesso em 02/07/2017 
9 DAVIS, Angela Y. Women, race, & class. New York: Vintage, 1983 [1981]. Apud BIROLI, Flávia. 
Família: novos Conceitos. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014. p. 12 
10 Direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 1968. p. 134-135. 
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Um conjunto de mudanças, evolução social, progresso cultural e desenvolvimento 

científico pelo qual passou a sociedade brasileira provocou transformações que exigiram 

do direito constante atualização e adaptação, com a edição de leis especiais que visavam 

modernizar o direito civil. Trata-se, principalmente, da Lei n. 4.121/62 (Estatuto da 

Mulher Casada)11.  

 

1.2 – O Estatuto da Mulher Casada de 1962.  

 

O Estatuto da Mulher Casada, Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962, revogou 14 

artigos do Código Civil, os quais mantinham a mulher em inexplicável posição de 

dependência e inferioridade perante o marido e foi, portanto, o primeiro passo na 

desconstrução de uma sociedade patriarcal,12 representando uma grande conquista na 

construção da cidadania das mulheres no Brasil. Foi, de grande parte, fruto da iniciativa 

da advogada carioca Romy Medeiros da Fonseca13, que cobrava da comunidade 

advocatícia da época alteração do Estatuto Civil de 1916 sobretudo em relação aos 

dispositivos que relativizavam a capacidade civil da mulher casada e colocavam-na em 

situação de subalternidade desnecessária14.   

Conforme observado no tópico anterior, o ordenamento jurídico da primeira 

metade do século XX estava baseado em normas que enfraqueciam o poder da mulher, 

que, se casada, precisava de autorização do marido para viajar, exercer profissão e não 

tinha autonomia e ingerência sob seus bens. A atuação feminina na luta contra estes 

dispositivos enfrentou resistência por parte do mundo jurídico, político e religioso da 

época, dominados pela presença masculina.15 

                                                            
11 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, volume 1: Parte Geral. 10a edição. São Paulo: 
Saraiva, 2012.  
12 DIAS, Maria Berenice. A mulher no Código Civil. Disponível em https://goo.gl/X2x1ku.  Acessado em 
22/06/2017. 
13 Por iniciativa da Advogada Romy Martins Medeiros da Fonseca, foram empreendidos debates no 
Instituto dos Advogados Brasileiros no sentido de encaminhar ao Poder Legislativo Federal esboço de 
anteprojeto requerendo mudanças no Código Civil Brasileiro, em favor da mulher casada. A advogada foi 
pioneira das lutas feministas no Brasil.  
14 GAZELE, Catarina Cecin. Estatuto Da Mulher Casada: Uma história dos direitos humanos das mulheres 
no Brasil. Disponível em https://goo.gl/b6AxVb. Acessado em 22/06/2017. Em janeiro de 2005, foi 
realizada uma entrevista com a advogada Romy, buscando reconstituir a trajetória da criação da Lei n.º 
4.121, necessária ao acervo da historiografia da mulher do Brasil. Foi realizada a transcrição da gravação 
do depoimento. 
15 As pontuações feitas por Romy Medeiros da Fonseca foram: a) supressão do inciso II, do artigo 6º do 
Código Civil; e b) paridade acerca da chefia da sociedade conjugal. Ao verificar a resistência masculina 
que haveria por parte do mundo jurídico, político e religioso, capitaneados pelos homens, ela privilegiou a 
questão da supressão da lei que colocava a mulher casada no Brasil como relativamente incapaz, 
assemelhada aos silvícolas inadaptados e aos pródigos. GAZELE, Catarina Cecin. Estatuto Da Mulher 
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O caminho até a edição do Estatuto da Mulher Casada foi longo e moroso. Myrtes 

Gomes de Campus, primeira mulher a realizar inscrição no Instituto dos Advogados do 

Brasil, já afirmava em seu discurso a necessidade de alteração dos dispositivos que 

tratavam a mulher casada como pessoa relativamente incapaz16.  

A Lei n º 4.121/62, trouxe, portanto, a plena capacidade civil da mulher casada17, 

a mulher passou a ocupar o lugar de colaboradora da sociedade conjugal, ao lado do 

marido18 e nasceu o instituto dos chamados bens reservados, afim de preservar o 

patrimônio construído pela esposa fruto do seu trabalho. Assim, a mulher passou a ter 

direito ao seu patrimônio próprio, que não respondia pelas dívidas contraídas pelo marido, 

salvo se em benefício da família19.  

Através do Estatuto da Mulher Casada ficou consagrado o princípio do livre 

exercício de profissão da mulher casada, permitindo que ela ingressasse livremente no 

mercado de trabalho, tornando-a economicamente produtiva, aumentando sua 

importância nas relações de poder no seio da família.20 

Em que pese todos os avanços trazidos com o advento do Estatuto da Mulher 

Casada, a inserção da mulher no mercado de trabalho não alcançou sua plenitude de 

prontidão. A figura feminina passou a exercer a vida profissional como uma espécie de 

mão de obra secundária, ou seja, a esposa trabalhava quando o marido, principal provedor 

econômico da família, não conseguia cumprir de forma plena sua função, seja pelo 

desemprego, redução salarial ou outros fatores.  

A mulher não tomou conta dos principais espaços do mercado de trabalho e sua 

inserção foi tímida, precária, eventual, instável e secundária, tendendo a deixar a atividade 

                                                            
Casada: Uma história dos direitos humanos das mulheres no Brasil. Disponível em https://goo.gl/b6AxVb.  
Acessado em 22/06/2017.  
16 GAZELE, Catarina Cecin. Estatuto Da Mulher Casada: Uma história dos direitos humanos das mulheres 
no Brasil. Disponível em https://goo.gl/b6AxVb. Acessado em 22/06/2017.  
17 O art. 6º do CC 1916 passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 6º: São incapazes relativamente a 
certos atos (art. 147, nº I), ou à maneira de os exercer: I - Os maiores de 16 e os menores de 21 anos; II - 
Os pródigos; III - Os silvícolas. Disponível em https://goo.gl/c0O6gb.  Acesso em 02/07/2017.   
18 O art. 233 do CC 16 passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 233: O marido é o chefe da sociedade 
conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no interêsse comum do casal e dos filhos. 
Disponível em https://goo.gl/c0O6gb.  Acesso em 02/07/2017.   
19 O Parágrafo único do art. 246 do CC 16 passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 246, PU: Não 
responde, o produto do trabalho da mulher, nem os bens a que se refere êste artigo, pelas dívidas do marido, 
exceto as contraídas em benefício da família". Disponível em https://goo.gl/c0O6gb.  Acesso em 
02/07/2017.   
20 CLAUDETE. A mulher e o Casamento. Da Submissão à emancipação. Disponível em 
https://goo.gl/Wt9bpd.  Acessado em 25/06/2017.  
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econômica de lado no momento em que o marido recuperasse sua situação de provedor 

exclusivo. 21 

Este cenário de precariedade é enfrentado pelas mulheres no mercado de trabalho 

desde 1962, com o advento da Lei 4.121, e chega até os dias atuais, moldando as 

configurações da presença feminina nos cargos de menor prestígios dentro da sociedade, 

o que será analisado no tópico referente a ocupação de cargos de liderança por mulheres.  

 

1.3 – A igualdade jurídica trazida pela CRFB 1988 

 

Foi pelo artigo 226, em seu parágrafo 5º, que a Constituição da República 

Federativa do Brasil dispôs acerca da igualdade de direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal. Pelo Código Civil de 1916, o homem e a sua mulher, casados, 

passaram a dividir os deveres de fidelidade, mútua assistência, guarda e educação dos 

filhos. 

Foi a atual carta constituinte que trouxe a maior reforma já ocorrida dentro do 

Direito de Família, refletindo diretamente no papel e na posição da mulher. 22 Pela 

primeira vez enfatizou-se a igualdade entre homens e mulheres, em direitos e obrigações, 

consagrada no inciso I do art. 5º da CRFB. Enquanto no CC de 1916 a chefia da sociedade 

conjugal era de exclusividade do marido, a Constituição equiparou os direitos e deveres 

e repartiu as responsabilidades entre os conjugues.  

Já no preâmbulo, a carta constituinte assegura o direito à igualdade, elevando-a ao 

patamar de objetivo fundamental do Estado de promover o bem de todos, sem preconceito 

de sexo.  

No âmbito específico direito ao 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).23 

 

                                                            
21ABRAMO, Laís Wendel. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força de trabalho 
secundária? Disponível em https://goo.gl/Y6KD3a. Acessado em 25/06/2017 
22 DIAS, Maria Berenice. A mulher no Código Civil. Disponível em https://goo.gl/GoiRw6. Acessado em 
22/06/2017. 
23 THOME, Candy Florencio. O princípio da igualdade de gênero e a participação das mulheres nas 
organizações sindicais de trabalhadores. São Paulo: Ltr Editora, 2012. P. 146.  
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2 – Direitos assegurados às trabalhadoras  

 

2.1 – O tratamento da CLT às trabalhadoras24 

 

Para abordar a questão do trabalho da mulher, faz-se necessária a indagação se há 

uma proteção excessiva às trabalhadoras de maneira que desestimule a contratação ou a 

promoção de trabalhadoras. 

A legislação brasileira perdurou durante muito tempo sob a ótica de tutela em 

relação às mulheres, estabelecendo diversas restrições que foram perdendo seu impacto 

ao longo do tempo.25   

Exemplo prático é o caso da proibição do trabalho noturno feminino. Com o 

advento da Lei 7.189/84, entretanto, a regra passou a ser a permissão de mulheres para 

exercer o trabalho noturno, desde que maiores de 18 anos e que o trabalho não fosse 

realizado em atividade industrial. Mais tarde, a Lei 7.855 de 1989 findou expressamente 

qualquer restrição ao trabalho noturno feminino, figurando como verdadeiro avanço no 

que diz respeito ao rompimento da divisão sexista de atividades.  

Outro assunto importante a ser analisado é a estabilidade da mulher gestante26. 

Não cabendo, neste caso, a exigência de trabalho durante a licença maternidade, sob pena 

de sanção administrativa, nos termos no art. 401 da CLT, sendo devido, 

independentemente, o salário-maternidade conforme preceitua o art. 393 da CLT. 

No que tange ao período de lactação, o art. 396 da CLT garante a mulher o direito 

de duas pausas especiais com duração de meia hora cada uma, até que a criança complete 

seis meses de vida.  

                                                            
24 Em que pese seja um marco temporal impresso ao estudo, cumpre destacar que no cenário atual, foi 
aprovada a Reforma Trabalhista do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 38/2017, e está pendente de sanção 
presidencial. Sancionada a lei, aspectos importantes abordados neste capítulo sofrerão alterações, como é 
o caso da Licença Maternidade.   
25 BARROS, Alice. Direito do Trabalho, 10ª edição. São Paulo: LTr, 2016. P. 706. 
26 A súmula 244 do TST, que trata da estabilidade provisória da mulher gestante tem a seguinte redação: 
“GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item III alterada na sessão do Tribunal Pleno 
realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. I - O desconhecimento 
do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da 
estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se 
esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais 
direitos correspondentes ao período de estabilidade. III - A empregada gestante tem direito à estabilidade 
provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.” 
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O salário maternidade, contudo, não será objeto de estudo deste tópico, já que tem 

natureza jurídica de benefício previdenciário27. Neste sentindo, o pagamento do benefício 

por parte da Previdência-Social, só persiste quando em vigor o contrato de trabalho. (Art. 

97 do Decreto 3.048/99). Caso a trabalhadora gestante seja dispensada sem justa causa 

antes do início da licença-maternidade, cabe ao empregador arcar com o pagamento do 

salário maternidade correspondente.  

No que tange ao aspecto do trabalho feminino, o combate ao preconceito a à 

discriminação no trabalho está consagrado no princípio constitucional da isonomia.  

Por outro lado, se a discriminação de gênero foi banida dos textos legais, ela 

persistiu e ainda persiste em diversos segmentos sociais e tomou novas feições dentro da 

dinâmica de colocação da mulher no mercado de trabalho. A CLT vedou a discriminação 

contra a mulher casada ou em estado de gestação. Porém, investigações acerca das 

circunstâncias pessoais da mulher são costumeiras. O empregador costuma importar-se 

com seu estado civil ou de gravidez, atuando com discriminação durante o processo de 

seleção ou no curso da relação empregatícia.28 

A Lei 9.029/1995 proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, 

sendo vedada a adoção de quaisquer critérios discriminatórios para efeitos admissionais 

ou de permanência da relação jurídica de trabalho. Fica vedado também o rompimento 

do vínculo empregatício por quaisquer destes atos discriminatórios, quais sejam, 

exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro 

procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez.  

Ressalta-se, portanto, que os problemas enfrentados pelas mulheres com o 

trabalho foram observados pela Consolidação das Leis Trabalhistas na tentativa de 

amenizar e impedir a adoção de práticas discriminatórias por parte do empregador.  

 

2.2 – Proteção à trabalhadora mãe: O salário maternidade;  

 

O Salário Maternidade é um benefício previdenciário, consolidado no caput do 

art. 6º da Constituição Federal, que apresenta carácter de direito fundamental29 e 

                                                            
27 BARROS, Alice, op. cit. P. 719. 
28 BARROS, Alice, op cit. P. 728. 
29 Ademais, a proteção à maternidade é direito social fundamental (art. 6º, caput, C F / 88), o qual, por certo, 
abarca a adoção. Afirmo tal aspecto pois, além de intuitivo, conta com dois fundamentos jurídicos 
autônomos. Primeiramente, o art. 201, II, da Constituição, ao estabelecer os objetivos da previdência social, 
fixa a necessária proteção à maternidade, especialmente à gestante. Ora, se estabelece a Constituição uma 
particular atenção à gestante, permite inferir, sem muita dificuldade, que tal cobertura não se limita à tal 
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representa uma conquista para a inserção e manutenção da mulher no mercado de 

trabalho.30 31 

A questão da maternidade é argumento fundamental para o entendimento da 

secundarização da mulher, ou seja, é usada como pretexto para tornar a mão de obra 

feminina secundária, reforçando as diferenças entre os gêneros no mundo do trabalho. A 

maternidade é ponto importante na reprodução da imagem feminina como mão de obra 

secundária e complementar. “É essa diferença intransferível entre homens e mulheres que 

as torna uma trabalhadora de "segunda categoria", que torna a mulher no trabalho um 

indivíduo sempre meio inadequado, sempre meio fora do lugar”.32 

 Essa maternidade biológica tem forte impacto na construção de um estereótipo de 

desempenho diferente entre homens e mulheres. Cria-se um cenário de desconfiança e 

temor, permanecendo constantemente o risco de gravidez entre as trabalhadoras, 

“desconhecendo o dado objetivo de que o número de filhos por mulher na força de 

trabalho vem se reduzindo gradativamente nas últimas décadas”33. 

 Sem considerar, ainda, que atribuir à mulher todas as responsabilidades inerentes 

a maternidade e aos cuidados com os filhos e a família apenas reproduz as relações de 

poder do patriarcado, quando na verdade esses aspectos deveriam ser socialmente 

compartilhados. 

Os dispositivos legais que se destinam à proteção da maternidade, tal como é o 

caso da licença-maternidade, salário-maternidade, horários dedicados à lactação e direito 

à creche são utilizados como argumento de que a mão de obra feminina significaria altos 

custos às empresas.  

                                                            
hipótese, incluindo, também, a adoção. (...). Ademais, cumpre ainda notar que o benefício salário-
maternidade não é, de forma alguma, unicamente voltado ao filho, mas, também, à mãe, a qual terá elevado 
encargo de reorganizar sua vida pessoal e profissional com a feliz chegada de um novo membro. Afinal, o 
segurado participa e contribui ao sistema protetivo justamente como forma de obter a prestação devida na 
hipótese de necessidades sociais cobertas, como a maternidade ou adoção. Idem.  
30 Ademais, com o objetivo de proteger o mercado de trabalho da mulher, o legislador também achou por 
bem transformar este outrora benefício trabalhista em previdenciário, retirando o encargo de seu pagamento 
das empresas, por meio da Lei número 6.136/74, situação que permanece até hoje. IBRAHIM, Fábio 
Zambitte. Curso de Direito Previdenciário, 20ª Edição. Niterói: Impetus, 2015. P. 657.  
31 O salário-maternidade, em uma acepção estrita do seguro social, não teria natureza previdenciária, pois 
não há necessariamente incapacidade a ser coberta. Entretanto, na visão mais abrangente das necessidades 
sociais cobertas, com eventos não necessariamente ligados à incapacidade laborativa - como os encargos 
familiares - deve-se incluir o salário-maternidade como benefício, hoje, tipicamente previdenciário. Este 
benefício é previsto na Lei n 8.213/91, arts. 7 1 a 7 3 e no RPS, arts. 93 a 103. IBRAHIM, Fábio Zambitte. 
Curso de Direito Previdenciário, 20ª Edição. Niterói: Impetus, 2015.  
32 ABRAMO, Laís Wendel. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força de trabalho 
secundária? Disponível em https://goo.gl/Y6KD3a. Acessado em 25/06/2017.  
33 Idem 



15 
 

 
 

Por isso, em geral, o Estado tomou para si a responsabilidade de arcar com estas 

responsabilidades no sentido de garantir a observâncias destes dispositivos. A lei número 

6.136/74 retirou das empresas a responsabilidade de arcar com o pagamento do benefício 

do salário maternidade, incluindo-o entre as prestações da Previdência Social.  

 

2.3 -  Benefícios previdenciários: Redução da idade na aposentação.34  

 

 O sistema de previdência social brasileiro prevê ainda diversos requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias. Dentre eles, tomou-se como 

objeto de estudo neste capítulo a aposentadoria reduzida para as mulheres, que dá a elas 

o direito de solicitar a aposentadoria por idade 5 (cinco) anos mais cedo que os homens. 

 A questão previdenciária no Brasil ganhou destaque no cenário político atual, 

enfrentando novos desafios. A população em idade economicamente ativa sofreu uma 

queda, enquanto a população idosa apresentou um crescimento considerável, 

consequências do processo de envelhecimento populacional. Este fenômeno, presente em 

diversos países do mundo, inclusive no Brasil, resulta do declínio dos níveis de 

fecundidade e mortalidade.35  

O aumento da expectativa de vida do brasileiro traz grandes impactos às despesas 

previdenciárias e posterga o tempo de gozo dos benefícios previdenciários sobretudo no 

caso das mulheres. Em 2008, os homens recebiam o benefício da aposentadoria em média 

durante 23 anos, enquanto as mulheres gozavam do mesmo benefício por 29 anos, 

levando em consideração as aposentadorias por tempo de serviço.36 

Estudos37 sustentam que as mulheres gozam dos benefícios previdenciários por 

mais tempo em razão de dois fatores: o fato de poderem se aposentar mais jovens, já que 

o tempo de contribuição necessário é de cinco anos a menos que o necessário para os 

homens, e ao fato de que os diferenciais de mortalidade aumentam a expectativa de vida 

                                                            
34 Em que pese seja um marco temporal impresso ao estudo, cumpre destacar está em tramitação o projeto 
de reforma da previdência, por meio da Emenda Constitucional 287/2016, o que pode acarretar em 
mudanças nos assuntos relacionados neste tópico.    
35 WONG, L.L.R.; CARVALHO, J. A. O rápido processo de envelhecimento populacional do Brasil: sérios 
desafios para as políticas públicas. Revista Brasileira de estudos populacionais, São Paulo, v.23, n.1, p.5-
26, jan./jun. 2006. 
36 GIAMBIAGI, F.; TAFNER P. Demografia: a ameaça invisível: o dilema previdenciário que o Brasil se 
recusa a encarar. Cap. 3 “Outra Vez” p. 11-22. Cap. 10 “A Escandinávia é aqui: a sobrevida dos que se 
aposentam” p. 96-102. Cap. 11 “ O mundo é das mulheres” p. 105 -114. São Paulo: Elsevier, 2010. 
37MARRI, I.G.; WAJNMAN, S.; ANDRADE, M.V. Reforma da Previdência Social: simulações e impactos 
sobre os diferenciais de sexo. Revista Brasileira de Estudos Populacionais, Vol. 28, 2011, p. 37-56. 
Disponível em https://goo.gl/zsN6uP. Acesso em 02/07/2017.  
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feminina. Ou seja, as mulheres atingem mais cedo a idade necessária para se aposentarem 

e sobrevivem por mais tempo que os homens. Em 2013, segundo dados do INSS, a idade 

média para aposentadoria por tempo de serviço era de 55,34 para os homens e 52,45 para 

as mulheres. 38  

Segundo Fábio Zambitte Ibrahim39, o fato de que as mulheres no Brasil vivem em 

média mais anos que os homens foi motivo de questionamento da manutenção da 

aposentadoria reduzida para as mulheres. “Argumentava-se que as mulheres vivem mais 

no Brasil, então, por que reduzir sua idade para aposentação? Já outros alegavam que as 

mulheres viviam mais justamente por se aposentarem mais cedo”.40 

Ademais, o autor41 acredita que a dupla jornada feminina seja uma das principais 

justificativas para a redução de idade para as mulheres no momento de obter a 

aposentadoria, mas enfraquece este argumento sob a justificativa de que “com a evolução 

da sociedade, esta tarefa tem sido cada vez mais repartida entre o casal, sendo a 

diferenciação de idade cada vez mais anacrônica.”42 

Neste ponto, os dados do Fórum Econômico Mundial43 e da Pesquisa Nacional 

por Domicílio 2014 (PNAD)44 demonstram que a completa repartição do trabalho 

doméstico entre os gêneros ainda não é a realidade do Brasil e do mundo. As mulheres 

ainda são as principais responsáveis pelo trabalho doméstico e familiar, intensificando a 

dupla jornada feminina e o trabalho doméstico não remunerado.  

Neste interim, ao analisar os benefícios previdenciários ofertados às mulheres, é 

imperativo entender que a participação feminina no mercado de trabalho ainda está sim 

processo de avanço e não atingiu de forma plena a igualdade desejável. Historicamente45, 

o papel da mulher na divisão sexual do trabalho era destinado exclusivamente aos serviços 

domésticos e aos cuidados com os filhos, caracterizando o trabalho reprodutivo. 

Apesar do protagonismo feminino e da atuação crescente no mercado de trabalho 

nas últimas décadas, a desigualdade de gênero ainda é algo preocupante. A maternidade, 

                                                            
38 Idem 
39 Curso de Direito Previdenciário, 20ª Edição. Niterói: Impetus, 2015.p. 607.  
40 IBRAHIM, op. cit., p. 607. 
41 Idem. 
42 Ibidem. 
43 The Global Gender Gap Report, THE GLOBAL Gender Gap Report 2016. Fórum Econômico Mundial. 
Disponível em: https://goo.gl/51AtIK. Acessado em 20/05/2016.  
44 IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: síntese de indicadores, 2014. Disponível em 
https://goo.gl/bKhkif. Acessado em 20/05/2017. 
45 FELIX, Fernanda Fonseca. A questão previdenciária: simulações quanto à igualdade de gênero. 
Vantagem para previdência social e desvantagem para a mulher. Disponível em http://zip.net/bdtLZw. 
Acessado em 04/06/2017. P. 10.  
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os serviços domésticos e o tempo dedicado ao cuidado com a família ainda são aspectos 

que colocam as mulheres em posição de desvantagem em relação aos homens na busca 

por oportunidades 46. As mulheres são direcionadas para ocupações de pior qualidade, 

com jornadas de trabalho reduzidas e menor proteção previdenciária.  

Desta forma, entende-se que o benefício previdenciário da redução da idade para 

obtenção da aposentadoria se apresenta na verdade como forma de “compensar o 

desequilíbrio entre os sexos no cuidado com os filhos e pela dupla jornada de trabalho. 

(...) Trata-se das aposentadorias em idades mais jovens (bônus de cinco anos de idade) e 

com menor tempo de contribuição mínimo (bônus de cinco anos no tempo de 

contribuição) em relação aos homens. ”47 

Os países que já atingiram a equidade de requisitos para a aposentadoria de 

homens e mulheres apresentam políticas muito fortes de igualdade de gênero, inclusive 

instituindo licenças maternidade que podem ser divididas entre os pais, amenizando a 

desigualdade de gênero enfrentada pela mulher com o advento da maternidade48. 

Para demonstrar que a redução de idade para as mulheres na aposentação é fruto 

de uma realidade desigual entre os gêneros, foi traçado um panorama histórico49, 

estimando quantos anos de contribuição as mulheres teriam a mais que os homens, se o 

tempo dedicado aos afazeres domésticos na dupla jornada feminina fosse incluído no 

tempo de trabalho contabilizado pelo sistema de previdência social.  

A análise50 dos dados da PNAD realizada em 2005 demonstra que: 

 

Na divisão por sexo, as mulheres dedicavam um total de 20,8 horas 
e os homens 9,1 horas semanais aos afazeres domésticos. Além disso, 
91% das mulheres ocupadas declarou realizar afazeres domésticos, 
enquanto apenas 51% dos homens o faz; no total de horas, diferenças 
que evidenciam o acumulo de dupla jornada feminina. (Grifou-se) 

 

                                                            
46 Idem. 
47 MARRI, I.G.; WAJNMAN, S.; ANDRADE, M.V. Reforma da Previdência Social: simulações e 
impactos sobre os diferenciais de sexo. Revista Brasileira de Estudos Populacionais, Vol. 28, 2011, p. 37-
56. Disponível em https://goo.gl/zsN6uP. Acessado em 02/07/2017. 
48 HAKKERT, R. Population policies in low-fertility contexts: elements to consider in policy dialogue with 
governments. UNFPA, 2014 Apud FELIX, Fernanda Fonseca. A questão previdenciária: simulações quanto 
à igualdade de gênero. Vantagem para previdência social e desvantagem para a mulher. Disponível em 
<http://zip.net/bdtLZw>. Acessado em 04/06/2017. 
49 FELIX, Fernanda Fonseca. A questão previdenciária: simulações quanto à igualdade de gênero. 
Vantagem para previdência social e desvantagem para a mulher. Disponível em http://zip.net/bdtLZw. 
Acessado em 04/06/2017. 
50 MELO, H. P.; CONSIDERA, C. M.; SABBATO, A. D. Os afazeres domésticos contam. Economia e 
Sociedade, v. 16, n. 3, p. 435-454, dez. 2007. Disponível em https://goo.gl/dMECjp. Acessado em 
10/05/2017.  
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 Mais tarde, a PNAD realizada em 201151 mostrou que o número de horas semanais 

por pessoa com afazeres domésticos ainda é muito maior em relação as mulheres. A figura 

feminina ainda continua sendo a principal gestora dos afazes domésticos e a responsável 

pela sua execução ou gerenciamento, caracterizando uma situação de sobrecarga no 

número total de horas que trabalham em relação aos homens.52 

Ainda neste tema, a PNAD 2014, última pesquisa publicada até então, constatou 

que a população masculina ocupada totalizava 56,0 milhões de pessoas, enquanto a 

feminina era de 42,6 milhões de pessoas. O nível de ocupação (proporção de pessoas 

ocupadas na população em idade ativa) foi de 61,9% em 2014. Essa estimativa 

representou 51,2% para as mulheres e 73,7% para os homens.  

O tempo de trabalho dos homens medido durante 30 anos seria equivalente a 36,80 

anos de trabalho feminino, se considerássemos a dupla jornada feminina, o que 

possivelmente explica ainda o fato das mulheres procurarem empregos com jornadas de 

trabalho reduzidas, na tentativa de conciliação entre afazeres domésticos e trabalho 

remunerado.53 

Conclui-se, portanto, pela necessidade de manutenção da aposentadoria reduzida 

para as mulheres como consequência da desigualdade de condições entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho e principalmente pelo fato de que as mulheres gastam 

mais tempo com trabalho doméstico que os homens, caracterizando a dupla jornada 

feminina, tema infelizmente ainda recorrente em nossa sociedade.  

 

3 – Estudo da participação feminina no mercado de trabalho. 

  

3.1 – Desigualdades nas relações de emprego: o trabalho doméstico e a dupla jornada 

feminina.  

 

As fronteiras entre a vida doméstica e familiar e a vida pública são diferentes 

para os homens e para as mulheres, assim como a divisão do trabalho, que afeta 

diretamente as ocupações e a remunerações que receberão fora de casa. O gênero é 

uma categoria que permite entender a relação direta entre as formas assumidas pela 

                                                            
51 MELO, H.O.; CONSIDERA, C.M.; SABBATO, A.D. Op. Cit. P. 435.  
52 FELIX, Fernanda Fonseca. Op. Cit 
53 FELIX, Fernanda Fonseca. Op. Cit.   
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vida doméstica numa sociedade e os papéis que serão exercidos por homens e 

mulheres.  

 Segundo Flávia Biroli54, a vida doméstica e familiar é um artefato social. O 

âmbito doméstico e familiar são ambos frutos de uma construção histórica e são 

naturalizados e normalizados através de dinâmicas sociais e políticas. Sofrem 

variações distintas de acordo com as diferentes sociedades, ao longo do tempo, mas 

contradizem o discurso religioso e moralista que tratam a família como unidade básica 

da vida social e como fator essencial aos indivíduos. O ser humano tenderia 

espontaneamente a viver “em família” e as mulheres teriam uma preocupação natural 

com a construção da família. A família seria, então, a plena realização da mulher.  

 Historicamente, a figura da mulher foi afastada do mercado de trabalho quando 

houve o rompimento do espaço familiar e o espaço do trabalho. 55 De qualquer forma, 

as mulheres sempre transitaram pelo cenário doméstico, mas, historicamente, a própria 

economia estava estabelecida na casa e seus arredores rurais. Com a Revolução 

Industrial e o rompimento da manufatura doméstica e a transição para o ambiente 

fabril, o status social das mulheres ficou associado à reprodução.  

 É desta forma que se construiu o ideal de feminilidade atrelado essencialmente 

ao cuidado familiar, ao trabalho doméstico e a reprodução. A modernidade pintou a 

mulher como esposa e mãe56.  

 A exaltação do ideário de feminilidade da esposa também atende aos interesses 

capitalistas. Flávia Biroli demonstra que  

 
O espaço doméstico privado, definido como o âmbito da satisfação 
pessoal, se tornaria um nicho importante do consumo – a visão do lar 
como esfera separada e mesmo oposta à sociedade e a valorização da 
domesticidade feminina são dispositivos importantes do 
consumismo. A família nuclear privatizada ganha seus contornos, 
assim, de modo que é necessário fazer dinheiro para garantir o 
sustento e o apoio aos seus, fortalecendo a ideia de que o paraíso é 

                                                            
54Família: novos Conceitos. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014. P. 9.  
55 Quando casa e oficina estavam juntas como unidade de produção no mundo pré-industrial e, mesmo 
durante o processo de industrialização, as posições na família e no trabalho estavam fundidas e o patriarca 
controlava o acesso ao emprego (Therborn, 2004, p. 22). Há uma mudança nessas relações quando as 
atividades remuneradas saem da casa e as mulheres são progressivamente atadas a uma rotina de trabalho 
que deixa de ser vista como parte do trabalho produtivo – o que é bem diferente da imagem recorrente, de 
que as mulheres passaram a habitar as casas. O lugar das mulheres sempre foi em casa, mas durante a era 
pré-industrial a própria economia era centrada na casa e nos seus arredores rurais (Davis, 1983 [1981], p. 
32). Quando a manufatura sai de casa e vai para a fábrica, o status social das mulheres é associado à 
reprodução, contraposta à produção. BIROLI, Flávia. Op. Cit. 
56 DAVIS, Angela Y. Women, race, & class. New York: Vintage, 1983 [1981]. apud BIROLI, Flávia. 
Família: novos Conceitos. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014. p. 10.  
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privado e equipado com o fruto do esforço do chefe de família e do 
zelo das mulheres que dela fazem parte. 

 
 Neste contexto, o ideal de retidão e probidade estava intrinsicamente ligado em 

um ambiente familiar sólido, um lar acolhedor, filhos educados e esposa dedicada ao 

marido, aos filhos e afastada de qualquer trabalho que não fosse meramente 

reprodutivo. Este aspecto influenciou negativamente não só no papel da mulher como 

força de trabalho e na busca por sua independência, como também na dificuldade que 

se enfrentara para editar leis efetivas contra a violência doméstica, tema que não será 

abordado neste estudo, por trata-se de um aspecto que não está diretamente ligado ao 

trabalho feminino.  

 Esta imposição social do ideário de feminilidade não foi, contudo, uma regra 

geral aplicada a todas as mulheres de modo geral. As formas e os efeitos do controle 

da sexualidade das mulheres e a fusão entre o doméstico e o feminino foram distintos 

para as mulheres negras.57 Flávia Biroli explica que, como as mulheres negras 

frequentemente trabalham em condições de exploração e alienação, a vida doméstica 

significou muitas vezes um espaço onde havia mais humanização e autonomia58.  

 Quando teve acesso ao mercado de trabalho, a mulher continuou sendo a 

principal provedora do lar, dedicando mais tempo ao trabalho doméstico que os 

homens, na dupla jornada feminina. Desde então, foram reservadas a elas as posições 

mais inferiores, onde a renda inferior era justificada pelo caráter complementar da mão 

de obra feminina, já que o homem se manteve no papel de provedor da família, 

independente do fato de que muitas trabalhadoras sequer eram casadas.  

 

3.2 – Mulher e liderança: incompatibilidades ou gargalo de oportunidades?  

 

Conforme estudado nos tópicos anteriores, os progressos atingidos graças aos 

movimentos feministas trouxeram avanços em relação ao papel da mulher no mercado 

de trabalho. Candy Florencio Thome aponta que “há um número bastante expressivo 

de normas jurídicas aplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de 

combate à desigualdade em razão do gênero”.59  

                                                            
57 DAVIS, Angela Y. Women, race, & class. New York: Vintage, 1983 [1981]. apud BIROLI, Flávia. 
Família: novos Conceitos. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014. p. 13. 
58 BIROLI, Flávia. Op. Cit. p. 13 
59THOME, Candy Florencio. Op Cit.  
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Muito se fala sobre a suposta igualdade entre os sexos alcançada das últimas 

décadas, por exemplo, em pesquisas que demonstram que as mulheres já dedicam mais 

horas ao estudo que os homens. Dados da PNAD de 2014 demonstram que: 

 
Em todas as Grandes Regiões, as mulheres apresentaram médias 
maiores de anos de estudo. Em 2014, as mulheres tinham 8,0 anos e 
os homens, 7,5 anos de estudo. As maiores diferenças são apontadas 
na Região Norte, 7,6 anos para as mulheres e os 6,8 anos para os 
homens; e na Região Nordeste, com 7,0 anos para as mulheres e 6,2 
anos para os homens. A menor diferença foi encontrada na Região 
Sudeste, com 8,5 anos para as mulheres e 8,3 anos para os homens.60 

 
 

Apesar de estarem mais qualificadas, mulheres ainda não dominam os cargos 

de liderança, um fenômeno que pode ser caracterizado como “teto de cristal”: 

 
Outro dos efeitos perniciosos da divisão sexual do trabalho mais 
conhecido 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.61 

 
Quando se trata de desigualdade de gênero no mercado de trabalho, há que se 

ponderar o fato de que as mulheres não encontram tratamento igualitário nem mesmo 

na maneira como são discriminadas. Certos grupos de mulheres são mais atingidos que 

outros. Esta realidade está latente nos grupos de maior vulnerabilidade social, 

                                                            
60 IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: síntese de indicadores, 2014. Disponível em 
https://goo.gl/bKhkif. Acessado em 20/05/2017.  
61 THOME, Candy Florencio. O princípio da igualdade de gênero e a participação das mulheres nas 
organizações sindicais de trabalhadores. São Paulo: Ltr Editora, 2012. p. 149.  
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principalmente entre as trabalhadoras rurais, mulheres negras, crianças, idosas ou 

pessoa com deficiência.62  

Wangari Maathai, a queniana que foi a primeira mulher africana a ganhar o 

Prêmio Nobel da Paz, em 2004, afirmava que quanto mais alto se vai, menos mulheres 

se encontra. O Fórum Econômico Mundial (FEM) apresentou em 2016 o seu Relatório 

de Desigualdade de Gênero intitulado “The Global Gender Gap Report”63. 

Considerando uma amostra de 144 países pesquisados, o estudo traça uma estimativa 

de que o mundo levaria 170 até que seja alcançada a igualdade de gênero, com 

empresas e governos sendo igualmente conduzidos por homens e mulheres.  

A pesquisa do FEM mostra que o progresso rumo a paridade entre os gêneros 

sofreu um recente desaceleramento, fruto do desequilíbrio salarial e da disparidade na 

participação das mulheres no mercado de trabalho, muito embora as mulheres sejam 

maioria no universo acadêmico em 95 países, onde a presença feminina nas 

universidades foi superior ao número de homens.64 

De acordo com o relatório, os países com maior igualdade de gênero são as 

nações nórdicas. A Islândia ocupa a primeira posição, seguida da Finlândia, Noruega 

e Suécia. 65 No mesmo relatório, apresentado em 2014, os mesmos países foram citados 

como exemplos de menores diferenças entre homens e mulheres em gasto por dia no 

trabalho não remunerado, maior participação das mulheres em conselhos de empresas, 

em cargos políticos e as maiores coberturas de maternidade. A Dinamarca ainda foi 

citada como o país onde as mulheres ganham mais que os homens.66  

Apesar dos esforços, o Brasil ainda ocupa a 79ª posição no ranking da 

desigualdade entre gêneros, sendo o pior colocado entre os países da América Latina, 

atrás da Nicarágua e Argentina. Esta é uma situação que se repete constantemente. Em 

2013, o país ocupava a 62ª posição. O relatório aponta para o fato de que o Brasil, 

                                                            
62 Idem. 
63 Disponível em https://goo.gl/GD3snS. Acessado em 05/06/2017.  
64 Disponível em https://goo.gl/CoegqK. Acessado em 05/06/2017.  
65 Quais são os países com maior igualdade de gênero no mundo? Com mulheres se beneficiando, em 
média, de apenas dois terços do acesso à saúde, à educação, à participação econômica e à representação 
política que os homens têm, um número de nações está emergindo para desafiar a tradicional hegemonia 
das nações nórdicas como as sociedades com maior igualdade de gênero no mundo. Enquanto as quatro 
nações líderes do mundo são Islândia (1), Finlândia (2), Noruega (3) e Suécia (4) – com a Finlândia 
passando a Noruega – a próxima nação mais bem colocada é Ruanda, que avança uma posição à frente da 
Irlanda indo para o 5º lugar. Seguindo a Irlanda, as Filipinas se mantêm na 7ª posição, seguida de perto pela 
Eslovênia (8) e a Nova Zelândia (9), ambas subindo uma posição. Com a Suíça caindo do Top 10, a 10ª 
posição foi assumida pela Nicarágua. Disponível em https://goo.gl/CoegqK. Acessado em 05/06/2017.  
66 FELIX, Fernanda Fonseca. Op. Cit.  
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apesar dos investimentos em educação e da maior participação feminina nas 

universidades, ainda não progrediu no sentindo de eliminar as barreiras que dificultam 

o acesso das mulheres no mercado de trabalho.  

O estudo fornece, ainda, muitos outros comparativos e indicadores sobre a 

desigualdade: enquanto homens ganham em média US$ 20 mil por ano, mulheres 

ganham apenas US$ 11 mil; enquanto 18% da força de trabalho dos homens se encontra 

inativa, 44% da força de trabalho das mulheres se encontra na mesma situação; 

enquanto um dia de trabalho de um homem dura 7h47min, o de uma mulher dura 

8h39min. 

Cabe então a análise histórica da participação feminina no mercado de trabalho 

brasileiro.  

A baixa representatividade feminina em cargos de liderança reflete o fenômeno 

do “teto de vidro”, refletindo as barreiras “invisíveis” que as mulheres encontram para 

assumir postos-chave na hierarquia das empresas e instituições. Este fenômeno não 

está diretamente ligado a falta de qualificação, mas simplesmente ao fato de que são 

mulheres. 67 

De maneira geral, as principais barreiras encontradas pelas mulheres no 

processo de ascensão na carreira são: (i) falta de metas para aumentar a participação 

da mulher; (ii) falta de modelos; (iii) falta de política para equilibrar vida pessoal e 

profissional; (iv) falta de soluções de trabalho flexível; (v) as normas gerais e cultura 

praticada no país e (vi) falta de comprometimento da liderança com diversidade. A 

falta de representatividade influencia negativamente na falta de modelos a serem 

seguidos, que ofereçam visibilidade dos possíveis caminhos que podem ser 

perseguidos.68 

A atuação de grupos multinacionais na tentativa de reduzir os efeitos da 

desigualdade de gênero nos cargos de liderança é voltada para a adoção de medidas de 

flexibilização e programas internos que busquem maior retenção das mulheres e 

projeção de suas carreiras. 

A pesquisa International Women’s Day, da consultoria Accenture, realizada 

com 524 executivos de grandes e médias empresas em 20 países (incluindo Brasil), 

                                                            
67 CUNHA, Thalita Gelenske. Igualdade de Gênero no Ambiente Corporativo: Desafios, Avanços e 
Tendências para Grandes Empresas com Atuação no Brasil. Disponível em https://goo.gl/7RkfyR. 
Acessado em 09/07/2017.  
68 Idem.  
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traz um panorama mais amplo para as ações realizadas globalmente para que as 

mulheres possam crescer dentro das organizações. Pode-se notar que foi registrada uma 

maior incidência de alocação de mulheres em projetos desafiadores, programas de 

mentoria e estímulos ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 

 

Ações adotadas por empresas para preparar mulheres para cargos de liderança: 

 

Os progressos relatados acima permitem entender que a primeira barreira69 a 

ser enfrentada pelas mulheres, no momento de entrada no mercado de trabalho, já está 

sendo superada. Porém, análise mais profunda demonstra que o desenvolvimento da 

carreira da mulher e a participação feminina em cargos de liderança ainda não é 

expressiva.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Este artigo procurou trazer a construção histórica do processo de 

secundarização da mão de obra feminina partindo da incapacidade relativa da mulher 

casada trazida pelo Código Civil de 1916. A evolução legislativa e a luta dos 

movimentos feministas trouxeram o início da participação das mulheres no mercado 

de trabalho. Porém, não representaram o vencimento de todas as barreiras enfrentadas. 

A dupla jornada feminina foi apontada como a principal causa da precarização 

da atuação feminina no mercado de trabalho. O preconceito enfrentado em relação ao 

temor constante das empresas com a possiblidade de maternidade entre as 

trabalhadoras, as horas semanais dedicadas ao serviço doméstico, o ideário de 

feminilidade como a figura da mulher que exerce o trabalho reprodutivo, cuida do lar, 

dos filhos e tantos outros aspectos ainda são os principais causadores do afastamento 

                                                            
69 Os dispositivos legislativos que vedavam, expressamente, a entrada da mulher no mercado de trabalho, 
deixaram de existir ao longo do tempo, fruto da luta dos movimentos feministas no país, conforme estudado 
em tópicos anteriores. O Código Civil de 1916, por exemplo, colocava a autorização marital como requisito 
para que a mulher casada exercesse profissão, o que afastou a figura feminina do mercado de trabalho no 
primeiro momento.  
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da mulher dos cargos de liderança seja nas grandes corporações, sejam no cenário 

político.  

Utilizou-se a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e o relatório 

anual sobre desigualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial como principais 

fontes de dados que comprovam que a mulher ainda despende maior tempo ao serviço 

doméstico em relação aos homens.  

Estimou-se que o tempo de trabalho dos homens por 30 anos seria equivalente 

a 36,80 anos de trabalho para as mulheres, levando em consideração o serviço 

doméstico realizado. Assim, demonstrou-se que o bônus previdenciário de 5 anos 

concedido para as mulheres ainda é insuficiente para compensar a dupla jornada 

feminina e os diferenciais salariais no mercado de trabalho experimentados ainda hoje. 
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