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“Caminante, son tus huellas, 

El camino, y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

Se hace camino al andar” 

 

Antonio Machado 



 

 

RESUMO 

O presente trabalho aborda uma temática que busca demonstrar qual é o impacto que a 

maternidade traz sobre as mulheres no que tange a sua inserção e manutenção no disputado 

mercado de trabalho. Faz um comparativo entre os gêneros através de dados coletados em 

questionário quantitativo aplicado a determinado grupo de homens e de mulheres que tivessem 

pelo menos um filho, biológico ou adotado, com até cinco anos de idade, bem como, possuíssem 

vínculo empregatício submetido ao regime celetista. Ao final, os resultados encontrados 

permitiram concluir que a maternidade tende a ser mais comumente rejeitada que a paternidade 

no mercado de trabalho formal, constituindo óbice à contratação e manutenção da colocação 

profissional de mulheres. 

 

Palavras-Chave: Mulheres. Mercado de trabalho. Maternidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present paper talks about a theme that aims to demonstrate what is the impact that 

motherhood has on women in terms of their insertion and maintenance in the disputed labor 

market. It makes a comparison between genders using collected data in a quantitative 

questionnaire determined to a certain group of men and women who had at least one child, 

biological or adopted, up to five years of age, as well who had an employment relationship 

submitted to the celetist regime. In the end, the results observed allowed us to conclude that 

motherhood tends to be more commonly rejected than paternity in the formal labor market, 

constituting an obstacle to hiring and maintaining the professional placement of women.   

 

Keywords: Women. Labor Market. Motherhood. 
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INTRODUÇÃO  

O trabalho em questão tem como objetivo de estudo expor a maneira que a maternidade 

tem impactado as chances de ingresso e de manutenção no mercado de trabalho pelas mulheres, 

além de, procurar verificar a efetividade do dispositivo presente no art. 10, II, “b” dos Atos das 

Disposições Transitórias – ADCT – que garante período de estabilidade provisória às gestantes, 

bem como, às mães adotantes, que foram equiparadas com a inclusão do art. 391-A na 

Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT – a partir da Lei nº 13.509 de 23 de novembro de 

2017.  

A metodologia adotada para desenvolver a presente pesquisa foi a aplicação de 

questionário quantitativo criado através de plataforma do Google e acessado por meio de link 

compartilhados nas redes sociais WhatsApp, Facebook e Instagram para facilitar a coleta de 

dados durante o período de pandemia.  

A temática do estudo é se suma relevância pois permite compreender de que maneira o 

mercado de trabalho formal tem visto a maternidade e a paternidade dentro de sua estrutura e, 

a partir disto, como tem sido distribuída as chances de ingresso, manutenção e ascensão entre 

os gêneros. Tal observação pode trazer à baila elementos que suscitem um debate que contribua 

para a transformação, dado que a dinamicidade é uma característica social, do pensamento de 

que mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado e criação dos filhos, razão pela qual 

podem ter sua capacidade e produtividade questionadas.  

No primeiro capítulo será feita uma exposição do ideal feminino presente no imaginário 

social do século passado. Em seguida, a contextualização do momento em que se deu a inserção 

da mulher no mercado de trabalho com um breve histórico das conquistas relacionadas ao 

trabalho percorrido pelo gênero feminino do século XVIII ao XX.  

O segundo capítulo abordará a Organização Internacional do Trabalho, descrevendo o 

que é a entidade, sua estrutura, os objetivos, os princípios fundamentais, a forma que tem se 

dado a atuação no Brasil, além, de  trazer também as principais convenções que estabeleceram 

normas internacionais que estão relacionadas diretamente ao trabalho da mulher. 

Já o terceiro capítulo traz a legislação nacional que versa sobre a temática da mulher e 

da maternidade no mercado de trabalho, começando com a Constituição de 1934 e perpassando 

todas as outras, até a Constituição de 1988, incluindo a estabilidade provisória das gestantes 

constante no ADCT. Além disto, expõe uma análise dos dispositivos da CLT relacionados à 

proteção da maternidade que sofreram modificações a partir da Reforma Trabalhista e, mais 

especificamente, da Ação Direta Inconstitucionalidade, a ADI nº 5938. 
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Por fim, último capítulo serão apresentados todos os dados coletados com o questionário 

aplicado, sendo dispostos em gráficos de porcentagem por gênero a fim de facilitar a observação 

comparativa dos resultados cuja a conclusão permite indicar que a maternidade ainda tem maior 

dificuldade de ser aceita no mercado de trabalho e que isto é um reflexo das expectativas sociais 

depositadas sobre a figura da mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1. O GÊNERO FEMININO E O MERCADO DE TRABALHO 

Ao longo dos anos as mulheres vêm lutando para ocupar diversos espaços que 

historicamente as foram negados. Antes de forma expressa, hoje, por muitas vezes, de uma 

forma tão sutil que pode passar despercebida a crueldade com que ainda são podadas. Entre 

esses espaços, um dos mais difíceis de conseguir se manter e ascender é o ambiente profissional, 

principalmente quando a mulher se torna mãe. 

Nesse sentido, torna-se extremamente relevante demonstrar como ocorreu tal processo, 

desde o desempenho do papel que foi idealizado para a mulher assumir perante a sociedade até 

o seu ingresso no mercado de trabalho, bem como, expor as medidas e políticas adotadas de 

incentivo e proteção a maternidade, além, de apontar como a visão social voltada para a mulher 

ainda é um desafio. 

  Não há que se negar que houve uma transformação dos comportamentos ligados ao 

gênero desde a primeira Revolução Industrial e a ascendente necessidade da acessível mão de 

obra feminina das camadas sociais mais baixas, passando, mais tarde, durante as grandes 

guerras, a incorporar também o trabalho de mulheres mais abastadas.  De lá para cá, também 

houve mudança das prioridades. Se formar uma família completa já foi preferência da mulher, 

hoje, decidindo por si própria, a sua formação profissional, inserção e ascensão no mercado de 

trabalho pode ter prevalência.  

A taxa de fecundidade tem declinado ano após ano. No Brasil, não tem sido diferente, 

revelando um padrão em todas as suas regiões. Ora, há muitas razões para isso, entre elas, a 

urbanização decorrente da industrialização e a disseminação de métodos contraceptivos que 

permitiram o planejamento familiar. Em uma análise mais profundo podemos perceber que elas 

guardam relação também com o processo introdutório da mulher no mercado de trabalho.  

 Com o fenômeno da industrialização acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro 

nos anos de 1930, muitas famílias migraram do campo para a cidade para trabalharem nas 

indústrias, causando a chamada expansão demográfica e invertendo do meio rural para o urbano 

o eixo do poder político (RODRIGUES, 2015). 

 A sobrevivência do campo e no meio urbano são bastante diferentes. Naquela época, a 

grande parte das famílias que moravam em áreas rurais praticavam a economia de subsistência, 

produzindo aquilo que eles mesmo consumiriam, não tendo ou tendo pouca relação comercial 

envolvida. Ter muitos filhos era comum até mesmo como forma de obter ajuda com mão de 

obra. 

Já no meio urbano, essa cultura foi ficando cada vez mais para trás. A quantidade de 

filhos implicava diretamente no orçamento de cada família. O custo de ter e educar um filho se 
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eleva a cada ano. Desta maneira, o uso de métodos contraceptivos como mecanismo de 

educação sexual se ampliou proporcionando um planejamento familiar que possibilitasse não 

só acesso, mas também, a permanência da mulher no mercado trabalhista.  

A Revista Brasileira de Estudos de População publicou um artigo intitulado “A transição 

da fecundidade no Brasil ao longo do século XX – uma perspectiva regional” em que fez uma 

análise sobre os momentos e os métodos utilizados para descobrir a taxa de fecundidade em 

cada região, bem como, no Brasil como um todo (GONÇALVES, 2019). Em que pese as 

nuances suscitadas ao longo do estudo, a parte que desperta interesse aqui são meramente 

numéricas, como é possível perceber, a taxa de fecundidade no Brasil vem declinando 

significativamente. Conforme se observa na imagem abaixo: 

 

Figura 1- Estimativa da taxa de fecundidade no Brasil e suas regiões entre os anos de 1930 a 

1990 

 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos da População (2019). 

 

Ao observar a imagem acima, apesar das regiões sul e sudeste já terem observado certo 

declínio em um momento anterior, é notadamente a partir da década de 1960 que a curva da 

taxa de fecundidade, de uma forma geral, começa a cair. 

 Segundo o Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), uma plataforma que 

permite consulta rápida de dados e pesquisas realizadas pelo Instituo Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) a taxa de fecundidade, número de filhos por mulher, teve uma queda brusca 

se comparada ao século passado e continua em caindo ao passar dos anos. A taxa que já foi de 
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2,39 por mulher no ano 2000, atingiu 1,87 em 2010 e 1,69 em 2016, última atualização 

disponível (BRASIL, 2020).  

Assim sendo, a partir do momento que a mulher compreende que ter um salário pode 

trazer autonomia, trabalhar deixa de ser apenas uma maneira de auferir receita para colaborar 

com as despesas da casa e passa a ser, ainda que de forma distante, uma maneira de se 

empoderar contra todo sistema patriarcal, quebrando o conceito de subserviência até então 

observado pelo gênero.  

Ser mãe, por vezes, representava a concretização daquilo que era esperado socialmente, 

não exprimindo a materialização de um desejo real da mulher. A consciência da maternidade 

como opção, ou do seu melhor momento, exige esforço para desconstruir uma convenção social 

de séculos. Hoje é muito comum se tornar mãe após os 40 anos, quando a mulher já concluiu 

sua formação profissional e se estabeleceu no mercado, ou seja, já conta com estrutura e 

estabilidade financeira. (LEAL, 2016). 

Contudo, pretende-se adiante demonstrar que há uma renúncia por trás das escolhas. 

Tentar entender se elas são feitas genuína, pura e simplesmente, ou, se ao contrário do conceito 

de autodeterminação que apresentam à primeira vista, demonstram na realidade a tentativa da 

mulher de se encaixar no perfil requerido pelo complexo sistema capitalista a que estamos 

submetidos.   

Os desafios enfrentados pelas mulheres ao ingressarem no mercado de trabalho eram 

inúmeros, desde a diferença salarial até o assédio sexual, que infelizmente, ainda que de forma 

mais branda, podem persistir até os dias atuais. Foram muitas barreiras para que ocupassem 

este espaço. Sem contar com a falta de estímulo dentro de casa, no caso de moças mais 

abastadas, pois, o desejo dos pais, que a filha fizesse um bom casamento, fazia oposição às 

ambições profissionais.  

 

1.1. A MULHER IDEALIZADA SOCIALMENTE 

Inicialmente, os homens, designados como “chefes de família”, exerciam autoridade e 

poder sobre suas esposas. Era tido como braço forte da casa e seu papel era prover e proteger 

sua família. Assim, cabia a ele ocupar quase que totalmente o mercado de trabalho. Ao passo 

que, à mulher não. Ela havia sido criada para desenvolver habilidades que a fizesse zeladora do 

seu lar, criando um ambiente propício para a criação dos filhos (PRIORE; BASSANEZI, 2004). 

Dessa feita, a definição de mulher ideal era dada a partir da perspectiva do papel 

feminino tradicional, qual seja, encargo doméstico e a dedicação aos filhos e ao marido, e dos 
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atributos próprios do gênero, como instinto materno, pureza, obediência e doçura. O modelo de 

casamento que pertencia ao imaginário social, distinguia as responsabilidades conforme o 

gênero. Como dito acima, as tarefas domésticas e que envolviam o cuidado com os filhos 

pertenciam à mulher. Já o homem ficava encarregado, além de prover o sustento da casa, de 

fazer pequenos reparos na manutenção do lar, pois, acreditava-se ser o natural. Questionar esta 

divisão ou requerer a colaboração masculina no zelo com o lar, comprometia a harmonia e o 

equilíbrio marital (PRIORE; BASSANEZI, 2004). 

Procriar era inerente ao conceito de família e, deste modo, fazia parte das expectativas 

depositadas sobre um casal. Não havia muito espaço para hesitação ou questionamentos. Era 

tal qual uma receita que deveria ser seguida sem muita inovação ou criatividade. A maternidade, 

antes de um desejo, era um dever, uma obrigação social. Ter filhos era a sagrada missão 

feminina à qual não se deveria declinar, afinal, esta seria a ponte que faz continuar o mundo, 

ligando uma geração a outra (PRIORE; BASSANEZI, 2004). 

 Circulava no Brasil, ainda na segunda metade do século XX, jornais e revistas 

destinadas ao público feminino, principalmente de camadas sociais de média à alta. Traziam 

um padrão de comportamento do que se esperavam das “moças de família”, influenciando-as a 

seguir, bem como, conselhos que pudessem pautá-las diante de situações que iam desde 

conhecer um rapaz até o casamento ou, também, aventuras extraconjugais por parte de seus 

maridos. Em um trecho um deles afirmava: “[…] Uma mulher casada, com filhos não tem o 

‘direito de escolher’, pertence aos filhos, sendo suas obrigações intransferíveis”. (JORNAL 

DAS MOÇAS, 1958, p. 14).  

Um dos únicos espaços permitidos fora do limite da casa era a igreja. A religiosidade 

fazia parte da cartilha da boa moça e era passada de mãe para filha. Também era estimulada a 

desenvolver habilidade manuais como culinária, costura, croché e outras coisas parecidas. A 

ela foi reservado o papel de procriar, cuidar da alimentação da família e limpeza da casa.  

Percebe-se, portanto, que a figura feminina deveria possuir esse perfil. Não interessava 

instruir e nem qualificar porque o papel que as mulheres idealmente desempenhariam não 

requeria tais atributos (OST, 2009). Sua educação foi, por muitos anos, baseada em servir, 

primeiro ao pai e, mais tarde, ao marido e aos filhos. Nesse sentido, tem-se: 

A vocação prioritária para a maternidade e a vida doméstica seriam marcas de 

feminilidade, enquanto a iniciativa, a participação no mercado de trabalho, a força e 

o espírito de aventura definiriam a masculinidade. A mulher que não seguisse seus 

caminhos, estaria indo contra a natureza, não poderia ser realmente feliz ou fazer com 

que outras pessoas fossem felizes. Assim, desde criança, a menina deveria ser educada 

para ser boa mãe e dona de casa exemplar. As prendas domésticas eram consideradas 

imprescindíveis no currículo de qualquer moça que desejasse se casar. E o casamento, 
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porta de entrada para a realização feminina, era tido como “o objetivo” de vida de 

todas as jovens solteiras. (PRIORE; BASSANEZI, 2004, p. 3) 

 

Os espaços ocupados pelas mulheres restrito às casas e igrejas, chegava, no máximo, 

quando permitido, às escolas. Qualquer espaço que extrapolasse os mencionados acima, era 

visto de forma negativa. Nesse sentido, Priore e Bassanezi (2004, p. 16) continuam retratando: 

Considerado o mais próximo da função de “mãe”, o magistério era o curso mais 

procurado pelas moças, o que não significava sequer que todas as estudantes fossem 

exercer a profissão ao se formarem, pois muitas contentavam-se apenas com o 

prestígio do diploma e a chamada “cultura geral” adquirida na escola normal. (História 

das mulheres no Brasil.  

 

Pelo que se denota, não significa que todas as mulheres pensassem desta forma, mas 

sim que existia um padrão social que tinha o poder de exercer influência sobre o modo como 

as moças daquele período deveriam pautar suas ações e escolhas. 

 É necessário ressaltar que há nesta figura feminina idealizada no imaginário coletivo 

um recorte social. Nem sempre o mencionado acima valia para as mulheres que se encontravam 

em posições menos privilegiadas da sociedade. Para elas trabalhar já tinha se tornado comum, 

pois o equilíbrio econômico de seus lares dependia disso. O acesso dessas mulheres e de 

mulheres com boa situação financeira ao mercado aconteceram em momentos distintos. Quanto 

aos preceitos morais impostos, eram “respeitados” na proporção do que era compatível com a 

sua realidade. 

 

1.2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE 

TRABALHO  

A primeira Revolução Industrial aconteceu no século XVIII na Inglaterra, se 

disseminado internacionalmente no final deste século e início do século seguinte. No entanto, 

a força com que atingia cada país diferia de um para outro. De forma geral, as mulheres 

economicamente desfavorecidas começaram a se inserir no mercado de trabalho, basicamente 

como operárias nas fábricas. Contudo, ao contrário do que se parece à primeira vista, isto não 

representava sua emancipação, mas acabava revelando a exploração a que eram submetidas. As 

condições de trabalho eram péssimas e as jornadas longas e exaustivas (RODRIGUES, 2015).  

Apesar de romantização da maternidade para o gênero feminino, a maioria das mulheres 

acabavam tendo de escolher entre deixar seus filhos sozinhos ou levá-los para as fábricas, onde 

muitas crianças deixavam de lado a infância e se tornavam também força de trabalho, sendo 

esta mais um forma de opressão, além de duplicar a jornada das mulheres no ambiente de 

trabalho. 
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A mortalidade infantil e das mulheres que regressavam aos postos de trabalho poucos 

dias após dar à luz acabou se tornando uma triste realidade. Como afirma Cecília Toledo (2008, 

p.  38) no livro “Mulheres: o Gênero nos Une, a Classe nos Divide”: 

tornou-se prática comum entre as operárias de Manchester (Inglaterra) alimentar os 

bebês três vezes ao dia e, para mantê-los quietos o resto do tempo, dar-lhes uma 

mistura, a “mistura de Godfrey”, um composto de um tranquilizante à base de ópio, 

de largo uso entre as mulheres e melado. 

 

Com as batalhas da Primeira Grande Guerra, iniciada em 1914, houve insuficiência da 

mão de obra masculina e o posto de responsável pelo sustento da família passou a ser assumido 

por algumas mulheres. Isto resultou em um maior contingente do ingresso delas no mercado de 

trabalho assumindo funções diferentes das exercidas pelas operárias de fábricas têxtis. 

Naturalmente isso também aconteceu com diferentes velocidades em cada país beligerante. 

Em 7 de agosto de 1914, René Viviani, presidente do Conselho francês, convocou 

mulheres camponesas para substituírem “no campo de trabalho os que estão no campo de 

batalha” (ISTOÉ, 2018). Era importante que a colheita, que já estava na época, não fosse 

perdida.   

A guerra não foi tão curta quanto imaginava o conselheiro, já durava mais que o tempo 

da colheita. Então, as mulheres tanto da França quanto da Alemanha tiveram que se apoderar 

da exploração agrícola (OST, 2009), fazendo a atividade funcionar por elas próprias e não mais 

enquanto substitutas de emergência.  

A partir do ano seguinte, as mulheres da Europa foram demandadas nas indústrias 

ligadas à produção de munições e armamentos. E, mais tarde, com a entrada no conflito em 

1917, foi a vez dos Estados Unidos convocarem a mão de obra das americanas neste setor. 

Um comparativo feito, de acordo com um artigo publicado pela Revista ISTOÉ (2018), 

pelo Ministério do Trabalho na França, permitiu concluir que três anos após ter início a Primeira 

Grande Guerra, o percentual de mão de obra feminina era 20% maior. E no Reino Unido, o 

percentual foi ainda maior, chegando a cerca de 50%. Isto ocorreu porque lá o trabalho de 

mulheres casadas era culturalmente visto de forma muito negativa, independente da classe 

social a que pertenciam. 

A revista traz ainda o relato de que algumas mulheres foram trabalhar de forma mais 

direta durante o conflito bélico, como enfermeiras que se unindo ao front, ou funções de 

motorista de caminhões e ambulâncias, cozinheiras e mecânicas, como aconteceu a partir de 

1917 no Reino Unido, de maneira a auxiliar o Exército. 

 Adiante, com o fim da Primeira Guerra, no ano de 1918, houve uma súplica no sentido 

de que em todas as partes onde houvesse tido a colaboração do trabalho feminino voltasse a se 
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organizar aos moldes do que existia antes da guerra. No entanto, não era uma tarefa fácil 

desfazer aquela nova organização social. De modo que, ao invés disto, a feminização no 

mercado de trabalho foi fortalecida com emprego em fábricas, da mesma forma que no setor 

terciário, surgindo assim mais profissionais liberais (ISTOÉ, 2018). 

A chegada das máquinas, na segunda Revolução industrial, que teve início por volta de 

1860 e durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, permitiu que trabalhadoras em fábricas 

passasse a ser, de fato, muito comum. A razão para isto é a premissa do sistema capitalista, 

ganhar o máximo gastando o mínimo, maximizando o lucro. Cabendo à mulher nesta lógica ser 

uma mera operadora de máquina com função mecânica e repetitiva, sem qualquer qualificação 

que lhe permitisse cargos de responsabilidade com algum poder de decisão (OST, 2009). 

Dessa forma, mulheres para exercerem a sua profissão se sujeitavam a condições 

insalubres, jornada extenuada e, mesmo que desempenhassem a mesma função, recebiam 

salários reduzidos comparado ao dos homens. Ora, não é difícil concluir que a contratação de 

mulheres deixava os custos com a produção mais baixos para os donos das fábricas. Não 

obstante os salários miseráveis, a grande maioria das mulheres não tinham outra saída.  

Dessa forma, tem-se: 

No século XIX e no início do XX, nos países que se industrializavam, o trabalho fabril 

era realizado por homens, mulheres e crianças, em jornadas de 12, 14 horas, em 

semanas de seis dias inteiros e frequentemente incluindo as manhãs de domingo. Os 

salários eram de fome, havia terríveis condições nos locais da produção e os 

proprietários tratavam as reivindicações dos trabalhadores como uma afronta, 

operárias e operários considerados como as “classes perigosas”. (BLAY, 2001, p. 601) 

 

As trabalhadoras do século XIX no Reino Unido, eram consideradas dóceis, facilmente 

manipuláveis e subservientes. Porém, no início do século XX, as mulheres já conseguiam se 

organizar em sindicatos, se fortalecendo e reforçando a visão que tinham da desigualdade com 

que eram tratadas e da desproporcionalidade entre a força de trabalho ofertada e a 

contraprestação pecuniária recebida, sem mencionar as reiteradas condições desumanas e 

degradantes a que estavam submetidas. Tinha início um movimento para reivindicar melhores 

condições, regulamentação da jornada e o fim do trabalho infantil explorado pelas fábricas.  

Ainda que não exatamente nos moldes do se conhece hoje, raiava no horizonte o 

feminismo, movimento de mulheres, que mais tarde viria englobar também reivindicações 

quanto a direitos políticos, como o voto, e direitos civis, como o divórcio. Juntos formaram a 

tríade pelo desejo de igualdade que embasaram o movimento. Atualmente, muito disseminado 

e com caráter mais inclusivo de pautas e vertentes, se preocupou, em um primeiro momento 

com a questão do direito social sob a ótica da mulher no mercado de trabalho.  
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A partir de então uma série de movimentações grevistas surgiram. A cada greve mais 

simpatizantes se juntavam à causa, ampliando o movimento e, ao mesmo tempo que, ganhava 

a antipatia dos empregadores e governantes. 

 

1.3. A HISTÓRIA POR TRÁS DO DIA 08 DE MARÇO 

Dentre tantos acontecimentos, o incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York, em que 

aproximadamente 130 trabalhadoras morreram carbonizadas foi o que mais marcou o 

imaginário coletivo como fato determinante para criação do Dia Internacional da Mulher no dia 

08 de março. Embora a tragédia tenha causado comoção e reunido milhares de pessoas no dia 

do funeral, há que se entender que ele, na verdade, fez parte do contexto de mobilização e greves 

que tratavam da luta das mulheres. 

Inclusive, é necessário ressaltar que até hoje há uma certa confusão quanto a data do 

incêndio da fábrica.  Falta consenso a respeito. Os dois principais relatos que se encontra são: 

um defendido por Eva Blay - principal teórica brasileira a trabalhar com o tema, professora da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do USP Mulheres 

- sobre o fato ter ocorrido no ano de 1911; e o outro que diz ter ocorrido ainda no século XIX, 

no ano de 1857, como afirma a cientista política brasileira Lucia Avelar, professora da 

Universidade de Brasília (MODELLI, 2017).  

As versões quanto ao início do incêndio também divergem. Uma que alega que o início 

das chamas se deu de forma intencional pelos patrões como castigo pelas reivindicações sobre 

a diminuição da carga horária e melhorias. Já outra, mais aceita, retratada por Blay, diz o 

incêndio de forma acidental, relatando que naquela época os operários e operárias trabalhavam 

com as portas trancadas e com os relógios cobertos para que não pudessem ter a noção do tempo 

em que estavam trabalhando e, devido às más condições, o fogo teria iniciado e se alastrado 

rapidamente por conta da enorme quantidade de retalhos espalhados pela fábrica. 

Conforme se observa: 

O dia 25 de março de 1911 era um sábado, e às 5 horas da tarde, quando todos 

trabalhavam, irrompeu um grande incêndio na Triangle Shirtwaist Company, 14 que 

se localizava na esquina da Rua Greene com a Washington Place. A Triangle ocupava 

os três últimos de um prédio de dez andares. O chão e as divisórias eram de madeira, 

havia grande quantidade de tecidos e retalhos, e a instalação elétrica era precária. Na 

hora do incêndio, algumas portas da fábrica estavam fechadas. Tudo contribuía para 

que o fogo se propagasse rapidamente. (BLAY, 2001, 602). 

 

 Independente de data e causa das chamas, certo é que, acreditar que o incêndio foi o 

motivo da criação do Dia Internacional da Mulher, acaba por ignorar parte muito importante da 

história dessa luta. É óbvio que o acontecimento repercutiu bastante e acabou trazendo 
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consequências para a legislação trabalhista vigente à época, bem como, para a segurança no 

trabalho, dado o alto número de vítimas. Por outro lado, nenhuma das correntes apontadas 

acima foi levada em consideração por Clara Zetkin quando sugeriu a criação do Dia da Mulher, 

pelo menos um ano antes do incêndio.  

Ao participar do II Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, em 

Copenhagem, em 1910, Clara Zetkin propôs a criação de um Dia Internacional da 

Mulher sem definir uma data precisa. Contudo, vê-se erroneamente afirmado no Brasil 

e em alguns países da América Latina que Clara teria proposto o 8 de Março para 

lembrar operárias mortas num incêndio em Nova Iorque em 1857. (BLAY, 2001, p. 

602) 

 

Zetkin foi uma alemã, militante da causa das mulheres, criadora de uma revista chamada 

Igualdade em que defendia seus ideais. Se elegeu deputada pelo Partido Comunista no ano de 

1920 e teve a vida marcada por várias lutas, desde a luta pelas mulheres até o combate ao 

nazismo de Hitler, tendo sido obrigada a se exilar em muitos países após a ascensão de Hitler 

em 1933 (BLAY, 2001, p. 602). 

Desde a propositura de uma data simbólica para as mulheres, muitas outras 

manifestações favoráveis às trabalhadoras aconteceram por toda a Europa. A que teve maior 

relevância foi a de 08 de março de 1917 na Rússia, que se destacou por contar com o apoio dos 

metalúrgicos à greve de operárias do setor de tecelagem. Trotsky reconheceu este momento 

como o primeiro da Revolução de outubro, que acabaria ocasionando a Revolução Russa de 

1917. 

Toda a conjuntura dos diversos acontecimentos, fez com que, em 1975, a ONU 

oficializasse por meio de um decreto, o dia 08 de março como Dia Internacional da Mulher. A 

desconstrução da conhecida narrativa trágica se faz necessária, pois, há que se lembrar que a 

proposta de Clara Zetkin, inicialmente, carregava a ideia de uma data para celebração da 

libertação de mulheres enquanto ato político e revolucionário (BLAY, 2001, 607).  

O grande alcance da história do incêndio e o pouco conhecimento sobre todos os fatos 

que antecederam a tal tragédia, dificultou a visão sobre o que a essência deste dia representa, 

deixando a reflexão social, a que se pretendia instigar, em segundo plano. O capitalismo, 

preconizando o lucro, também contribui para distorcer o sentido, visto que vem a cada ano 

transformando este dia em mais uma data comercial, sugerindo através de incontáveis 

propagandas que a melhor forma de demonstrar apreço às mulheres são por meio de presentes.  
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2. A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO  

 Sendo atualmente uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas 

(ONU), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi fundada antes mesmo da própria 

ONU, na Conferência da Paz em Versalhes, no ano de 1919. No ano em comento, os países 

vencedores da Primeira Guerra Mundial se encontraram em Paris para a tal Conferência que 

resultou na assinatura de um Tratado, conhecido como “Tratado de Versalhes”. 

Tal documento foi responsável pela fundação da Sociedade das Nações, que tinha  como 

objetivo assegurar a paz e impedir um novo conflito bélico mundial e criou também a OIT, uma 

entidade internacional para promoção da justiça social no ambiente trabalhista, baseada em 

princípios que norteariam a legislação internacional na perseguição de melhorias nas relações 

de emprego e trabalho (ALVARENGA, 2017). 

Nesse sentido, tem-se: 

Os dirigentes dos países integrantes da Liga das Nações perceberam, desde então, os 

perigos decorrentes das más condições de vida que atingiam a maior parte da 

população. Em outras palavras, ficou claro, para o mundo inteiro, que o povo 

submetido a condições de vida desumanas, ou até mesmo subumanas, torna-se 

vulnerável à disseminação de ideologias nem sempre honestas em seus propósitos, e 

transforma-se em “massa de manobra” a serviço de interesses políticos e de 

governantes equivocados ou mal-intencionados. (SCABIN, 2015, p. 3). 

 

Após a criação da Organização das Nações Unidas, no ano de 1946, um acordo com a 

OIT fez com que esta fosse reconhecida como uma agência especializada ONU, conforme dito 

acima, e, assim, tivesse competência para agir, de acordo com o instrumento que a constituiu, 

na busca de seu propósito (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2015, p. 143). 

A OIT realizou o feito de em 1969, quando comemorava seu 50º aniversário, conquistar 

um Prêmio Nobel da Paz. De acordo com o próprio site da Organização, o Presidente do Comitê 

da premiação chegou a dizer que “a OIT tem uma influência perpétua sobre a legislação de 

todos os países” e deveria ser considerada “a consciência social da humanidade” 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2020) 

 

2.1. ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

Dentre todas as agências das Nações Unidas, esta possui uma peculiaridade ao contar 

com uma estrutura tripartida, composta por representantes de empregados, empregadores e 

governos dos Estado-membros, ou seja, os três basilares do mercado de trabalho. Ambas as 

partes participam de forma equivalente em qualquer instância dentro da Organização, 

promovendo a melhor maneira de garantir isonomia na busca de sua finalidade (ONU Brasil).  
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A grande missão da Organização é estabelecer normas internacionais relativas ao 

trabalho através de suas Convenções ou Recomendações e possibilitar que, tanto homens 

quanto mulheres, consigam ingressar no mercado trabalhista com garantia de ser um trabalho 

decente, produtivo, livre, seguro e digno. Pois, segundo a OIT, seriam estes quesitos 

colaboradores para a superação da pobreza, diminuição das desigualdades sociais, garantia da 

governabilidade democrática e a sustentabilidade (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2020). 

Conforme tratado por Miranda (2004, p. 86): 

[…] o verdadeiro resgate da cidadania é o direito ao trabalho, e ao trabalho decente, 

ao trabalho digno. Neste sentido, a OIT tem sido uma parceira inestimável da 

humanidade, desde que foi criada, em 1919; do Brasil, desde 1950, quando passou a 

trabalhar aqui, atingindo o nó do problema do trabalho no Brasil, quer o trabalho 

infantil, quer o trabalho forçado, escravo, obrigatório. 

 

Atualmente, o programa de trabalho decente concebido pela OIT é responsável por 

avanços na luta por condições de trabalho e econômicas que assegurem aos atores cooperação 

na paz, prosperidade e progresso duradouros, e, conforme o Preâmbulo da Constituição da OIT 

“[...] a não adoção por qualquer nação de um regime de trabalho realmente humano cria 

obstáculos aos esforços das outras nações desejosas de melhorar a sorte dos trabalhadores nos 

seus próprios territórios” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1944). 

Faz parte da Agenda sobre tal questão quatro importantes pontos, quais sejam: 

estabelecer e promover normas e princípios e direitos fundamentais no trabalho; promover mais 

oportunidades de emprego e renda decentes para todos; aprimorar a abrangência e a eficácia 

social; e fortalecer o todas as partes e o diálogo social (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO, 2020).   

É por causa de sua estrutura tripartida, que confere o mesmo peso às demandas dos 

atores nas deliberações, e pelo empenho contínuo no fortalecimento do diálogo social, que é 

possível conciliar as necessidades dos empregadores, trabalhadores, sindicatos e governos na 

criação dos programas e expansão de políticas, fazendo com que as normas elaboradas 

considerem todos os parceiros sociais (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2020). 

A Organização desenvolve seus objetivos por meio dos três principais organismos, 

todos compostos igualmente em três partes. Cada um deles têm uma função definida. São estes 

organismos, conforme o próprio site da Organização Internacional do Trabalho (2020): 

a) A Conferência Internacional do Trabalho – órgão máximo da OIT, ao qual 

incumbe o encargo das normas internacionais e políticas que norteiam a OIT. A 

reunião ocorre anualmente na cidade de Genebra, na Suíça. 

https://www.ilo.org/ilc/AbouttheILC/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/AbouttheILC/lang--es/index.htm
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b) Administração - seus membros se encontram com uma frequência maior, três 

vezes a cada ano, também em Genebra, para deliberarem acerca de políticas da OIT 

e instaurarem agenda e orçamento, sendo ambos, posteriormente, subordinando-se 

à Conferência para adoção. É o conselho executivo. 

c) Trabalho - se refere ao cerne em que se concentra de uma forma geral todas as 

incumbências da OIT, traçadas conforme a votação do Conselho de Administração 

e perante o comando do Diretor-Geral. Concentra atividades de administração, 

estudo, pesquisa, publicações, reuniões setoriais de comitês e comissões, entre 

outras coisas. É o único organismo permanente, é o secretariado.  

 

Há ainda os comitês que dão suporte às atividades dos últimos dois organismos 

apresentados acima, funcionando igualmente de forma tripartite e são incumbidos de cobrir 

grandes indústrias. Ou os comitês especializados, responsáveis por tratar assuntos específicos 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2020) 

Depois de um Estado ratificar as Convenções, as normas provenientes passam a integrar 

o conjunto de leis daquele país. Para que, de fato, sejam executadas, a OIT faz o controle através 

de um sistema internacional uno. A Conferência ocorrida em 1926 instaurou uma Comissão 

formada por jurisperitos independentes que foram incumbidos de analisar os relatórios 

elaborados e remetidos pelo governo de cada país com o fim de esclarecer a quantas anda a 

concretização das normas internacionais ratificadas. Anualmente a Comissão aponta em um 

relatório próprio suas observações, contendo também apontamentos acerca de Convenções e 

Recomendações que não foram ratificadas ainda (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 2020). 

Dessa forma, é possível examinar a realização dessas normas, bem como indicar em 

quais países membros elas poderiam ocorrer de forma mais efetiva. Se circunstancialmente 

encontrar algum obstáculo, a Organização põe-se a disposição para auxiliar por meio do diálogo 

social e de assistência técnica (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 

2020). 

A partir do início dos anos 1950, a OIT passou a assistir de forma técnica muitos países 

localizados nos cinco continentes, a cada fase de seu progresso econômico. O programa de 

parceria para desenvolvimento econômico é implementado por intermédio da colaboração bem 

próxima entre os países que recebem, os que doam e própria OIT. Essa contribuição conecta a 

função regulamentária da Agência a toda pessoa em qualquer lugar, dando suporte às aptidões 

técnicas, organizacionais e institucionais dos integrantes da Organização para que consigam 

concretizar políticas sociais relevantes que garantam a sustentabilidade (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2020). 

Atualmente, a Organização conta com um número maior do que 600 projetos e 

programas presentes em mais de uma centena de países e conta com o suporte de 120 
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colaboradores de desenvolvimento. E a contar da data de sua fundação, já foram promovidas 

189 Convenções Internacionais do Trabalho, além de, 205 Recomendações a respeito de 

variados assuntos pertinentes ao universo trabalhista (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO, 2020). 

 

2.2.  DECLARAÇÃO DE FILADÉLFIA 

A Declaração de Filadélfia, adotada no ano de 1944, é um documento onde constam os 

objetivos e valores básicos da Organização Internacional do Trabalho que elevou os direitos 

sociais ao patamar dos outros direitos humanos (ALVARENGA, 2017). Foram estabelecidas 

quatro ideias: 

[...] que o trabalho deve ser fonte de dignidade; que o trabalho não é uma mercadoria; 

que a pobreza, em qualquer lugar, é uma ameaça à prosperidade de todos; e que todos 

os seres humanos tem o direito de perseguir o seu bem estar material em condições de 

liberdade e dignidade, segurança econômica e igualdade de oportunidades. 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2020) 

Esta Declaração é um adendo à Constituição da Organização, ou seja, ambos os 

instrumentos devem ser interpretados de forma conjunta. Foi um norte na elaboração da Carta 

das Nações Unidas no ano de 1946, que materializou a criação da Organização das Nações 

Unidas, a ONU, que nasceu com a difícil missão de promover a paz por meio do diálogo pelas 

nações. Ainda orientou, posteriormente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 

1948, também feita pela ONU que, como dito anteriormente, por meio de um acordo, passou a 

englobar a OIT (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2020). 

 

2.3. DECLARAÇÃO DOS DIREITOS E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS NO 

TRABALHO 

A Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho, um dos mais 

importantes documentos da OIT, foi adotada durante a 87ª Sessão da Conferência Internacional 

do Trabalho. BARZOTTO (2007, p. 44) aduz que: “A OIT, ao fixar quatro princípios ou 

direitos fundamentais no trabalho, em 1988, elegeu quais seriam os direitos humanos básicos e 

proclamou-os como indicadores mínimos da dignidade dos trabalhadores”. 

Os princípios e direitos elencados foram associados diretamente a Convenções, 

totalizando oito, que passaram a ser entendidas como fundamentais. Assim, qualquer Estado-

membro da Organização deve observância compulsória, dado que a Constituição já continha 

tais princípios, independentemente de ratificação. Instituindo também, nesta ocasião, a 
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ratificação universal destas Convenções como objetivo (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2020). 

Alvarenga (2017) ressalta que “A comunidade internacional, em tal Declaração, 

reconhece e assume a obrigação de respeitar e de aplicar as referidas Convenções que versam 

sobre os Direitos Humanos dos trabalhadores”. Dessa forma, todos os países que integram a 

Organização se submetem a respeitar, promover e realizar os itens contidos na Declaração 

perseguindo políticas sociais que criem empregos, estimulem a formação, desenvolvam 

habilidades, bem como, promovam a participação de forma justa no mercado de trabalho. 

 No mais, o documento determinou pilares para um programa de cooperação técnica da 

Organização Internacional do Trabalho com os países integrantes, objetivando colaborar com a 

factual aplicação, bem como, criar um sistema para monitorar o progresso, isto é, assistir aos 

Estados no cumprimento do estabelecido na Declaração supracitada. 

 

2.3.1. Direitos Fundamentais 

A definição dos direitos fundamentais, em geral, pode ser compreendida a partir da ideia 

de direitos que são inerentes à condição humana, que servem para lhe conferir dignidade. Assim 

também, pode ser entendido os direitos fundamentais no trabalho, reconhecidos como tais 

justamente por estabelecerem um parâmetro mínimo de direitos que dão dignidade ao 

trabalhador e devem ser protegidos tanto por organismos internacionais quanto por Estados-

membros (ALVARENGA, 2017). 

Esse grupo de direitos possuem algumas características peculiares. São universais, se 

aplicando a todo e qualquer trabalhador. São também irrenunciáveis e inalienáveis, ou seja, não 

podem ser abdicados e nem objeto de transação, pois são considerados indisponíveis.  São ainda 

invioláveis, o que quer dizer que o respeito é uma obrigação. O Estado que violar esses direitos, 

ficam sujeitos à punição. Outra característica que possui é a imprescritibilidade, o que quer 

dizer que não se perdem pela passagem do tempo (PESTANA, 2017).  

 

2.3.1.1.Eliminação de todas as formas de trabalho forçado 

Não obstante o papel desempenhado pela OIT em parceria com os Estados-membros no 

combate ao trabalho forçado sob as mais variadas formas, ainda hoje tal questão constitui um 

grande desafio mundo afora.  

O artigo 2, item 1, da Convenção nº 29, tratou de conceituar o termo trabalho forçado: 

“Para os fins desta Convenção, o termo trabalho forçado ou obrigatório designa todo trabalho 
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ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o qual esse 

indivíduo não seja voluntário” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 

1930). 

Ora, além de violar gravemente a dignidade do trabalhador, o trabalho realizado de 

maneira compulsória e involuntária também é um empecilho ao desenvolvimento da economia.  

Há que se ressaltar que na época em que tal documento foi elaborado, este tipo de 

trabalho ainda era permitido sob algumas condições específicas, fato que perdurou por um certo 

tempo. Na Conferência Internacional nº 103, em 2014, um Protocolo foi adotado, alterando 

permanentemente o texto original com a supressão das disposições consideradas transitórias e 

que não se aplicavam mais diante do novo contexto e com a inclusão de disposições que dizem 

respeito ao tráfico de pessoas e práticas análogas à escravidão, além de uma Recomendação 

com medidas complementares ao Protocolo, que continham diligências a serem tomadas pelos 

países que integram a OIT  a fim de dar uma resposta efetiva ao problema (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2020). 

 O atual Diretor Geral da OIT, Guy Ryder, afirmou que a adoção do Protocolo é “o fruto 

da nossa determinação coletiva para pôr fim a uma abominação que ainda aflige o mundo do 

trabalho e para libertar suas 21 milhões de vítimas” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO, 2020). 

A Convenção nº 105, também associada ao princípio discorrido, complementou a 

anterior. Exigiu a abolição de todo e qualquer trabalho forçado como castigo, sanção ou forma 

de educar trabalhadores que tenham cometido falta grave, se envolvido em greves, bem como, 

se expressado politicamente. O instrumento ampara, inclusive, o trabalho penitenciário 

(RODRIGUES, 2018). A imposição de trabalho involuntário como meio de punir viola o 

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. 

 É importante apontar que a própria Constituição da Organização dispõe no item 8 do 

artigo 19 que: 

“Em caso algum, a adoção, pela Conferência, de uma convenção ou recomendação, 

ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma convenção, deverão ser 

consideradas como afetando qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que 

assegurem aos trabalhadores interessados condições mais favoráveis que as previstas 

pela convenção ou recomendação” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 1946). 

 

Dessa forma, o instrumento responsável pela criação de uma entidade que busca 

promover a justiça social demonstrou a preocupação de não correr o risco de, contrario sensu, 
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limitar direitos e conquistas pela classe trabalhadora. Notoriamente, tal previsão se encontra em 

plena consonância com o caráter progressista da Organização.   

 

2.3.1.2. O respeito a liberdade sindical e de associação e o reconhecimento efetivo do 

direito de negociação coletiva   

A Convenção nº 87 foi a primeira a versar sobre a liberdade e a proteção do direito 

sindical. Ocorreu no ano de 1948 e é a única ainda não ratificada pelo Brasil, o que é motivo de 

muito debate com próis e contras, dividindo juristas, políticos, sindicatos e trabalhadores.  

Observa-se, portanto, que sua aplicação aqui se dá de forma mitigada, visto que das 

quatro garantias que constam na Convenção - fundação, administração, atuação e 

filiação/desfiliação - somente uma não foi incorporada pelo ordenamento jurídico brasileiro, 

qual seja, o direito de fundar sindicatos, presente no art. 2º da Convenção em comento, que 

aduz que “[...] Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão 

direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito 

de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos das 

mesmas” (Organização Internacional do Trabalho, 1948). 

Diferentemente do pluralismo sindical defendido pela OIT, o regime adotado pela 

Constituição Federal de 1988 é a unicidade. Isto é, dentro de uma mesma base territorial não 

menor que o raio de um município não pode haver mais de um sindicato representante de uma 

mesma categoria profissional ou econômica (BRASIL, 1988). 

Em um primeiro momento pode parecer que a unicidade sindical é o regime mais 

apropriado devido a terminologia pressupor a ideia de unidade, o que é uma característica muito 

importante, que confere peso às demandas, fortalecendo a categoria. Todavia, a OIT acredita 

que essa valorosa unidade surge do poder de escolha do trabalhador que, podendo optar qual 

entidade sindical o representará, terá maior segurança na qualidade do serviço prestado na luta 

pelos seus interesses (MARCO, 2016).  Neste sentido, a unicidade estaria indo contra a ideia 

da democracia.  

A outra Convenção ligada a este princípio foi a de número 98, que ocorreu um ano 

depois, em 1949. Apesar de terem sido realizadas em datas próximas, não se confundem, uma 

vez que a Convenção nº 87 é direcionada a agentes do poder público e esta, versando sobre o 

Direito de Organização e Negociação Coletiva, tem como destinatário os pilares do mercado de 

trabalho, chamados de atores sociais, em especial, os empregadores e suas respectivas 

organizações. 
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 Prioritariamente, este documento nasceu para prevenir políticas de discriminação no 

emprego, evitando que empregadores submetam seus empregados a escolherem entre a atuação 

sindical e o trabalho, fonte de seu sustento. Esta preocupação encontra respaldo logo no artigo 

1º da Convenção, que traz a seguinte redação: “Os trabalhadores deverão gozar de proteção 

adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego”. E em 

segundo plano, também há preocupação com a possível interferência de representações de 

empregadores e movimentos empresariais, nos sindicatos dos trabalhadores, inclusive através 

de apoio financeiro (HIRATA, 2020). 

 A proteção se inicia desde o momento da contratação, ou seja, é vedado ao empregador 

condicionar a contratação de uma pessoa a sua desfiliação à determinada entidade sindical, e 

perpassa por toda a relação de emprego com previsão de proteção contra a interferência mútua 

entre as organizações de empregados e empregadores.  

 

2.3.1.3. A efetiva abolição do trabalho infantil 

 As Convenções consideradas fundamentais que embasaram tal princípio foram as de 

números 138 e 182. A primeira, em 1973, tratou sobre a Idade Mínima e a segunda, em 1999, 

tinha como tema a Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças (ALVARENGA, 

2017). 

A Convenção nº 138 estabeleceu uma idade mínima que coincidisse com o término do 

período escolar, definida no instrumento aos quinze anos, para que então pudesse trabalhar. Em 

países considerados em desenvolvimento essa idade é excepcionalmente um pouco menor, 14 

anos, porém, qualquer tipo de trabalho que comprometa a segurança, saúde e moralidade só 

poderá ser exercido quando completados dezoito anos, de forma a abolir efetivamente o 

trabalho infantil (ALVARENGA, 2017). 

 Pela convenção adotada posteriormente, a compreensão de piores formas de trabalho 

das crianças é revelada através da exploração sexual com finalidade comercial, a servidão e a 

escravidão, além de trabalhos que se dão de forma velada e trabalhos que ofereçam perigo. Este 

instrumento também trouxe medidas para serem adotadas de forma imediata ajudando no 

combate e erradicação deste tipo de trabalho. 

 

2.3.1.4.Eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação 

Como fundamento da eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação 

como um princípio, tem-se a Convenção nº 100, realizada em 1951, que abordou a “Igualdade 
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de Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor”, 

objetivando a promoção da igualdade remuneratória para mão de obra feminina e masculina de 

valor. Para efeitos de compreensão, a Convenção determina que a “remuneração” consiste no 

salário e vantagens pagas de forma direta ou indireta pelo empregador ao trabalhador em razão 

da relação de emprego. 

Um outro documento que complementou e reforçou o princípio fundamental 

mencionado foi a Convenção fundamental nº 111 que tocava na questão da Discriminação em 

Matéria de Emprego e Ocupação (Organização Internacional do Trabalho, 1958).  Foi 

estabelecido para fomentar a igualdade de oportunidades e de tratamento no domínio 

compreendido da profissão e do emprego livre de discriminação relacionada ao sexo, raça, cor, 

religião, expressão política, origem social e na ascendência nacional.    

 

2.4. A OIT NO BRASIL 

Entre os países que participaram desde a primeira Conferência Internacional do 

Trabalho, está o Brasil. E desde os anos 1950, a OIT passou a ter representação aqui, atuando 

de forma a ecoar os objetivos traçados pela Organização durante os anos e ajudando a promover 

continuamente as normas a fim de garantir emprego e melhores condições de trabalho, 

ampliando o amparo social.  

 A principal atividade da OIT no país é dar suporte ao empenho do Brasil na construção 

e consolidação do que chamou de trabalho decente, que teve uma Agenda Nacional inaugurada 

em 2006 como consequência de um documento assinado por Luiz Inácio Lula da Silva, 

Presidente brasileiro na época, e por Juan Somavia, que ocupava a Direção-Geral da 

Organização (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2020). 

Este documento, denominado Memorando de Entendimento, estabeleceu algumas 

prioridades: combater de toda forma o trabalho escravo e infantil, principalmente as formas 

mais severas; gerar empregos e melhorias, promovendo igualdade de tratamento e de 

oportunidade, além de, fortalecer os tripartição e o diálogo social tal como uma ferramenta que 

assegura democracia na gestão (Organização Internacional do Trabalho, 2020). 

No ano seguinte, o estado da Bahia lançou a primeira agenda subnacional. Desde 2010, 

o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente trouxe indicadores que permitiu aferir a 

situação das políticas implementadas. Quanto às demandas específicas da juventude, em 2011, 

foi instaurada a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, mesmo ano que 
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começou a ser preparada a I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente que 

aconteceu um ano depois (Organização Internacional do Trabalho, 2020). 

Desde então, têm surgido muitas questões que se apresentam como um desafio, alguns 

novos e outros obstáculos já conhecidos há bastante tempo, ao mesmo passo que, ocorreram 

muitas ações para contribuir para a constante melhoria e disseminação da justiça social. 

 

2.5. CONVENÇÕES DA OIT PERTINENTES À MULHER 

Dado um panorama sobre a OIT, sua estrutura, princípios fundamentais e a atuação no 

Brasil, passa-se à análise dos instrumentos internacionais que se relacionam especialmente à 

questão da maternidade, bem como, da conciliação do labor e dos encargos familiares, sob a 

perspectiva das mulheres. 

Dentre tantas normas internacionais, a Organização Internacional do Trabalho reservou 

algumas Convenções que, somando-se às Convenções de números 100 e 111, tratam de 

assuntos que impactam diretamente o tratamento da mulher no âmbito do trabalho.  A primeira 

a se mencionar é a Convenção nº 103 que versa sobre o “Amparo à Maternidade”, revisada no 

ano de 1952, e ratificada pelo Brasil em 1965; e a segunda é a Convenção 183 que veio para 

complementar aquela com o tema da “Proteção da Maternidade” realizada no ano 2000 que até 

hoje não tem o Brasil como signatário (CAVALCANTI, 2015). 

A despeito do conteúdo da Convenção nº 183, verifica-se uma ampliação dos direitos 

contidos na Convenção anterior como forma de assegurar às trabalhadoras maior tranquilidade 

no momento do seu retorno ao trabalho sem que haja pressão por parte do empregador para 

adiantar a volta antes mesmo do fim do período correspondente ao da licença-maternidade. 

A Convenção nº 103 trazia uma definição de mulher e associava o conceito de filho ao 

nascimento, já a Convenção posterior (Convenção nº 183), simplificou a definição de mulher, 

pautando apenas no sexo, e substitui o termo filho por criança, obstando qualquer discriminação 

(CAVALCANTI, 2015). 

 Também inovou ao tratar da proteção dada emprego e não discriminação das 

trabalhadoras que se ausentam para o período da licença-maternidade. A Convenção nº 103 

taxou como ilegal a dispensa de empregada durante o período em que estiver gozando da 

referida licença, ao passo que, a Convenção nº 183 se preocupou em estender essa proibição 

também ao tempo da gravidez que antecede o afastamento, bem como, ao um período no retorno 

da licença que deve ser determinado por lei nacional.  
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Caso o motivo da dispensa, durante o período indicado ocorra por motivos não ligados 

à gravidez e seus desdobramentos, cabe ao empregador o ônus da prova. O mesmo dispositivo 

ainda assegura que a função deverá ser igual ou equivalente, tal como, a remuneração auferida 

no momento do regresso deve ser a mesma que obtinha antes de se ausentar. 

 Este mesmo instrumento esclarece que “Qualquer membro deve adotar medidas 

adequadas para garantir que a maternidade não constitua uma fonte de discriminação em 

matéria de emprego, incluindo, não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 2.º, o acesso ao 

emprego” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2000). 

Tal diploma também dispôs a respeito do requerimento de exames que atestem o estado 

não gravídico de uma mulher, proibindo tal conduta, trazendo como exceção a previsão em 

legislação nacional dos serviços que não podem ser desempenhados por mulheres grávidas por 

oferecerem risco à saúde delas ou das crianças.  

O período compreendido para a licença-maternidade, conforme a Convenção nº 103, 

deve ser de, pelo menos, doze semanas, com uma parte, não menor que o tempo de seis semanas, 

usufruída obrigatoriamente após o parto, mas que pode ter um tempo maior conforme estipulado 

na legislação nacional. Com a Convenção realizada no ano 2000, o número mínimo para a 

licença maternidade passou para quatorze semanas (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO, 2000).  

Contudo, há que se considerar também os casos de gestação que não se dão de forma 

totalmente saudável. A Convenção primária atende a questão apenas quanto a casos de doença 

confirmada durante a gravidez, dispondo que deve haver lei nacional para concessão, de forma 

suplementar, de licença pré-natal, da mesma forma que, na hipótese de confirmação de doença 

decorrente do parto, deve haver prorrogação da licença. Ambas terão duração máxima 

estipulada por autoridade competente.  

Já a Convenção nº 183, preenchendo as lacunas deixadas pela anterior, amplia o direito 

da licença prévia ou posterior para além dos casos de doenças confirmadas, abrangendo também 

complicações e até mesmo o risco de complicações decorrentes do estado gravídico ou do parto.  

Outro ponto bastante pertinente presente em ambos os instrumentos internacionais, é 

sobre a amamentação. A Convenção revisada em 1952 expressa o direito às interrupções 

laborais com a finalidade de aleitamento deixando a duração e quantidade de vezes a cargo das 

legislações nacionais. Se tais normas já se encontrarem regulamentadas por lei nacional, os 

intervalos devem ser computados como jornada, portanto, remunerados. Caso contrário, a 

regulamentação deve se dar através convenções coletivas que disporão a respeito das condições 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1952).  
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Neste diapasão, a Convenção supracitada não ratificada pelo Brasil, traz a opção entre 

as pausas ou uma redução da jornada diária para fins de amamentação, indicando que a forma 

deve ser definida por lei e pelas práticas do país, no mais, reafirma que o tempo dedicado à 

amamentação deve ser considerado parte integrante da carga horária, com remuneração em 

conformidade.  

Outra Convenção que também não foi ratificada pelo Brasil e, consequentemente não 

incorporada ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, é a Convenção nº 156, que trata sobre a 

“Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para Homens e Mulheres Trabalhadores: 

Trabalhadores com Encargos de Família”. Apresenta uma temática bastante relevante, visto que 

coloca em questão como os estereótipos ligados ao gênero feminino acabam atrapalhando a 

disponibilidade da sua mão de obra para ingresso no mercado formal de trabalho (FERRITO, 

2019, p. 73). 

 A forma como a sociedade se organizou, responsabilizando a mulher pelo trabalho no 

âmbito doméstico findou por limitar o tempo que poderia ser preenchido com um emprego. Isto 

implicou nas possibilidades de escolha também, pois, a mulher teria que ter o trabalho que fosse 

possível dentro de seu contexto, ou seja, que não interferisse no seu cuidado com a família e 

com o lar (FERRITO, 2019, p. 76). 

Notoriamente, no início, a Consolidação das Leis Trabalhistas refletiu uma conduta 

paternalista quanto às trabalhadoras, como se elas não fossem totalmente capazes de realizar o 

mesmo trabalho que os homens. Neste sentido, afirma GOSDAL (2003, p. 83) que “[...] as 

mulheres eram uma espécie de trabalhadores imperfeitos, incompleto”. 

Tanto homens quanto mulheres precisam de um tempo para cada coisa: trabalho, lazer, 

descanso e para as tarefas domésticos. Ora, a harmonização entre eles interessa a todos, no 

entanto, a demanda de cada um é diferente para os gêneros, de forma que o homem pode dedicar 

mais tempo ao trabalho por ser menos exigido em outras coisas (FERRITO, 2019, p. 76). 

É a partir desta constatação que surge o conceito de corresponsabilidade, em que, 

independente de gênero, a conciliação do labor, família e casa devem ser dar de igual maneira 

para todos. A distribuição de jornada de forma diferenciada, com carga horária que atendesse a 

necessidade dos trabalhadores e trabalhadores poderia ajudar na conciliação de todos os tempos 

(FERRITO, 2019, p. 77). 

 Todavia, a corresponsabilidade pode esbarrar em outro problema. Em que pese já haver, 

como dito antes, a Convenção nº 100 tratado especificamente sobre a questão da igualdade de 

remuneração entre homem e mulher para o trabalho de igual valor, ainda hoje, a efetiva 

aplicação dessas normas encontra dificuldade.  
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Ainda é comum que a mão de obra masculina receba salário mais alto, motivo pelo qual, 

um contrato de trabalho com jornada reduzida acaba sendo, em prol da saúde financeira da 

família, celebrado pela mulher, reforçando os estereótipos. Dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (BRASIL, 2016) apontam que, no Brasil, 28,2% das mulheres que 

trabalham escolhem contrato por tempo parcial, enquanto entre os homens essa taxa é de 14,1%. 

Isto é, para que seja exercida de forma plena, a corresponsabilidade deve ser acompanhada da 

garantia de igualdade de remuneração. 

O Brasil não possui medidas de corresponsabilidade, mas como exemplo de conciliação 

tem as licenças parentais – maternidade e paternidade – que possibilitam o afastamento quando 

há o nascimento ou adoção de filhos e acompanhamento dos seus primeiros meses, no caso da 

maternidade, sem isso não prejudique a carreira. Mesmo existindo, essa medida se revela 

insuficiente porque este não é o único fato que exige afastamento, além de dar tratamentos 

diferentes aos períodos concedidos aos pais e às mães, o que corrobora a associação do trabalho 

envolvendo os filhos ser papel da mãe e o trabalho fora de casa ser papel do pai.   

A Convenção nº 156, acompanhada da Recomendação 165, aponta a necessidade de 

criação de arranjos especiais quanto ao tempo para atender a grupos de homens e mulheres que 

tenham encargos familiares e que não podem ser discriminados em razão disto. Ora, as 

vivências diferem entre si de tal modo que não há justiça em impor tratamento único a todos 

ignorando as necessidades que se apresentam de formas distintas entre os indivíduos. Ignorar 

que isto ocorre, acaba por violar o princípio da igualdade. Este princípio se apresenta sob dois 

aspectos, formal e material. O primeiro diz respeito à garantia de que todos são iguais perante 

a lei, ou seja, todos são sujeitos de deveres e direitos. Já o segundo, está ligado à ideia de dar 

tratamento diferenciado àqueles que estão submetidos a diferentes condições com a finalidade 

de que a igualdade seja, de fato, alcançada. A violação se refere a este último. 

Muito embora os contratos por tempo parcial ou em domicílio possam se apresentar 

como uma solução, também podem apresentar uma tendência de precarização do labor, então, 

o documento assevera que quando esses tipos de contratos forem implementados devem 

garantir que condições de carreira e trabalho sejam dignas porque muitas vezes são a única 

porta de entrada para o mercado trabalhista, não sendo genuinamente uma escolha (FERRITO, 

2019, 82). 

A Convenção supramencionada faz uma tentativa de superar a ideia de divisão sexual 

do trabalho ao reafirmar em sua premissa o mesmo disposto no Preâmbulo da Convenção das 

Nações Unidas que “os Estados Membros reconhecem que, para alcançar a plena igualdade 

entre homens e mulheres, é necessário modificar o papel tradicional tanto dos homens quanto 
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das mulheres na sociedade e na família” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO, 1981). 

 O instrumento propõe uma postura mais dinâmica, no sentido não estabelecer a uma 

figura, homem ou mulher, papeis previamente definidos, sugerindo que eles se moldem 

conforme a necessidade e reconhece que o grupo afetado a partir dessas concepções de papeis 

sociais é o das mulheres. Amplifica, além disso, o conceito de responsabilidade familiar, 

desassociando o encargo ao ato de parir e criar, incluindo o cuidado com os idosos, por exemplo. 

 A Convenção em comento ainda permite que as normas sejam adaptadas a realidade de 

cada país e determina a adoção de campanhas de conscientização como meio de despertar na 

sociedade o entendimento da importância de acolher essas empregadas. Daí a importância de 

normas claras ao expor suas motivações e sua consonância com valores sociais, com a educação 

e cultura evitando respaldar preconceito em desfavor de um certo grupo. 

Ao estender seus efeitos também aos homens ao que antes se destinava apenas às 

mulheres, a Convenção nº 156 evita o chamado paradoxo de Heidi Hartman, em que “[...] as 

leis de proteção do trabalho das mulheres excluem as mulheres do mercado de trabalho” 

(MARTINEZ, 1995, p. 21). 

Destarte, as garantias e direitos estabelecidas pela Organização Internacional do 

Trabalho nestes documentos, refletem a missão de instituir minimamente padrões que respeitem 

a dignidade das mulheres, bem como, promovam a justiça social nas relações trabalhistas. O 

conteúdo se mostra indispensável para a criação de um cenário livre de discriminação onde seja 

possível o acesso, a permanência e ascensão do gênero feminino.  
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3. A RECEPÇÃO DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

A primeira vez que a proteção à maternidade apareceu no âmbito da legislação nacional 

foi na Constituição de 1934, no entanto, não foi somente a partir dela que as mulheres 

disponibilizaram sua mão de obra. Desde a época do Brasil Colônia as mulheres já eram parte 

da força de trabalho escravizada. Conforme tratado por Calil (2007, p. 19): 

É entre a numerosa leva de escravos que chegaram nesses séculos ao Brasil que se 

encontra a grande maioria da mão-de-obra feminina da época. Aumentavam-lhe o 

percentual as índias cativas, mas essas eram em número bem inferior à mão-de-obra 

negra, vez que era proibido escravizar os nativos, posto que a Coroa lucrava também 

com o tráfico de escravos. 

Mesmo após a independência do Brasil em relação à Portugal, o quadro para as mulheres 

não mudou muito até a escravidão ser abolida e o país se tornar república. Com o esvaziamento 

da mão-de-obra escravizada, houve um forte movimento migratório da Europa para cá com a 

finalidade de trabalhar nas atividades agrícolas, impulsionando a criação de leis do trabalho e 

de proteção à mulher. Na Europa uma consciência de classe vinha se desenvolvendo e chegou 

juntamente com os italianos ao Brasil, desempenhando importante papel para a organização em 

sindicatos (CORSEUIL; VAREJÃO, 2019, p. 39).   

No ano de 1912 teve início um projeto de Código do Trabalho, que dedicava uma parte 

a temas relacionados à mulher com pontos importantes como a autonomia em relação à 

autorização marital para o trabalho até então exigida, a proibição de trabalho noturno, o limite 

da jornada de trabalho de oito horas, licença de quinze a vinte e cinco dias anteriores ao parto 

e de até vinte e cinco dias posteriores, a garantia do retorno ao trabalho e de um terço do salário 

na licença que antecede o parto e metade dele no período seguinte (CALIL, 2007, p. 27). 

Todavia, o tal Código não obteve aprovação. Os temas geraram muito debate, 

principalmente quanto à questão da liberdade para trabalhar que poderia causar desonra aos 

maridos, pois havia bastante preconceito acerca do trabalho da mulher (CORSEUIL; 

VAREJÃO, 2019, p. 39).   

A próxima mudança na conjuntura do trabalho da mulher somente ocorreu em 17 de 

maio de 1932 com a edição do Decreto nº 21.417 pelo Poder Executivo Federal, o qual 

determinou a proibição do trabalho feminino no período compreendido entre 22:00 e 05:00 

horas e em locais considerados perigosos ou insalubres, entre outras determinações. Contudo, 

instituiu a igualdade de remuneração entre homem e mulher, bem como concedia dois intervalos 

com duração de trinta minutos para aleitamento materno até que a criança completasse seis 

meses de vida (ANJOS, 2016). 
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Com a Constituição de 1934, a mão de obra da mulher voltou a ser objeto de discussão, 

tendo sido, Segundo Proni (2013, p. 33) a primeira a prever expressamente proteção à 

maternidade, à infância, bem como a garantia de emprego às gestantes. Esta Constituição foi 

influenciada pelo constitucionalismo moderno, marcado pelo amparo a direitos sociais, que já 

tinha ganhado espaço no cenário internacional, em especial, com a Constituição do México de 

1917 e a de Weimar de 1919 (CORSEUIL; VAREJÃO, 2019, p. 38).   

A Constituição seguinte, de 1937, resultado de um golpe de Estado liderado por Getúlio 

Vargas, inaugurou um período conhecido como Estado Novo, e regrediu no que tange à tutela 

do trabalho da mulher se comparada à Constituição anterior. Houve a supressão da garantia de 

emprego da gestante e, mesmo havendo previsão da igualdade formal, não asseverou a 

igualdade salarial entre os gêneros. De modo que, três anos depois, o Decreto-Lei nº 2548 de 

31 de agosto de 1940 viabilizou o pagamento dez por cento a menos para mulheres em relação 

aos homens (CALIL, 2007, p. 35). 

Em 1946 houve a promulgação de uma nova Constituição como reflexo da derrota do 

regime centralizador instaurado por Vargas que guardava relação com a Constituição de 1934 

por trazer de volta valores republicanos e democráticos, como a extensão do voto feminino a 

todas as mulheres. Além disso, trouxe também a previsão de igualdade salarial para o mesmo 

trabalho realizado sem distinção de sexo, estado civil ou nacionalidade, além da garantida de 

emprego à trabalhadora gestante, ambos assuntos omitidos na Constituição de 1937. Ademais, 

previu expressamente sobre a assistência e previdência em prol da maternidade, no mais, 

manteve outros direitos já estabelecidos (SÁ, 2017).  

 Com a Lei n° 4.121 de 27 de agosto de 1962, inaugurou-se o Estatuto da Mulher Casada, 

e nele se estabeleceu que a obrigatoriedade de a mulher ser autorizada pelo marido para 

conseguir trabalhar já não era mais necessária, bem como para receber heranças e para compra 

de imóveis (SILVA, 2019). 

Em que pese a Constituição de 1967 ter nascido em decorrência do golpe militar de 

1964, esta conservou todos os direitos protetivos à mão-de-obra feminina, do mesmo modo que 

a Emenda Constitucional nº 1 de 1969. Neste sentido, Proni (2013, p. 34) assevera que: 

Assim como a Carta de 1934, as de 1946 e 1967, inclusive a emenda de 1969, em seus 

arts. 158, III e 165, III, proibiam salários   diferentes    entre    homens e mulheres, 

além de assegurarem todos os outros direitos concedidos anteriormente. Mas o grande 

destaque da Constituição de 1967 é que esta inovou à medida que proibiu a diferença 

de critérios de admissão por motivo de sexo, cor e estado civil e assegurou a 

aposentadoria à mulher após trinta anos de contribuição.  

 

Também em 1967, a edição do Decreto-Lei nº 229, em 28 de fevereiro, alterou alguns 

dispositivos presentes na CLT, permitindo, por exemplo, que houvesse regime de compensação 
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somente através de acordo coletivo, assim como, assegurou que a licença passasse a ser de 

quatro semanas precedentes ao parto e de  oito após a mulher ter dado a luz. Sete anos mais 

tarde, a Lei nº 6.136 de 7 de novembro de 1974, passou o ônus de arcar com a licença 

maternidade da empresa para a Previdência Social (ANJOS, 2016). 

Depois de mais de vinte anos sob a ditadura militar, em 1985, houve a redemocratização 

do Brasil e surgiu a necessidade de uma Constituição que refletisse o novo momento político 

do país. Foi promulgada então, no ano de 1988, a Carta Magna que institucionalizou direitos 

humanos e consagrou direitos sociais, dentre eles, a proteção à maternidade e a infância 

(CORSEUIL; VAREJÃO, 2019, p. 40).   

 

3.1. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 E A 

MULHER 

A formulação da Constituição pôde contar com a participação popular, de modo que foi 

entregue aos legisladores constituintes uma Carta das Mulheres Brasileiras contendo as 

principais demandas do movimento feminista. É notável que vários dispositivos fazem 

referência ao progresso na igualdade de gênero (SÁ, 2017).  

Houve nitidamente um esforço no sentido de promover a igualdade, autonomia e 

emancipação da mulher com a consagração de princípios, tais como, a proibição de 

discriminação em relação ao sexo e a abolição da chefia da sociedade conjugal. Este último 

princípio veio para superar a ideia de hegemonia masculina. Como exemplos destaca-se a 

redação disposta em seguintes artigos da Constituição Cidadã (BRASIL, 1988): 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”. 

[...] 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição. 

[...] 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. 

 

 Outra modificação presente na Lei Maior foi a ampliação da licença maternidade de 

noventa para cento e vinte dias, entre outras garantias previstas no artigo em destaque:  

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 

cento e vinte dias; 
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XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 

nos termos da lei; 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) 

anos de idade em creches e pré-escolas; 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 

admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; (BRASIL, 1988). 

 

 No que diz respeito especificamente às relações de trabalho, pode-se dizer que a partir 

da atual Constituição importantes mudanças ocorreram, no sentido de deixar pra trás aquele 

direito que considerava a mulher como se fosse um ser incompleto, e aderir às normas que 

promovam a mão de obra feminina, conforme disposto no art. 7º, XX, CRFB/88. 

O inciso XXV, incluído pela Emenda Constitucional nº 53/06, amplia uma garantia que 

já existe na esfera da legislação ordinária, contudo, não é autoexecutável, necessita 

regulamentação para que seu fim seja, de fato, alcançado (ARAUJO, 2017). 

 Como uma reação ao último inciso destacado do artigo supra, a Lei nº 9.029 de 13 de 

abril de 1995 foi criada e foi responsável por vedar expressamente o requerimento de atestado 

que comprove o estado gravídico ou a esterilização, entre outros atos discriminatórios, no 

momento da contratação ou ao longo da execução de um contrato de trabalho (SÁ, 2017).  

 

3.2. PROTEÇÃO À MATERNIDADE 

3.2.1. Estabilidade Provisória da gestante e a Súmula 244 do TST 

Ainda consta na parte final da Carta Magna, no Ato das Disposições Transitórias 

(ADCT), o seguinte dispositivo: 

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

Constituição: 

II- fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o 

parto. (BRASIL, 1988) 

 

Esta previsão se fez necessária no sentido de garantir que a mulher possa retomar sua 

carreira. Pode acontecer de a mulher, após ter filho, ser vista como uma trabalhadora menos 

produtiva que os demais funcionários de uma empresa. Especialmente em relação aos homens, 

pois, mesmo as mulheres que não são mães, podem vir a ser, então, independentemente de uma 

mulher poder/querer ter filhos, ela já pode ser afetada apenas por fazer parte de um mesmo 

grupo social. Essa visão decorre de um conjunto de fatores, um deles é o capitalismo, que 

persegue a produtividade sob um aspecto objetivo, qual seja, o lucro. Outros dois fatores são o 

machismo e o patriarcado, ambos elementos influenciaram fortemente a construção desta 

sociedade. Por essa razão, para que o interesse do empregador na continuidade do contrato de 
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trabalho não se perca com o exercício da maternidade é que se deu a criação desta proteção 

jurídica. 

A gestação é um período que exige certos cuidados, mas não limita a capacidade 

intelectual e nem física da mulher, salvo alguns casos de gravidez de risco. Deste modo, se 

torna perfeitamente possível a conciliação do trabalho que desenvolve com o período gravídico.  

O legislador constituinte ao dispor sobre a estabilidade provisória da gestante, o fez com 

uma dupla função, a de proteger a trabalhadora e o nascituro. É certo que tanto a gestação 

quanto o nascimento de uma criança demandam custos, logo, deixar essa criança sem amparo 

através da demissão arbitrária e sem justa causa da mãe seria contraditório e violaria a dignidade 

da pessoa humana, princípio constitucional, vale ressaltar.  

 Não obstante a alínea “b” do artigo em comento falar que a estabilidade provisória se 

inicia com a confirmação da gravidez, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, editou a Súmula 

244, firmando outro entendimento:  

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. (BRASIL, 2012) 

 

O entendimento desta súmula antes 2012 era direcionado somente às trabalhadoras que 

houvessem celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado. Ou seja, esta é uma 

mudança recente na proteção da maternidade no trabalho e que provocou muitas críticas por 

parte dos empresários. Eles acreditavam que a contratação de mulheres na modalidade de 

contrato por tempo determinado passaria a ser um risco no sentido de que haveria a 

possibilidade de ter que arcar com o custo por um período muito superior ao que havia sido 

planejado anteriormente. Todavia, o entendimento foi consolidado devido se tratar de proteção 

ao nascituro, que visa sua dignidade.  

No que tange ao conhecimento do estado de gravidez e, consequente, início da 

estabilidade provisória, o Ministro Francisco Fausto de Medeiros lavrou acórdão no 

ROAR 400356-75.1997.5.02.5555, que serviu de precedente para a Súmula citada asseverando 

que: 

O artigo 10, inciso II, do ADCT não impôs qualquer condição à proteção da 

empregada gestante. Assim, o desconhecimento da gravidez, pelo empregador, no 

momento da despedida imotivada não constitui obstáculo para o reconhecimento 

https://www.migalhas.com.br/depeso/190314/estabilidade-provisoria-da-gestante-analise-da-sumula-244-do-tst
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da estabilidade constitucional. Dessa forma, viola o texto constitucional a decisão 

que não reconhece a estabilidade da empregada gestante em virtude do 

desconhecimento da gravidez pelo empregador no ato da sua demissão. 2. Recurso 

ordinário em ação rescisória provido. (ROAR-400356-75.1997.5.02.5555, 

Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Francisco 

Fausto, DEJT 12/05/2000). 

 

 Outro ponto importante a ser destacado é que a ciência sobre a gravidez exige o tempo 

para a descoberta desta condição, isto é, são necessárias algumas semanas de gestação. Deste 

modo, não há razão para punir a empregada por não comunicar o seu empregador, pois, não há 

como garantir que ela própria conhecia o seu estado. 

Foi necessário, ainda sobre este tema, haver um pronunciamento quanto a 

indisponibilidade do direito. A SDC - Sessão de Dissídios Coletivos - do TST assentou 

entendimento na Orientação Jurisprudencial nº 30. Veja: 

Nos termos do art. 10, II, “a” do ADCT a proteção à maternidade foi erigida à 

hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do 

empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado 

gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, torna-se nula de pleno direito a 

cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das 

garantias referentes à manutenção do emprego e salário. (OJ nº 30. Seção de 

Dissídios Coletivos. ESTABILIDADE DA GESTANTE. RENÚNCIA OU 

TRANSAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEJT 

divulgado em 19, 20 e 21/09/2011) 

 

 Sendo assim, a falta de notificação não implica na perda do direito, independente do 

período em que seja descoberta a gravidez durante o contrato de trabalho, inclusive no período 

correspondente ao aviso prévio. A ressalva quanto à demissão de gestante é no caso do 

cometimento de falta grave prevista no art. 482 da CLT.  

 

3.2.2. Consolidação das Leis Trabalhistas 

Ainda sob a égide da Constituição Polaca, nome pelo qual ficou conhecida, na era 

Vargas, nasceu a Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1 de maio de1943, a partir da edição 

do Decreto-Lei nº 5.452. Foi o resultado do trabalho iniciado desde o Estado Novo por juristas 

que almejavam estabelecer normas que atendessem as demandas de trabalhadores rurais e 

urbanos sob a ótica do Estado regulamentador. 

A CLT reuniu em um único instrumento as legislações esparsas que já existiam e 

versavam sobre as relações individuais e coletivas do trabalho, bem como, trouxe novas 

regulamentações a esse respeito. Dedicou um capítulo a questões que envolvem o trabalho da 

mulher, o que demonstrou, conforme Calil (2007, p. 35) uma preocupação do legislador com a 

capacidade, a moralidade e proteção à saúde da mulher no trabalho. Desde que foi criada, já 

https://www.migalhas.com.br/depeso/190314/estabilidade-provisoria-da-gestante-analise-da-sumula-244-do-tst
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passou por várias mudanças, na tentativa de se adequar às novas necessidades e relações de 

emprego que surgem.  

 

3.2.2.1. Principais princípios trabalhistas que guardam relação com o trabalho da mulher 

O Direito do Trabalho é um dos segmentos mais importantes dentro do Direito, pois, 

regulamenta as relações de emprego. E, assim como outros ramos, tem seus princípios 

particulares que têm como função prática a orientação tanto no momento da criação quanto da 

aplicação das leis.  

Assim assevera Martins (2012, p. 63):  

Sustentam os princípios os sistemas jurídicos, dando-lhes unidade e solidez. São, 

portanto, vigas mestras do ordenamento jurídico. Princípio é a bússola que norteia a 

elaboração da regra, embasando-a e servindo de forma para sua interpretação. Os 

princípios influenciam as regras.  

 

O primeiro a ser comentado é o Princípio da Proteção, que é tido como o mais 

importante do ramo jurídico, chegando a ser considerado por alguns doutrinadores como o 

único, sendo os demais desdobramentos deste (CISNEIROS, 2016). Saraiva (2010, 38) 

concorda com a alta relevância do princípio e assevera que ele está ligado a ideia do trabalhador 

como parte hipossuficiente da relação, logo, a que precisa de amparo para estabelecer 

parâmetros mínimos que possam lhe dar equivalência diante de seu empregador. 

  Outro princípio também de suma importância é o Princípio da Irrenunciabilidade do 

Direito. Segundo ele, direitos dispostos em uma lei não podem ser renunciados. Caso haja 

renúncia por parte do trabalhador, é perfeitamente possível reverter o feito em juízo. É nítida a 

ligação entre a o princípio em destaque e a OJ nº 30 da SDC do TST anteriormente referida. 

As lições de Amauri Mascaro Nascimento (2012, p. 467) anunciam que tal princípio 

têm a função de fortalecer a manutenção do direito do trabalhador que claramente está em 

posição inferior em relação ao empregador. A negativa sobre a disposição de lhe causaria 

desconforto, caso não fosse a lei que impede e invalida uma suposta alienação. 

 Há ainda o Princípio da Continuidade da Relação de Emprego. Naturalmente surge no 

obreiro uma expectativa quanto a sua integração e o prosseguimento das relações de emprego 

regidas pelos contratos de prazo indeterminado. A exceção são os contratos de trabalho por 

prazo determinado, em que já se sabe desde logo se inicie o contrato o momento em que ele 

cessará. 

Sobre o assunto, disserta Delgado (2017, p. 224) que é interesse deste remo jurídico a 

manutenção do vínculo de emprego e a integração do obreiro na estrutura e dinâmica 
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empresariais e que, só assim, seria cumprida  a finalidade de assegurar melhores condições, sob 

a ótica obreira, de pactuação e gerenciamento da força de trabalho em determinada sociedade. 

Desta forma, notadamente, há influência deste princípio no que tange à estabilidade 

provisória das trabalhadoras gestantes prevista no art. 10, II, “b”, ADCT, CRFB/1988, pois, 

sendo uma garantia de emprego, não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma maneira de dar 

continuidade ao contrato de trabalho. 

 

3.2.2.2. Proteção à maternidade antes da reforma trabalhistas 

Por força da igualdade prevista constitucionalmente, a legislação trabalhista se aplica 

sem fazer qualquer distinção baseada no sexo, no entanto, quando a situação requer um amparo 

específico, a norma especial, prevista no Título III da CLT, terá prevalência quanto à 

aplicabilidade (ANJOS, 2016).  

Neste sentido, dispõe o art. 372 que “Os preceitos que regulam o trabalho masculino são 

aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo em que não colidirem com a proteção especial 

instituída por este Capítulo”, que inicia um capítulo inteiro dedicado à proteção do trabalho da 

mulher. 

Resumidamente, os temas que gozavam dessa proteção na CLT conectados ao trabalho 

da mulher, antes da vigência da Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017, eram: salário, duração da 

jornada, condições de trabalho, discriminação, trabalho noturno, períodos de descanso, métodos 

e locais de trabalho, além da proteção ao matrimônio e à maternidade (ANJOS, 2016).  

 A duração da jornada de trabalho é a mesma tanto para homens quanto para mulheres. 

A limitação de horas extraordinárias que existia foi revogada desde 1989, mas uma outra 

questão relacionada ao assunto e que ainda permaneceu após à revogação em tela, foi o intervalo 

de quinze minutos de descanso concedidos apenas para as mulheres antes de dar início à jornada 

extraordinária. Todavia, tal disposição foi revogada em 2017 com a vigência da lei que 

provocou mudança em diversos pontos da CLT, se dando agora de forma igual entre ambos os 

sexos.  

 No que corresponde ao trabalho noturno, até o ano de 1989 havia expressa proibição 

quanto a possibilidade do trabalho exercido por mulheres neste turno, mas após a revogação 

passou a valer o mesmo que já valia para o sexo masculino. Também neste bojo, foi revogado 

o artigo que vedava a mão de obra feminina em locais subterrâneo, minas, pedreiras, obras de 

construção, nas atividades perigosas ou insalubres, mantendo a proibição apenas quanto às 
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gestantes e lactantes. Isto mudou novamente com a atual redação da CLT, o que será abordado 

mais adiante. 

 No que se refere à proteção dada à maternidade, dispõe o art. 391 da Consolidação 

sobre a proibição de qualquer conduta de discriminação em razão de matrimônio ou gravidez 

para justificar não contratação ou a rescisão do contrato de trabalho de mulheres. Neste aspecto, 

a CLT, no art. 373-A, IV, impede que haja a exigência feita por empregadores de atestados que 

comprovem o estado gravídico ou a esterilidade como uma maneira de dar respaldo a qualquer 

eventual conduta discriminatória.  

Não há censura, no entanto, quanto à solicitação do exame pelo empregador no 

momento do encerramento do contrato de trabalho. Ao contrário, este ato é válido até mesmo 

para a empresa se resguardar de, em caso positivo, prosseguir com a demissão e ter que 

responder à ação trabalhista devido a estabilidade provisória que gozam as gestantes (ANJOS, 

2016).  

Outro aspecto muito importante que integra a proteção à maternidade é a licença 

prevista no art. 392 do mesmo diploma legal que corresponde ao afastamento compulsório da 

gestante pelo período de cento e vinte dias assegurado o seu emprego e o salário. O contrato 

de trabalho sofre uma interrupção durante este lapso temporal, sendo a remuneração devida 

o chamado salário maternidade, pago pela empresa que receberá, posteriormente, o repasse 

da Previdência visto que é um benefício desta natureza. 

 O artigo 392-A estende a licença em questão que passa a contemplar também as 

funcionárias que adotam ou ganham na justiça a guarda da criança ou adolescente cujo 

processo de adoção esteja em curso. Contudo, para que se efetive o direito, a trabalhadora 

deverá apresentar o termo judicial que a concedeu a guarda. 

 Outro ponto apresentado no instrumento que regulamentas as relações trabalhistas e 

que visa resguardar a maternidade é a possibilidade dada pelo art. 394 de a trabalhadora, 

apresentando atestado médico que confirme que o exercício laboral comprometerá sua saúde 

gestacional, se desvencilhar do compromisso decorrente do contrato de trabalho. Já o art. 394-

A de forma mais incisiva vedava expressamente o trabalho de gestantes e lactantes em locais 

e atividades que tivessem qualquer grau de insalubridade. Mais adiante este último artigo será 

aprofundado em razão das alterações feitas pela Reforma.  

 O legislador celetista percebeu que havia necessidade de amparar também os casos 

em que a gestação fosse interrompida, então, o art. 395 do referido documento jurídico dispôs 

que “Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher 
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terá um repouso remunerado de duas semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à 

função que ocupava antes de seu afastamento”. 

Quantos aos intervalos para aleitamento materno, o art. 396 apenas afirmava o direito 

a dois intervalos durante a jornada com duração de meia hora cada, sem, no entanto, 

estabelecer como se daria. Este dispositivo sofreu alteração com a nova legislação trabalhista 

e também será explorado. 

Por fim, a CLT trouxe a obrigatoriedade, conforme art. 389, §1º, para os locais que 

contem com pelo menos trinta funcionárias com idade superior a dezesseis anos de 

viabilizarem um local apropriado para que as trabalhadoras possam amamentar os filhos, o 

que, de acordo com o §2º do mesmo dispositivo, poderá ser substituído por convênio com 

creches, públicas ou privadas, celebrado pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou 

a cargo do SESI, SESC, da LBA ou entidades sindicais. A portaria do Ministério Público nº 

3296 de 1986 permitiu que a concessão de creches possa ser substituída pelo dinheiro, sob a 

denominação de reembolso-creche (ANJOS, 2016). 

 
3.2.2.3. As mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista sobre a proteção à maternidade 

Ora, a aludida Lei nº 13.467/17 trouxe uma série de alterações e novas disposições sobre 

as relações de emprego na CLT. Tal mudança foi substancial e, por isso mesmo, ficou 

popularmente conhecida pela denominação de Reforma Trabalhista. Essas modificações, 

logicamente, acabaram refletindo também no que toca à proteção dada a maternidade, em 

especial, nos pontos que serão explorados a seguir.  

Bem, primeiramente, no que toca à permanência ou afastamento da gestante em local 

insalubre, levantou bastante debate por ser considerado um dos pontos mais problemáticos da 

nova redação. Na lei precedente não era admitido que gestantes e lactantes desempenhassem 

atividade com qualquer grau de insalubridade, conforme dito anteriormente. Ocorre, com a 

entrada em vigor da Reforma, o legislador achou por bem relativizar a proibição conforme o 

grau de insalubridade a que a mulher grávida ou lactante estava submetida. A redação passou a 

prever: 

Art. 394-A.  Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de 

insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:  

I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação;  

II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar 

atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o 

afastamento durante a gestação;  

III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado 

de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento 

durante a lactação (BRASIL, 2017). 
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 Ou seja, para que a mulher exposta ao grau mínimo e médio fosse afastada de atividade 

em local insalubre nos períodos mencionados, teria de apresentar um atestado médico 

afirmando que tal atividade poderia prejudicar a sua saúde ou do bebê.  

 Nesse sentido, é notável o confronto do dispositivo destacado com o texto 

constitucional que prevê à proteção à maternidade. Sem dúvida foi uma das mudanças mais 

polêmicas provocadas pela Reforma Trabalhista. A origem da CLT se deu pela necessidade de 

reunir um conjunto de leis que protegessem o trabalhador, dedicando parte especificamente à 

proteção ao trabalho da mulher, o que implica diretamente na proteção da maternidade.  

 Na tentativa de sanar os efeitos decorrente da Reforma, a Medida Provisória 808 de 14 

de novembro de 2017 foi editada e, dentre todos pontos tratados, constava também o artigo 

supra. Revogou os incisos I e II e fez as seguintes alterações: 

 Art. 394-A. A empregada gestante será afastada, enquanto durar a gestação, de 

quaisquer atividades, operações ou locais insalubres e exercerá suas atividades em 

local salubre, excluído, nesse caso, o pagamento de adicional de insalubridade. 

§ 2º O exercício de atividades e operações insalubres em grau médio ou mínimo, pela 

gestante, somente será permitido quando ela, voluntariamente, apresentar atestado de 

saúde, emitido por médico de sua confiança, do sistema privado ou público de saúde, 

que autorize a sua permanência no exercício de suas atividades. 

§ 3 º A empregada lactante será afastada de atividades e operações consideradas 

insalubres em qualquer grau quando apresentar atestado de saúde emitido por médico 

de sua confiança, do sistema privado ou público de saúde, que recomende o 

afastamento durante a lactação (BRASIL, 2017). 

 

 É nítido que a MP em questão não conseguiu reparar a falha na proteção da mulher e 

do nascituro, pois, sendo a apresentação do atestado para prosseguimento nas atividades uma 

faculdade e a respectiva remuneração condicionada ao efetivo exercício do labor insalubre, 

resta claro que, pelo receio da diminuição do salário que, muitas vezes já são baixos, e os novos 

custos que demanda a chegada de uma criança, a trabalhadora, sem fazer uma avaliação que 

reflita a realidade, pudesse negligenciar o risco. 

A MP, contudo, não foi convertida em lei, perdendo sua eficácia no dia 23 de abril de 

2018. E o texto da Reforma voltou a vigorar, isto é, a permissão de trabalho em atividade 

insalubre com grau médio e mínimo. 

Um ano depois, em 30 abril de 2019, o Ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal 

Federal, decidiu, em caráter liminar, na ADI nº 5938, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

pela inconstitucionalidade do artigo em comento, suspendendo seus efeitos, o que foi 

confirmado em plenário no dia 29 de maio do mesmo ano. Deste modo, o trabalho por gestantes 

e lactantes em local insalubre volta a ser proibido independentemente do grau de exposição, o 

que já valia antes da Reforma Trabalhista e passa a ter a seguinte redação:  

Art. 394-A.  Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de 

insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art394a..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art394a%C2%A72.
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I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a 

gestação;                 

II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, durante a gestação;  

III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante a lactação.                 
§ 1o (VETADO)    

§ 2o  Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, 

efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição 

Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de 

salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 

que lhe preste serviço.      

 3o  Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos 

do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese 

será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-

maternidade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o 

período de afastamento (BRASIL, 2017). 

 

A decisão do Ministro e relator Alexandre de Moraes, se baseou na proteção à 

maternidade como um direito social da mulher e da criança amparado na Carta Magna. Segundo 

ele: 

A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e 

não podem ser afastados pelo desconhecimento, pela impossibilidade ou pela própria 

negligência da gestante ou lactante em juntar um atestado médico, sob pena de 

prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. (ADI 5938, Tribunal Pleno, Relator 

Alexandre de Moraes, DJe 23/09/2019). 

Um outro ponto alterado foi sobre a manutenção do pagamento do adicional de 

insalubridade pago à trabalhadora, gestante ou lactante, afastada da atividade laboral insalubre. 

Esta foi uma novidade trazida pela Reforma prevista no caput do art. 394-A da Consolidação 

das Leis Trabalhistas, em que o encargo financeiro passa a ser suportado pela Previdência, 

conforme o §2º do mesmo dispositivo.  

Tal artigo se encontra em clara conformidade com o texto constitucional, conforme 

artigo a seguir: 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de 

Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, 

a: 

[...] 

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;        

 

Antes da Reforma, no momento que se dava o afastamento das funções consideradas 

insalubres, se dava também o cessamento da remuneração referente ao risco. Fica nítido aqui o 

caráter benéfico da norma para as mulheres no período de gravidez ou amamentação. 

  Falando sobre amamentação, em que pese já haver previsão de intervalos para o 

aleitamento materno antes da Reforma, havia uma lacuna quanto a forma como esses intervalos 

se dariam. Então, coube a atual redação celetista tentar suprir esse hiato dispondo no §2º do art. 

396 que eles devem ser acordados individualmente entre a mulher e o empregador. Houve uma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art248
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art248
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm
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mudança também quanto ao caput do artigo que passou a prever em seu texto “Para amamentar 

seu filho, inclusive se advindo de adoção...”, afinal, o intervalo para amamentar não tem apenas 

a função de nutrir, sendo também importante para ajudar na formação do vínculo entre mãe e 

filho sem fazer qualquer distinção.  

É levantada a questão se a Lei da Reforma Trabalhista foi capaz de dar uma solução que 

atendesse, de fato, a necessidade da criança. Importa ressaltar que a orientação dada é no sentido 

da amamentação em livre demanda: 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam 

aleitamento materno exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou 

mais. Não há vantagens em se iniciar    os alimentos complementares antes dos seis 

meses [...] (BRASIL, 2009, p. 12). 

 Já com o que propõe a norma, seguir esta orientação se torna impraticável, pois o 

afastamento concedido em razão do nascimento não alcança os seis meses de vida da criança. 

Com exceção das empresas que aderem ao Programa Empresa Cidadã criado a partir da Lei 

11.770 de 9 de setembro de 2008, que prorroga o período de afastamento da licença-

maternidade por mais sessenta dias, totalizando cento e oitenta, e dos órgãos públicos. 

[...] não teria sido melhor que a LRT legislasse em favor da ampliação da licença-

maternidade, atendendo, como de passagem mostramos, a um consenso médico 

internacional em torno à importância da amamentação exclusiva até os seis meses? O 

art. 396 deveria ter sido reformado em seu próprio caput. Ao invés de escrever “até 

que este complete seis meses de idade” (grifos nossos), nele leríamos: “a partir de 

quando este complete seis meses de idade. (CORSEUIL; VAREJÃO, 2019, p. 49) 

 

A universalização do período de cento e oitenta dias estaria em consonância com as 

normas internacionais e com o recomendado na literatura médica, permitindo que a mãe 

conseguisse amamentar segundo a vontade e necessidade da criança até a idade recomendada. 

 Bom, é nítido que, muito embora a proteção à maternidade tenha sido consagrada na 

Constituição Federal de 1988, isto, de fato, não garante que essa proteção seja efetiva no 

momento da elaboração das normas trabalhistas. O que é confirmado, por exemplo, a partir da 

necessidade de revisão da legislação reformista sobre a permissão de trabalho insalubre 

realizado pelas gestantes ou durante o período da amamentação.  
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4. A MATERNIDADE E O MERCADO DE TRABALHO 

 Conforme se observou no decorrer deste trabalho, as mulheres enfrentaram dificuldades 

para se inserir no mercado de trabalho e para possibilitar a manutenção se fez necessária a 

criação de normas internacionais que servissem de norte para os Estados no que se refere à 

proteção do trabalho da mulher, incluindo a maternidade, como meio de evitar a discriminação 

do gênero no âmbito trabalhista. Pretendendo demonstrar se de alguma forma a maternidade 

ainda pode constituir barreira na absorção da mão-de-obra feminina, foi criada esta pesquisa. 

Este capítulo será dedicado a apresentação de dados obtidos através de pesquisa que 

aqui será representado por gráficos, os quais serão interpretados de modo que permita a análise 

dos resultados. A pesquisa em questão foi criada pela plataforma de formulários do Google que 

permite a criação de questionário para fins de pesquisa para coletar e organizar informações 

sobre o tema desejado de forma gratuita. 

O método utilizado para a pesquisa foi quantitativo. Ou seja, no momento da criação do 

questionário houve uma preocupação para que a formulação das perguntas fosse feita de forma 

que as respostas obtidas fossem mais fechadas e, assim, pudessem ser transformadas em dados 

numéricos (DIAS, 2018). Tal método facilita a obtenção e observação de uma amostra, 

permitindo avaliar a relação do mercado de trabalho com empregados e empregadas que tenham 

filhos.  

Roesch diz que o questionário:  

[...] é um instrumento de coleta de dados que busca mensurar alguma coisa. Para tanto, 

requer esforço intelectual anterior de planejamento, com base na conceituação do 

problema de pesquisa e do plano de pesquisa, e algumas entrevistas exploratórias 

preliminares. Com base nestes elementos, o passo seguinte é elaborar uma lista 

abrangente de cada variável a ser medida, e a maneira como será operacionalizada, ou 

seja, através de escalas, questões abertas, questões fechadas etc. (ROESCH, 2007, 

p.42). 

 

A partir deste estudo foi possível delinear um retrato do tratamento dado a trabalhadores 

e trabalhadoras que conciliam a vida profissional com o papel de pais e mães, evidenciando 

desigualdade quando feita a comparação entre gêneros.    

No que tange à classificação, a pesquisa é descritiva, sendo a mais apropriada para 

entender melhor a questão objeto do estudo, tornando-o mais claro. Segundo Gil (2002, p.46), 

“as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.” 

Quanto ao grupo de pessoas a quem se destinava a pesquisa, poderiam responder 

homens e mulheres com filhos, biológicos ou adotados, de até os cinco anos de idade, e que 

tivessem colocação no mercado de trabalho formal cujos contratos sejam regidos pela CLT. O 
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questionário foi aplicado pela internet, através do compartilhamento de link nas redes sociais 

WhatsApp, Facebook e Instagram, tendo recebido oitenta e oito respostas entre homens e 

mulheres de variadas localidades e diversas profissões. Destas, quinze respostas foram 

descartadas por não atenderem aos requisitos estabelecidos, tendo sido setenta e três respostas 

validadas. 

As pessoas que compuseram o grupo ao qual o questionário foi aplicado possuíam 

formação diferentes, desde o ensino fundamental incompleto até a pós-graduação completa e, 

por consequência, exerciam profissões variadas, as quais não convém descrever devido sua 

extensão.  

O universo do estudo compreende um grupo muito amplo, sendo inviável a aplicação 

do questionário a todos os indivíduos abrangidos pelas características pré-definidas, razão pela 

qual, a presente pesquisa será apresentada a partir de um número de amostra, o mesmo número 

de respostas válidas já mencionadas, qual seja, setenta e três, conforme o apresentado no 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Gênero das pessoas que responderam ao questionário 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020).  

Em que pese o acesso ao questionário ter sido facilitado através do compartilhamento 

do link em redes sociais, alcançando número significativo de pessoas, entre homens e mulheres, 

o número de homens que se interessaram em responder ao questionário foi inferior ao número 

de mulheres, refletindo somente 27% do total, conforme exposto no gráfico acima. Isto é, o 

número de mulheres foi praticamente três vezes maior. 
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A partir disto, para evidenciar o impacto da conciliação de trabalho e filhos para cada 

gênero, os gráficos apresentados foram organizados considerando cada grupo separadamente a 

fim de facilitar a visualização e compreensão dos resultados obtidos para cada questão 

analisada.  

O próximo ponto a ser apresentado no Gráfico 2 se trata do momento da entrevista de 

emprego, particularmente quanto a indagações por parte do futuro empregador relacionadas a 

filhos.  

 

Gráfico 2 - Percentual de pessoas que foram questionadas sobre a existência ou a 

pretensão de filhos durante entrevista de emprego 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020).  

 Nota-se pelo gráfico que 73,58% das mulheres já foram indagadas, em uma entrevista 

de emprego, quanto a vontade de desempenharem a maternidade ou, ainda, no caso de já serem 

mães, se tinham com quem deixar os filhos durante o horário de trabalho. Esse percentual 

representa aproximadamente ¾ do total de mulheres que responderam ao questionário, sendo, 

portanto, significativa a quantidade. Enquanto os homens, apenas 30% deles tiveram que 

responder a tais indagações quando se candidataram a uma vaga.  

 O próximo ponto buscou avaliar se a resposta dada durante à entrevista teve impacto na 

hora de conseguir a vaga pleiteada. 
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Gráfico 3 - Percentual de pessoas que deixaram de conseguir uma vaga porque tinham ou 

pretendiam ter filhos 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020).  

 Como restou demonstrado a partir dos dados do Gráfico 3, a resposta afirmativa dada 

pelo potencial empregado ou empregada no momento da entrevista de emprego quanto ao 

desejo ou existência de filhos fez com que 33,96% das mulheres deixassem de conseguir a vaga. 

Percentual bem superior ao obtido pelos homens, pois, somente 10% deles não conseguiram a 

vaga pela mesma razão.  

 Outro questionamento feito na pesquisa foi sobre o retorno às atividades laborais após 

afastamento para nascimento/adoção de filho, concedido tanto ao homem quanto à mulher sobre 

a denominação de licenças maternidade e paternidade. 

 

Gráfico 4 - Percentual de empregados que foram dispensadas após retornarem da licença 

concedida em razão do nascimento/adoção de filho 

  

 Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020).  
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Não obstante a estabilidade provisória de que gozam as gestantes até os cinco meses de 

nascimento da criança, à luz do que preceitua o já comentado art. 10, II, “b”, do ADCT e, ao 

mesmo passo que,  não há qualquer previsão no mesmo sentido que pretenda assegurar a 

retomada da mesma função e do salário que tinha antes da licença para os homens, é possível 

observar pelos dados do gráfico que a dispensa após o período previsto em lei é ônus da 

maternidade, não sendo comum à paternidade.  

Entre todos os homens que responderam ao questionário nenhum chegou a passar pela 

experiência de ter sido dispensado em razão de nascimento ou adoção de filho, enquanto dentre 

as mulheres, pode-se dizer, que aproximadamente uma em cada quatro foi surpreendida com o 

seu desligamento da empresa no momento de retornar ao trabalho. Algumas delas, inclusive, 

passaram por esta situação por mais de uma vez, conforme ilustra o Gráfico 5: 

 

Gráfico 5 - Número de vezes que funcionárias foram dispensadas após retornarem da 

licença maternidade quando finda o período de estabilidade provisória 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020). 

 

Deste modo, é notável que tal prática por parte do empregador não acontece de forma 

isolada, ao contrário, chega a ser corriqueira, dada as repetições experimentadas dentro de um 

pequeno grupo de mulheres.  Isto indica que a conciliação da mulher enquanto trabalhadora e 

mãe ainda pode ser má recebida no mercado de trabalho formal. 

 Dando continuidade à pesquisa em tela, foi perguntado se eles mesmo é quem costumam 

levar os filhos ao médico quando adoecem. Deste questionamento, foram coletados os 

resultados que seguem no gráfico seguinte. 
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Gráfico 6 - Percentual de empregados que levam pessoalmente os filhos ao médico 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020). 

 De acordo com o gráfico, quase que a totalidade das trabalhadoras que foram submetidas 

à pesquisa relatam serem elas próprias as responsáveis por levarem os filhos ao médico quando 

estes se encontram adoentados. Já entre os homens, esta prática não é tão comum como entre 

as mulheres. A grande maioria deles admitem contar com outra pessoa para levar o filho ao 

médico quando necessário.  

 No que toca ao comparecimento em reuniões e apresentações escolares, os dados 

observados são os seguintes: 

 

Gráfico 7 - Percentual de empregados que comparecem às reuniões/apresentações 

escolares 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020). 

 Observa-se redução no percentual tanto de trabalhadoras quanto de trabalhadores que 
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número 7. Há que se ressaltar que desperta maior preocupação nos pais questões relacionadas 

à saúde das crianças.  

Quando se examina os dados fornecido pelos homens, nota-se que se percentual do 

acompanhamento médico dos filhos já era baixo, quando se trata de questões escolares esse 

número é ainda menor, tendo reduzido pela metade.  

O tópico subsequente indagou sobre a necessidade de faltar ao trabalho para o 

cumprimento dos deveres expostos nos dois gráficos acima, tendo alcançado as respostas as 

estruturadas abaixo:  

 

Gráfico 8 - Percentual de empregados que admitem já ter precisado faltar ao trabalho para 

poder acompanhar o filho ao médico e/ou para comparecer às reuniões/apresentações escolares 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020). 

 

 Como é possível perceber pelo gráfico, a maior parte das mulheres que responderam à 

pesquisa já faltaram ao trabalho, pelo menos uma vez, por este motivo, ao passo que entre os 

homens, esse número ainda é menor.  

 Quando a falta ao trabalho está relacionada não ter com quem deixar os filhos para 

conseguir ir trabalhar, esses números são os seguintes: 
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Gráfico 9 - Percentual de empregados que já precisaram faltar ao trabalho por causa de um 

imprevisto e não terem com quem deixar o filho 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020). 

 

 Mais uma vez é observado que as mulheres obtêm o maior índice quando o assunto se 

relaciona com alguma responsabilidade com os filhos. Imprevistos são casos excepcionais que 

escapam ao controle, podendo acontecer com qualquer um, seja homem ou mulher, e, mesmo 

assim, conforme demonstram o gráfico, os impactos desses imprevistos acabam recaindo com 

maior incidência sobre as mulheres. 

 Complementando o gráfico acima, foi questionado quem teve algum problema no 

trabalho por esta razão.  

 

Gráfico 10 - Percentual de empregados que tiveram problema no trabalho por causa de falta 

cujo motivo esteja relacionado a filhos 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020). 
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 O aspecto apresentado neste gráfico demonstra que como consequência do que foi 

apresentado no gráfico anterior, as mulheres sofrem mais com problemas no ambiente de 

trabalho devido a questões relacionadas à filhos. Os homens, como restou demonstrado a partir 

das respostas deste questionário, costumam conseguir separar de forma mais clara a vida 

profissional da vida familiar. 

 Por fim, coube à última pergunta desta pesquisa tentar alcançar o sentimento das pessoas 

que trabalham e têm filhos sobre a conciliação desses deveres. 

 

Gráfico 11 - Percentual de empregados que sentem culpa por achar que o trabalho acaba 

atrapalhando o desempenho da maternidade/paternidade 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa (2020). 

 

Os dados expostos refletem a subjetividade de cada um em relação ao tema. Segundo o 

gráfico, as mulheres também são maioria no quesito culpa. De alguma forma, os trabalhadores 

e trabalhadoras que admitiram sentir culpa, acreditam que o fato de ter que trabalhar acaba 

interferindo no papel de pai/mãe que gostaria de desempenhar.  

A venda da força de trabalho garante ao empregador a disponibilidade daquela mão-de-

obra durante determinado espaço de tempo, logo, as pessoas que conciliam trabalho e 

maternidade/paternidade, objetivamente, não podem estar com os filhos durante o expediente 

laboral.  

Não há como controlar quando um filho adoece ou como organizar todos os eventos 

importantes da vida escolar, por exemplo, para que pais e mães consigam se fazer sempre 

presentes. A depender do tipo de serviço ou do chefe, pode haver certa flexibilidade, mas isto 

não é regra e nem é a realidade de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Todas essas variáveis 

que fogem ao controle, podem acabar causando em algumas pessoas, conforme o gráfico, um 

sentimento de insuficiência, de que está perdendo algo da vida dos filhos, e, consequente, culpa.  
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Desta forma, o instrumento utilizado para coletar os dados acima apresentados 

evidenciou que as mulheres sofrem mais com os impactos da maternidade do que os homens 

com os impactos da paternidade. Lembrando que as respostas em porcentagem em relação ao 

grupo de homens representam um número 2,65 vezes menor que o grupo de mulheres que 

responderam às perguntas. Isto significa que se o resultado fosse apresentado numericamente, 

as barras de gênero apresentariam discrepâncias ainda maiores.  
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CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu analisar como é tratada a maternidade sob o ponto de vista do 

mercado de trabalho e, a partir disso, trazer à baila elementos que provoquem debate que 

contribuam para a transformação de condutas que ponham em questão a capacidade produtivas 

das trabalhadoras mães no ambiente de trabalho.  

 Em que pese a conquista histórica das mulheres para se inserir no mercado de trabalho, 

ainda hoje, elas continuam lutando para se manter e ascender nestes espaços. Não que haja 

proibição expressa, mas, muitas vezes, a forma de tratamento destinado às mulheres no âmbito 

trabalhista constitui um grande obstáculo a ser superado. Apesar de ser um tratamento cruel, 

pode se apresentar de forma sútil, motivo pelo qual ainda pode passar despercebido por quem 

não é diretamente afetado com a tentativa de afastamento das mães do mercado de trabalho 

formal.  

A mão-de-obra é um importante elemento que contribui para que a atividade econômica 

alcance maior grau de lucratividade, então, a visão que o mercado de trabalho volta para o 

empregado tende a ser objetiva. Um empregador pode achar que a contratação/manutenção de 

funcionários com filhos seja menos proveitosa para a sua atividade por acreditar que, em razão 

da demanda de deveres e obrigações que surge com a maternidade/paternidade, sejam menos 

produtivos, além do risco de falta de comprometimento com o serviço prestado, de atrasos e 

faltas para atenderem a qualquer eventual necessidade da criança. 

A partir do questionário aplicado, em caso de doença, reuniões/apresentações ou 

imprevistos com os filhos, as mães formaram o grupo mais afetado. Conforme foi exposto no 

Capítulo 1, o ideal de mulher que permeava o imaginário coletivo estabelecia certos preceitos 

que deviam pautar a criação e educação da mulher, ela deveria ser criada para ser mãe e zeladora 

do seu lar. Este pensamento perdurou durante muitos anos e atualmente ainda encontra certos 

resquícios. É por este motivo, por exemplo, que o mercado de trabalho formal pode se 

apresentar como um ambiente com tendência a repelir mães, isto é, por acreditar nesta ideia 

ainda comum, porém errônea, de que as mães são as principais responsáveis pelos filhos. Ou 

seja, o tratamento dado pelo mercado de trabalho às mães nada mais é que um reflexo da 

maneira como as mães são tratadas pela sociedade.  

Segundo os dados coletados, 33,96% das mulheres que responderam ao questionário 

deixaram de conseguir a vaga por questões relacionadas a filhos. Resta claro, portanto, que para 

muitos empregadores a visão acerca da maternidade no ambiente de trabalho é negativa, pois, 

acreditam haver o risco de vir acompanhada de falta de comprometimento com a empresa. E, 

não obstante haver leis que visem à proteção da maternidade, como a concessão de período 
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estabilitário às gestantes e mães adotantes devido à equiparação feitas pela  Lei nº 13.509, de 

23 de novembro de 2017, foi apurado pela presente pesquisa que tal proteção não evita 

totalmente a dispensa, mas tão somente a posterga, dado que 24,52% das mulheres disseram já 

ter sido dispensadas ao menos uma vez após o final deste período. A forma que o legislador 

encontrou de coibir a prática de dispensa arbitrária foi através de imposição de multa, o que 

indica a prevalência do aspecto econômico para o empregador.  

E em decorrência da construção social que ainda hoje se encontra ancorada no 

machismo e no patriarcado, tais deveres e obrigações são constantemente atrelados à imagem 

da mulher. A mulher conseguiu se inserir no mercado de trabalho, mas não conseguiu ainda se 

desvencilhar daquele modelo idealizado de mãe e cuidadora do lar esperado pela sociedade.  

É essencial que haja respeito por todas as jornadas assumidas pelas mulheres, bem 

como, que haja o compartilhamento de forma mais igualitária entre os gêneros sobre as 

responsabilidades para com os filhos, de forma que ajude a transformar a sociedade e, junto 

com ela, o mercado de trabalho para que se torne um espaço mais receptivo às mães.  
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO SOBRE OS IMPACTOS DA 

MATERNIDADE NO MERCADO DE TRABALHO 

 

1-Nome: 

___________________________________________________________________________ 

2-Gênero:  

( ) Feminino ( ) Masculino  

3-Profissão: 

___________________________________________________________________________ 

4-Número de filhos:  

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) Mais 

5-Durante uma entrevista de emprego, já foi questionado(a) sobre a existência ou pretensão de 

ter filhos? 

( ) Sim ( ) Não 

6- Já soube que deixou de conseguir uma vaga por este motivo? 

( ) Sim ( ) Não 

7- Já foi dispensado após retornar da licença concedida em razão do nascimento/adoção de 

filho? 

( ) Sim ( ) Não 

8-Se sim, quantas vezes? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) Mais 

9-É você mesmo quem costuma levar seus filhos ao médico ou cuidar deles quando adoecem? 

( ) Sim ( ) Não 

10-Você consegue ir às reuniões e apresentações escolares? 

( ) Sim ( ) Não 

11-Já precisou faltar ao trabalho para cumprir com os deveres/obrigações mencionadas nas duas 

perguntas anteriores? 

( ) Sim ( ) Não 

12-Se respondeu sim para a questão anterior, responda quantas vezes, em média, isso acontece 

por ano? 

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) Mais 

13-Já teve que faltar ao trabalho por causa de um imprevisto e não ter com quem deixar seu 

filho(a)? 
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( ) Sim ( ) Não 

14-Já teve algum tipo de problema no trabalho por causa de faltas relacionadas à filhos? 

( ) Sim ( ) Não 

15-Você sente culpa por achar que seu trabalho atrapalha o desempenho da sua 

maternidade/paternidade? 

( ) Sim ( ) Não 

 


