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RESUMO 

 

O presente estudo discute o intenso processo de flexibilização nas relações 

trabalhistas em geral, principalmente no que tange aos direitos das mulheres 

trabalhadoras. Na primeira parte são apresentadas as concepções históricas acerca 

do tema, com indicação do contexto histórico no qual teve origem o trabalho; o direito 

do trabalho e os direitos das mulheres no mundo laboral, destacado o avanço da 

globalização, do neoliberalismo e da reestruturação na cadeia produtiva. Adiante, 

delineia-se uma conceituação e a apresentação da Reforma Trabalhista e da Medida 

Provisória nº 808/2017, promovendo-se, em seguida, uma breve análise legislativa 

sobre as mudanças empreendidas. São expostos, ainda, os argumentos emitidos 

pelos opositores a tal fenômeno trabalhista. Por fim, enunciam-se os mais relevantes 

resultados que indicam a precarização e o impacto causado na vida das trabalhadoras 

mulheres. 

 

Palavras-chave: direito da mulher; flexibilização; reforma trabalhista; trabalho; 

precarização; emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study discusses the intense process of flexibilization in labor relations in 

general, especially regarding the working women rights. The first part presents the 

historical conceptions around the theme, indicating the historical context in which labor 

was originated; labor rights and women’s rights in the labor world, highlighting the 

process of Globalization, neoliberalism and the restructuring of the productive chain. A 

conceptualization and a presentation of the Labor Reform and the Provisional Measure 

is outlined below, followed by a brief legislative review of the changes undertaken. The 

arguments issued by the opponents of this labor phenomenon are also exposed. 

Finally, the most relevant results are presented, which indicate the precarization and 

the impact of the Labor Reform on the female worker's life. 

 

Keywords: women’s rights; flexibility; labor reform; work; precarization; job. 
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INTRODUÇÃO  

 O cenário político, econômico e social em que o Brasil se encontra 

atualmente, gera inúmeros questionamentos em relação as mudanças trazidas nos 

mais diversos setores da economia, da política e da sociedade. A Reforma Trabalhista 

e a Medida Provisória nº 808/2017, vieram acompanhando os questionamentos, tendo 

em vista que, em um primeiro momento, as alterações nos levam a crer que o 

trabalhador é quem sofrerá para se adaptar às novas normas. 

 Nesse contexto, faz-se necessária uma reflexão acerca dos aspectos 

mais relevantes da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) e da Medida Provisória 

nº 808/17, uma das principais medidas tomadas pelo governo do atual presidente da 

República, Michel Temer. No dia 11 de novembro de 2017 entrou em vigor a Reforma, 

representando o mais profundo conjunto de alterações já realizado nos dispositivos 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) desde a sua promulgação, em 1943. 

Desde a entrada em vigor de tais mudanças muitas das novas regras não foram 

imediatamente pacificadas, os resultados da legislação na geração de emprego são 

imprecisos e a regulamentação de diversas questões ainda não foi promovida. 

 A Medida Provisória 808/17, especificamente, tinha como objetivo sanar 

as disparidades advindas da reforma. Ela, porém, caducou, pois não foi votada pelo 

Congresso Nacional, requisito para que tenha validade para continuar produzindo 

efeitos. Isso gerou ainda mais insegurança política. 

 Ante o exposto, o presente trabalho pretende mostrar a evolução dos 

direitos das mulheres no âmbito do direito do trabalho, fazendo uma análise crítica 

das mudanças legislativas dos últimos tempos e quais são as consequências práticas 

de tais alterações. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o método hipotético-

dedutivo, através da leitura de variados autores da seara trabalhista, assim como de 

artigos. Ademais, será observada a legislação vigente, bem como as que já perderam 

a vigência, de maneira com que sejam analisados criticamente. 

 A primeira parte do trabalho analisa a história mundial do labor humano 

a partir das lutas e conquistas, principalmente no tocante ao trabalho da mulher. 
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Busca-se mostrar o primeiro contrato da escravidão no Brasil, assim como o 

surgimento e a expansão das indústrias e a consequente urbanização do país, e o 

crescimento substancial da participação da mulher nesse segmento. 

 A segunda e a terceira parte do trabalho trazem a análise da situação da 

presença feminina no mundo do trabalho, bem como a análise dos papéis sociais 

atribuídos a mulheres e homens na chamada “divisão sexual do trabalho” e, por fim, 

das condições que influenciaram diretamente a redefinição de papéis sociais de 

homens e mulheres, com as mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista e a Medida 

Provisória nº 808/17. 

 Na quarta parte, passa-se por uma revisão das funções sociais da 

mulher, a dominação do patriarcado na edificação das sociedades ocidentais, sendo 

entendido como uma metodologia político-cultural de opressão que se propaga 

através da dominação simbólica dos possuidores do poder de gênero. Ao longo da 

evolução, esse paradigma teve grande influência em uma série de ideais sociais, 

culturais e políticos, os quais foram internalizados e externalizados no contexto das 

instituições políticas, sociais e legais. 
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1. EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO AO TRABALHO NO MUNDO 

 A história da humanidade é fracionada em períodos, que vão desde a 

pré-história até a idade contemporânea. Nesse contexto, podemos analisar a evolução 

do trabalho da seguinte forma: Pré-história (das origens do homem até 4000 a. C), 

Idade Antiga (de 4000 a.C. a 476), Idade Média (de 476 a 1453), Idade Moderna (de 

1453 a 1789) e Idade Contemporânea (de 1789 aos dias atuais)1. 

 A pré-história, ou idade da pedra, é subdividida entre os períodos 

paleolítico, mesolítico, neolítico e idade dos metais. Nesse período, não havia relação 

comercial, tanto que a economia era de subsistência. Tal fato acompanhado da 

necessidade de buscar alimentos e água, fazia dos homens dessa era nômades2. 

 Com o passar do tempo e através do desenvolvimento da agricultura e 

pecuária, o homem deixou de ser nômade para tornar-se sedentário. Neste período 

“a necessidade de controlar a agricultura e a criação de animais levou à divisão do 

trabalho e à especialização de funções entre os membros da aldeia”3. 

 Na Idade do Ferro houve uma grande aumentando na produção agrícola, 

em decorrência da fabricação e utilização dos utensílios e objetos de metal. Os objetos 

de metal eram produzidos pelos metalúrgicos e estes não tinham tempo de produzir 

para comer. Logo, a metalurgia só pôde se desenvolver em comunidades que 

produziam alimentos em excesso4. 

1.1. IDADE ANTIGA 

 Na Idade Antiga surgem as primeiras civilizações como: Egito, Palestina, 

Irã, Fenícia Mesopotâmia, e as chamadas “civilizações clássicas”, Grécia e Roma. Um 

período marcado pela aristocracia de governantes que, através do Estado, exigiam 

tributos de quase tudo o que era produzido. O artesanato e o comércio atingiram um 

                                                 
1BEZERRA, Juliana. Divisão da História. Disponível em: < https://www.todamateria.com.br/divisao-da-historia/> 

Acesso em: 23 de agosto de 2018. 
2COTRIM, Gilberto. História e Consciência do Mundo – 2º Grau. São Paulo: Editora Saraiva, 2001, p.21 
3Ibid., p.22. 
4Ibid., p.22. 
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alto grau de desenvolvimento5. 

  Nesse período valia-se da mão de obra escrava (vencidos nas guerras). 

Os camponeses também trabalhavam como servos nas terras do Estado e recebiam 

baixíssimas remunerações. Com o decorrer do tempo, as guerras foram diminuindo e 

como as batalhas eram a principal porta de entrada para a mão de obra escrava, 

nasce a crise do escravismo. Substituía-se o escravismo pela servidão rural6. 

1.2.  IDADE MEDIEVAL 

 A Idade Medieval era dividida em Alta, Baixa e Plena Idade Média. 

Marcada pelo fim do escravismo e pela migração da população das cidades para o 

campo em busca de sobrevivência. A agricultura tornou-se a base de uma economia 

autossuficiente, cujos desdobramentos guiaram a formação do mundo agrário feudal7. 

 A sociedade era composta por: “os senhores feudais e os servos. Estes 

eram compostos pela maior parte da população camponesa, viviam presos a terra e 

sofrendo profunda exploração”8. Eram obrigados a pagar diversos tributos pela 

utilização das terras, de equipamentos, além da jornada de trabalho extenuante. 

 Os produtos vendidos nas cidades eram trazidos da China e da Índia, o 

que gerava a circulação de moedas de diferentes lugares, que eram trocadas pelos 

chamados cambistas. Foi essa a origem dos banqueiros. O dinheiro começou a ser o 

medidor do valor das mercadorias, e assim surgiu a organização do trabalho urbano.9 

Essas especialidades eram agrupadas em corporações de ofícios, 
associações profissionais de defesa mútua, destinadas a proteger seus 
interesses e lutar contra a aristocracia, organizando as relações entre eles, o 
público e o mercado, estipulando preços que fossem justos e não prejudiciais 
entre eles mesmos (semelhança com os valores do cooperativismo moderno 
e economia solidária)10. 

                                                 
5PORTAL PRÉ-HISTÓRIA. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. 

Disponível em: < http://www.portalescolar.net/2011/02/pre-historia-idade-antiga-idade-media.html >. Acesso em: 

23 de agosto de 2018. 
6COTRIM, op. Cit., p.103. 
7Ibid., p.103. 
8Ibid., p.149. 
9KNAPIK, Márcia Carneiro. O Trabalho Humano: das sociedades comunais ao modo de produção feudal. Caderno 

2 da série “História Social do Trabalho”. 2ª edição. Curitiba. 2005. P. 41. Disponível em: < 

http://www.cefuria.org.br/files/2012/08/cartilha2.pdf>. Acesso em: 13 agosto. 2018 
10Ibid., P. 41. 
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 Já no fim da Idade Média, com o crescimento do comércio e com o 

enriquecimento de uma parcela da população, surgiu o monopólio das atividades 

artesanais. Vê-se a transformação da relação social senhor x servo para burguês x 

proletário. 11 

1.3.  IDADE MODERNA 

 Em sua primeira fase, o pré-capitalismo, as relações de produção ainda 

não eram totalmente assalariadas. Em um momento posterior, o “capitalismo 

comercial”, surgem as relações de trabalho e a produção trona-se totalmente 

assalariada12. 

 A evolução do comércio conectada às grandes navegações, o 

descobrimento de novos continentes e a organização do sistema colonial, 

colaboraram fortemente para a queda do sistema feudal. Com a queda do sistema, 

nasce o capitalismo. Porém, com a expansão do capitalismo “o crescimento do 

mercado não só conviveu por algum tempo com antigas formas de servidão, como fez 

renascer a escravidão de novo tipo: o trabalho compulsório dos africanos nas colônias 

da América”13. 

 A crise do regime artesanal impulsionou a Revolução Industrial, a qual 

trouxe a substituição da ferramenta manual pela máquina, gerando a crise do regime 

artesanal. A vitória da Revolução Francesa também trouxe o ideal de liberdade 

individual, registrada pela Constituição de 1791 da França. De acordo com Alice 

Monteiro de Barros “o novo regime consagrou a liberdade para o exercício das 

profissões, artes ou ofícios e para as livres contratações”14. Agora, de acordo com 

Vólia Bomfim, “em 1789, as corporações de ofício foram extintas com a Revolução 

Francesa e em 1791 a Lei Chapelier proibia seu restabelecimento e demais coalizões. 

Nasce à lei do mercado, o liberalismo, sem intervenção estatal nas relações 

                                                 
11VICENTINO, Cláudio. História Geral: 2º grau. São Paulo: Scipione, 1997. p.154. 
12MELLO, Leonel Itaussu A.; COSTA, Luís César Amad. História Moderna e Contemporânea. 3ª edição. São 

Paulo: Editora Scipione. 1993. p.32 
13RIBEIRO, Luís Carlos. Para filosofar. São Paulo: Scipione, 2000. p. 198. 
14BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7. Ed. Ver. E ampl. São Paulo: LTr. 2011. p. 49. 
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contratuais.”15 

 A industrialização transformou o setor têxtil com a inclusão de máquinas, 

gerando o aumento da produção e diminuindo a necessidade de mão de obra. A nova 

máquina a vapor passou a ser usada em todos os seguimentos industriais e de 

transportes. 

 Em contrapartida ao avanço político e econômico da classe burguesa, 

as condições sociais daqueles que trabalhavam pioravam gradativamente. Além 

disso, a ausência de normas que tutelassem os trabalhadores os colocava na parte 

mais frágil da relação. As jornadas não tinham limite e os salários eram baixíssimos. 

As condições de trabalho eram precárias, pois o novo maquinário era muito perigoso. 

As vítimas de acidentes de trabalho não conseguiam provar a culpa do empregador 

e, consequentemente, não recebiam nenhum valor a título de indenização16. 

 Nesse período substituía-se o trabalho dos homens pelo das mulheres e 

crianças, os quais compartilhavam os mesmos postos de trabalho. Nem as atividades, 

nem as jornadas tinham diferenciação, mas crianças e mulheres ganhavam um salário 

significativamente inferior 17. 

 Com o advento do Código Civil Francês em 1804 surgiu a primeira norma 

a regular o contrato de trabalho. Mas, ainda colocava o trabalho “no mesmo patamar 

da locação de coisas e animais”18. O patrão determinava as condições contratuais e 

os obreiros apenas aderiam. A contratação não era mútua. 

Com o passar do tempo as condições do trabalho humano foram melhorando, 
fato comprovado pela não admissão de menor de 10 anos (1800), redução 
da jornada de trabalho (1802), medidas de higiene de trabalho (1800), 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) entre outras mudanças 
fantásticas19. 

  Dessa forma, nota-se que o novo modelo social e de mercado tornou o 

trabalho a fonte de todos os valores do ser humano, transformando o homem em um 

ser social. 

                                                 
15CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 5ª ed. Niterói: Impetus, 2011.p. 15. 
16PROSCURCIN, Pedro. Compêndio de direito do trabalho: introdução à relações de trabalho em transição à nova 

era tecnológica. São Paulo: LTr. 2007. p. 31. 
17HERMIDA, Borges. História geral: moderna e contemporânea. São Paulo: FTD, 1995. p. 116. 
18CASSAR, op. cit., p. 16-17. 
19Ibid., p. 16-17. 
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1.4.  IDADE CONTEMPORÂNEA 

 Com a descoberta da energia elétrica houve uma aceleração em massa 

do processo industrial, impulsionando a segunda Revolução Industrial. Houve, nesse 

momento, a introdução dos motores elétricos, a concretização do movimento sindical, 

as conquistas dos direitos sociais, inclusive do direito à greve20. 

 Posteriormente, devido ao avanço das inovações tecnológicas, houve a 

eclosão da terceira Revolução Industrial, introduzindo novas formas de organização e 

gerenciamento do trabalho nas empresas. Neste momento, as novas ferramentas de 

trabalho substituíram o esforço humano, diminuindo significativamente a estrutura da 

empresa21. 

 Os parâmetros da competitividade também sofreram influência, pois as 

novas tecnologias motivaram a expansão dos mercados. A globalização é um produto 

dos avanços tecnológicos, pois prevalece-se a Lei da mercadoria. Além disso, 

funcionam como alavanca para a busca de qualificação profissional. Na visão de 

Arnaldo Lopes “na empresa à medida que a inovação tecnológica era introduzida na 

produção, por meio de máquinas ou equipamentos, havia um descarte de pessoal 

desproporcional”22. 

 A descentralização da produção foi outra peculiaridade trazida pela 

Terceira Revolução. O padrão da grande empresa da segunda Revolução Industrial é 

deixado para trás. O novo padrão é o enxugamento da empresa, onde as atividades-

meio são transferidas para terceiros, em regra mais especializados e, portanto, mais 

competentes para a execução de tal atividade. A descentralização acarretou na 

redução de pessoal, mesmo não sendo este seu objetivo23. 

 

                                                 
20PROSCURCIN, op. Cit., p. 32-35. 
21 SÜSSEKIND, Arnaldo Lopes et al. Instituições de Direito do Trabalho. 16 ed., vol.1. São Paulo: LTr. 1997. p.33. 
22Ibid., p.33. 
23OLEA, Manuel Alonso. Introdução ao Direito do Trabalho. Trad. Regina Macedo Nery Ferrari, et al. Cuitiba: 

Genesis. 1997. p.324. 
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1.5. EVOLUÇÃO DO TRABALHO NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA RECENTE 

 A história do Trabalho no Brasil tem como marco inicial a chegada da 

Coroa Portuguesa no país, a qual utilizou-se, basicamente, da mão de obra indígena, 

a qual era maciçamente explorada. A partir de 1570 começaram a impedir a 

escravidão dos índios, incentivando a importação de escravos africanos. Em 1758, a 

Coroa determinou a libertação definitiva dos indígenas. A propriedade de escravos era 

permitida por lei demonstrava poder e riqueza. O trabalho escravo era cruelmente 

utilizado em todas as atividades econômicas desenvolvidas ao longo do período 

colonial e imperial24. 

Em 1871, o governo imperial propôs a chamada Lei do Ventre Livre, que 
declarava livres os filhos de mulher escrava nascidos após aquela data, os 
quais ficariam em poder dos senhores de suas mães até a idade de oito anos. 
A partir daí os senhores podiam optar entre receber do Estado uma 
indenização ou utilizar os serviços do menor até que ele completasse 21 
anos25. 

 Em 1885, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que concedia 

"liberdade" aos escravos acima de 60 anos, mediante indenização. Mas não era tão 

simples. Os escravos ganhavam a tal "liberdade”, mas não as ferramentas para 

exercê-la. Desse modo, esses falsos libertos continuaram se submetendo a formas 

de labor análogas à escravidão26. 

A abolição da escravatura foi, enfim, aprovada em 13 de maio de 1888, pela 
princesa Isabel, que se encontrava na regência do trono. O ex-escravo 
tornou-se juridicamente dono de si mesmo, podendo negociar sua força de 
trabalho, responsabilizando-se pelo sustento próprio e de sua família27. 

 

 Ainda hoje, anos após a abolição, verifica-se a existência de trabalho 

desse tipo. Isso existe quando os trabalhadores são submetidos a jornadas longas, 

sem intervalos ou seu devido pagamento; quando são submetidos a condições 

insalubres ou perigosas e não recebem o adicional para tanto; quando trabalham no 

informalismo, sem a CTPS assinada pelo empregador, dentre outras dezenas de 

                                                 
24CASSAR, op. Cit., p. 17. 
25Ibid., p. 17. 
26 HISTORY. Lei dos Sexagenários determina libertação dos escravos a partir de 60 anos. Disponível em: < 

https://seuhistory.com/hoje-na-historia/lei-dos-sexagenarios-determina-libertacao-dos-escravos-partir-de-60-

anos > Acesso em: 10 de setembro de 2018. 
27SÜSSEKIND op. Cit., p.44. 
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direitos que são ignorados pelos empregadores em geral, mesmo havendo leis que 

proíbam tais condutas. 

O escravismo ainda vigora até os dias de hoje só que camufladamente, pois 
o analfabetismo, o desconhecimento dos seus direitos, a falta de perspectiva 
para o futuro e de oportunidade de trabalho alienam o indivíduo ocioso e 
necessitado, fazendo com que ele fique sem opções e se sujeite as 
imposições dos mais favorecidos e poderosos. Esta é a chamada Escravidão 
Contemporânea28. 

 Da mesma forma que o desenvolvimento econômico está submetido a 

novos entendimentos e que as empresas têm que acompanhar tais mudanças, as 

relações de trabalho também passam por constantes inovações. 

1.6. O SURGIMENTO DO DIREITO DO TRABALHO 

 O Direito do Trabalho surge na Europa, no século XIX, em um momento 
assinado pela desigualdade social e econômica, como consequência dos 
acontecimentos da Revolução Industrial. O surgimento de tal direito é resultado da 
luta da classe trabalhadora contra a utilização desenfreada da força do trabalho 
humano29. 

Desta forma nasce o Direito do Trabalho com função tutelar, econômica, 
política, coordenadora e social, porque visa proteger o trabalhador e reger o 
contrato mínimo de trabalho. Econômico em face da sua necessidade de 
realizar valores, injetar capital no mercado e democratizar o acesso as 
riquezas. Coordenadora porque visa harmonizar os naturais conflitos entre 
capital e trabalho. Política, pois toda medida estatal coletiva atinge a toda 
população e tem interesse público. E social, pois visa a melhoria da condição 
social do trabalhador30. 

 

 A Revolução Industrial, como exposto anteriormente, foi o berço da 

classe operária, pelas mudanças trazidas no setor produtivo e nas relações sociais. 

Surgiu, dessa maneira, o liberalismo econômico, com a constante opressão dos 

menos favorecidos. O emprego de mulheres e menores já ultrapassava o trabalho dos 

homens, recebiam menores salários, as jornadas eram mais extenuantes e as 

condições de higiene eram mais desumanas, além dos graves riscos de acidentes31. 

                                                 
28MELLO, Solange Quintão Vaz de. Trabalho escravo no Brasil: A nova face de um antigo dilema. Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, Brasília. 2005. Disponível em: 

<http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/19196/2005_mello_solange.pdf?sequence=1 >. Acesso 

em: 26 out. 2018, 13:24:10. 
29BARROS, Op. cit., p.53 
30CASSAR, Op. cit.,. p. 12. 
31BARROS, Op. cit., p. 51. 
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 O trabalho era considerado, pela lei de bronze, como uma mercadoria e 

seu preço era fixado pela concorrência, que o fixava no custo da produção, em um 

nível próximo ao mínimo de subsistência. O Estado não intervinha em tais 

acontecimentos, tinha a posição de simples observador dos acontecimentos. A 

posição estatal foi considerada um instrumento de opressão contra os mais fracos. 

Esse conflito ameaçava a estrutura e a estabilidade da sociedade. Surge aí a 

necessidade de um ordenamento jurídico com um sentido mais justo e equânime32. 

 O cunho humanitário da intervenção estatal nessas relações refletiu no 

nascimento do Direito do Trabalho O direito comum era regido pelas regras privadas 

de mercado, o que não mais socorria a classe trabalhadora, que sofria constante 

opressão diante da explosão do mercado de trabalho. O Estado deixa de ser apenas 

observador e assume um papel paternalista, protecionista e intervencionista33. 

 A Constituição de 1891 garantiu o livre exercício de qualquer profissão e 

assegurou a liberdade de associação. Em 1934, primeira Constituição Federal elevou 

os direitos trabalhistas ao status constitucional. Em 1936 houve a instituição do 

salário-mínimo34. 

Em 1943 a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é compilada. Em 2004 
houve a Emenda Constitucional nº 45 que ampliou a competência da Justiça 
do Trabalho para envolver também aí as relações de trabalho. E desde então 
o Direito do Trabalho vem sofrendo modificações, e regendo os direitos e 
deveres envolvidos numa relação de trabalho35. 

 

  Consequentemente, a vida social e laboral do trabalhador mudou 

significativamente, pois este passou a possuir uma série de direitos e garantias 

constitucionais e infraconstitucionais. É por meio do Poder Judiciário, que se garante 

a regulamentação e o cumprimento dos direitos e deveres dos sujeitos envolvidos 

numa relação laboral. 

 

                                                 
32Ibid., p. 51. 
33BARROS, Op. cit.,p.52 
34Ibid., p. 55 
35MORAES FILHO, Evaristo de. O problema do sindicato único no Brasil. Rio de Janeiro, 1952. p. 47 e ss apud 

BARROS, Op. cit.,p.55. 
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1.7. O CONTEXTO HISTÓRICO DO DIREITO DO TRABALHO FEMININO 

 Os direitos laborais conquistados pelas mulheres podem ser 

considerados como uma ramificação do direito do trabalho. Ao passo que novos 

direitos e prerrogativas foram criados e inseridos aos direitos dos operários, normas 

essenciais também surgiram para normatizar o trabalho feminino. 

A criação em si das normas foi importante, mas acabou desprotegendo as 

trabalhadoras, pois o conceito de moral que vigorava à época, era de que o lugar das 

mulheres era em casa, realizando atividades domésticas e que o espaço público era 

exclusivo aos homens. Porém, ao longo da história, houve momentos em que algumas 

mulheres não podiam deixar trabalhar, pois muita das vezes dela dependia o ganha 

pão de sua família36. 

1.7.1. As fases da evolução dos direitos das mulheres 

 A fase que ficou conhecida como a fase da exclusão não regulamentava 

o trabalho feminino, pois não era da “natureza” da mulher trabalhar, e as que 

trabalhavam o faziam à margem da proteção legal, visto que não havia legislação que 

regulamentasse a prestação de serviços, ou a limitação da jornada de trabalho, ou 

tampouco a aposentadoria37. 

  Em seguida, veio o período conhecido como período da proibição, 

quando o nome mesmo já diz, o exercício do trabalho da mulher sofreu com diversas 

limitações, inclusive com a exigência da outorga do marido para tal. Eram proibições 

impostas às trabalhadoras quanto trabalho em si e quanto o trabalho em determinadas 

atividades, ou seja, quanto as funções que desempenhavam. No fim, a melhor opção 

era não as empregar38. 

                                                 
36 CALIL, Léa Elisa Silingowschi. Direito do trabalho da mulher: ontem e hoje. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 

X, n. 40, abr 2007. Disponível em: < 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1765 

>. Acesso em out 2018. 
37BARRETO, Gabriella Pereira. A evolução histórica do direito das mulheres. Disponível em: 

<https://gabipbarreto.jusbrasil.com.br/artigos/395863079/a-evolucao-historica-do-direito-das-mulheres> Acesso 

em: 17 de setembro de 2018. 
38 Ibid. 
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 Depois, temos o início de uma fase de proteção. Uma proteção que 

andava de mãos dadas com proibições como por exemplo a do trabalho noturno que 

apenas era permitido nos casos em que membros da família da mulher laboravam em 

conjunto, ou até mesmo mediante a apresentação de atestado de bons 

antecedentes39. 

A primeira lei de cunho protecionista à mulher operária surgiu na esfera 
estadual em São Paulo. A Lei n.º 1.596, de 29 de dezembro de 1.917, que 
instituiu o Serviço Sanitário do Estado, proibiu o trabalho de mulheres em 
estabelecimentos industriais no último mês de gravidez e no primeiro 
puerpério40. 

O Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública (Decreto n.º 
16.300, de 21 de dezembro de 1.923), facultava às mulheres, empregadas 
em estabelecimentos industriais e comerciais, descanso de trinta dias antes 
e outros trinta dias mais após o parto. O médico do estabelecimento ou 
mesmo o médico particular da obreira deveria fornecer a seus superiores um 
atestado referente ao período de afastamento, constando a provável data do 
parto. A administração da oficina ou fábrica, por seu turno, remeteria um 
memorando à Inspetoria de Higiene Infantil do Departamento Nacional de 
Saúde Pública que comunicaria o seu recebimento, lançando em livro 
especial a notificação relativa ao descanso da gestante. O mesmo Decreto 
facultava às empregadas a amamentação de seus filhos, sem, todavia, 
estabelecer a duração deste intervalo; previa, porém, a criação de creches 
ou salas de amamentação próximas às sedes dos estabelecimentos, bem 
como a organização de caixas, com a finalidade de socorrer financeiramente 
as mães pobres41. 

 

Além das leis acima mencionadas, as Convenções nº 3 e 4 da OIT, criadas 

em de 1919, proporcionaram à mulher trabalhadora garantias que ela até então não 

possuía, em relação ao expediente (jornada) e aos direitos gestacionais. Também 

vetou o trabalho noturno, salvo quando exercido em estabelecimento onde 

trabalhavam membros da mesma família. 

A convenção n.º 3 entrou em vigor a partir de 13 de junho de 1921; garantia 
à mulher trabalhadora uma licença remunerada compulsória de seis semanas 
antes e depois do parto e também previa dois intervalos de trinta minutos, 
durante a jornada de trabalho, para amamentação, além de assegurar que 
durante seu afastamento a mãe recebesse dos cofres públicos uma 
remuneração suficiente para garantir sua manutenção e de seu filho, 
mediante a comprovação do parto por atestado médico. A dispensa da 
empregada durante o período da gravidez ou da licença compulsória seria 
considerada ilegal. Em 26 de abril de 1934, o Brasil ratificou essa convenção 

                                                 
39 Ibid. 
40CALIL, op. Cit., p.2 
41RIO DE JANEIRO. Decreto n.º 16.300, de 21 de dezembro de 1.923. Regulamento do Departamento Nacional 

de Saúde Publica. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo do Brasil, DF, 31 dez. 

1923. 
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e a promulgou por meio do decreto n.º 423, de 12 de novembro de 193542. 

A convenção n.º 4 da OIT proibiu o trabalho noturno da mulher nas indústrias 
públicas ou privadas. Entendia-se por trabalho noturno aquele realizado no 
período entre 22h de um dia até às 5h do dia subseqüente, permitindo que 
esse período de onze horas fosse reduzido em uma hora durante 60 dias no 
ano. Tal proibição não se estendia à obreira que realizava seus trabalhos em 
estabelecimento onde labutavam apenas membros de uma mesma família e 
poderia ser suspensa em casos de força maior ou perigo iminente de perda 
de matéria-prima que não fosse manipulada. Esta convenção foi também 
ratificada pelo Brasil, promulgada através do decreto n.º1.396, de 19 de 
janeiro de 1937 e, posteriormente, denunciada43. 

 Com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 

1943, encerrou um ciclo do direito do trabalho. Um ciclo que, em princípio era formado 

por ideias liberais, produto da absoluta ausência de proteção ao labor e acabou se 

encerrando com a aplicação de políticas trabalhistas, com o surgimento de uma 

legislação de proteção ao trabalhador. 

 As matérias, referentes as mulheres, capítulo III da CLT, vão desde a 

duração e condições do trabalho, trabalho noturno, períodos de descanso, métodos e 

locais de trabalho e proteção à maternidade. 

 Quanto as condições de trabalho da mulher, a consolidação proibia, em 

seu art. 375, a realização de horas extras sem a apresentação de atestado médico 

que a permitisse, além do estabelecimento do limite de força exercido por elas (art. 

376 CLT)44. 

Quanto ao trabalho noturno da mulher esbarra-se na questão moral. De 

acordo com o art. 380, a) e b) da CLT, era permitido o trabalho noturno da mulher em 

estabelecimentos noturnos, apenas com o atestado médico e um atestado de bons 

antecedentes45. 

 Quanto à maternidade protegia-se tanto a mulher quanto o feto (art. 389 

da CLT). Porém, tais normas também eram vistas como ônus ao empregador, pois 

nessa época nem os homens trabalhadores obtinham direitos sociais, o que gerava 

praticamente a proibição na contratação de uma mulher. Quanto aos direitos à higiene 

                                                 
42CALIL, op. Cit., p. 2-3. 
43Ibid., p.3. 
44BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto- lei nº 5451 de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação 

das leis do trabalho. Lex- Coletânea de Legislação: edição Federal. São Paulo 1943. 
45Ibid. 
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e à saúde, com o mandamento legal, obrigavam locais de trabalho com as devidas 

instalações sanitárias e de ventilações adequadas46. 

1.8. A HISTÓRIA DA MULHER NO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO 

 A Constituição Federal de 1934 assegurou a isonomia salarial entre 

homens e mulheres. Contudo, a Carta de 1937 não reiterou esta garantia em seu 

texto: Em 30 de agosto de 1940 foi promulgado o decreto-lei n.º 2.548 que permitia 

que à mulher empregada fosse pago dez por cento menos do valor fixado para o 

salário-mínimo. Porém, essa norma não foi colacionada à CLT e se privilegiou a 

isonomia salarial, não se justificando de forma alguma a redução do salário da 

mulher47. 

 Durante os anos 50, o país passou por um período de crescimento 

industrial e urbano, o que proporcionou um aumento tanto no número de vagas 

escolares como no de vagas de trabalho, fatores que também influenciaram por 

mudanças sociais. Nesse período também ocorreu a redução do trabalho doméstico, 

que foi sendo substituído pelos utensílios domésticos que surgiam com a 

industrialização. Para aquisição desses bens de consumo, era preciso dinheiro. Dessa 

maneira, mudou-se o papel da mulher na sociedade, tendo em vista que a nova 

realidade a impulsionava para o mercado de trabalho48. 

Em 27 de agosto de 1962, há o advento da Lei n.º 4.121./62, o Estatuto da 
Mulher Casada, que, entre outras coisas, expurga de nosso ordenamento a 
condição de relativamente incapaz da mulher casada, constante até então no 
Código Civil de 1916, e, repercutindo também na CLT, retira do marido o 
poder de autorizar o trabalho de sua esposa. Este estatuto legal surge em 
consonância com o novo papel social que a mulher começou, então, a 
desempenhar em função de seu trabalho49. 

 Com a Constituição de 1967 e com emenda constitucional n.º 1 de 17 de 

1969 “proibiu-se a diferenciação salarial por motivo de sexo, cor, ou estado civil e do 

                                                 
46CALIL, op. Cit., p. 4 
47SCHNEIDER, Giselda Siqueira Da Silva. O acesso da mulher trabalhadora à Justiça do Trabalho. Disponível 

em: < http://www.eeh2014.anpuh 

rs.org.br/resources/anais/30/1405653813_ARQUIVO_GiseldaSchneider_Trabalhocompleto.pdf > Acesso em: 0 

09 de novembro de 2018. 
48 CALIL, Lea Elisa Silingowschi. História do direito do trabalho da mulher. São 

Paulo: LTr, 2000. P. 34 
49Ibid., p. 42 
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trabalho da mulher em condições insalubres”50. Também garantiram direitos como “a 

licença remunerada à gestante antes e após o parto, sem prejuízo do salário, ou 

emprego, bem como seus respectivos benefícios previdenciários”51. 

 Nos anos 70 e 80 a frequência de mulheres no mercado de trabalho, que 

havia se iniciado nos anos cinquenta, aumentou, devido à crise econômica e ao 

regime militar. Com a recessão e com o aumento da inflação, o número de famílias 

abaixo da linha da pobreza cresceu, assim como desigualdades socioeconômicas. 

Houve necessidade de que mais mulheres fossem em busca de trabalho para 

complementar a renda familiar52. 

Os anos 70 foram marcados pela luta por igualdade e oportunidades entre 

homens e mulheres, liberdade sexual, além das questões políticas, como a luta pelo 

fim da censura e pela liberdade de expressão. Foi no ano de 1975, que o dia 8 de 

março foi imposto pelas Nações Unidas o dia Internacional da mulher53. 

 As mudanças foram marcadas pelo surgimento de guetos femininos em 

determinados setores de produção, fenômeno conhecido como feminização do 

trabalho, o que agravou a já existente divisão de gênero. Esses anos foram, da mesma 

forma, marcados pela queda do número de empregados assalariados e pelo 

crescimento de trabalhadores sem carteira assinada. Nesse contexto, muitas 

mulheres foram vítimas da informalidade das relações de trabalho54. 

 As proibições foram sendo excluídas do ordenamento jurídico, pois não 

se adequavam com o novo papel social da mulher trabalhadora, ficaram apenas 

aquelas necessárias à proteção das mulheres. Contudo, apenas com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, a igualdade entre homens e mulheres em todos os 

níveis, inclusive na questão do trabalho, foi calcada. 

Três incisos do artigo 7.º da Constituição Federal e uma alínea dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias tratam especificamente do trabalho 
da mulher nos temas: licença-maternidade; estabilidade à gestante; proteção 

                                                 
50DE MELO, Maria Aparecida Mendonça Toscano. Legislação do direito do trabalho da mulher: uma perspectiva 

de sua evolução. Disponível em: <https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=6254> Acesso em: 09 de 

novembro de 2018. 
51Ibid. 
52 CALIL, op. Cit., p. 38 
53 CALIL, op. Cit., p. 37. 
54Ibid., p. 38. 
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do mercado de trabalho da mulher e proibição de diferenças de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo55. 

A preocupação com a proteção à maternidade aparece tanto na licença-
maternidade como na estabilidade garantida à gestante. Assegurada desde 
o momento da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, a 
estabilidade provisória já se encontrava presente no texto de vários acordos 
e convenções coletivas e surgiu da constatação fática de que muitas 
mulheres, quando engravidavam, eram demitidas pelo simples fato de 
estarem grávidas. Por sua vez, o aumento da licença-maternidade de 12 
semanas para 120 dias buscou garantir não apenas a saúde da mãe e da 
criança, mas principalmente a vida desta, vez que prolongar o tempo de 
permanência da mãe ao lado do filho é garantir a amamentação do recém-
nascido com leite materno, o que reduz a mortalidade infantil56. 

 

  A lei nº 9.029 tipificou crime: “a conduta do empregador que exigisse 

teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento 

relativo à esterilização ou ao estado gravídico”.57 Também foi considerada crime: “a 

adoção de quaisquer medidas, por iniciativa do empregador, que configurassem 

indução ou instigação à esterilização genética ou promoção do controle de 

natalidade”58. 

Um dos escopos da lei 9.799/99 é garantir o igual acesso de mulheres às 
vagas de emprego, vedando, para tanto, uma série de atividades que, se 
promovidas pelo empregador ou futuro empregador, dificultariam ou 
impediriam a consecução do emprego pela trabalhadora. Assim, a lei proíbe: 
publicação de anúncios de emprego cujo texto faça referência a sexo, idade, 
cor ou situação familiar; recusa de emprego ou promoção, ou dispensa do 
trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de 
gravidez; e também condena considerar sexo, idade, cor ou situação familiar 
como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional 
e oportunidades de ascensão profissional, bem como impossibilitar o acesso 
ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em 
concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação 
familiar ou estado de gravidez. 

 

 Por fim, percebe-se que na evolução do direito do trabalho da mulher 

evoluiu-se da fase de zero proteção, excluindo a mulher de inúmeras atividades e 

postos de trabalho, até o período atual, de notória proteção. Assim, nos dias atuais 

                                                 
55PAIVA, Fabrício. Trabalho da mulher: principais pontos à luz da legislação, da doutrina e da jurisprudência. 

Disponível em: < https://fabriciotrabalhista.jusbrasil.com.br/artigos/311630128/trabalho-da-mulher-principais-

pontos-a-luz-da-legislacao-da-doutrina-e-da-jurisprudencia > Acesso em: 10 de novembro de 2018. 
56CALIL, op. Cit., p. 8 
57Ibid., p. 8 
58Ibid., p. 9 

 



22 

 

busca-se promover a igualdade entre os gêneros e que a proteção legal à mulher 

trabalhadora apenas se faça presente onde diferenças, como as biológicas e de 

tratamento assim o exigirem. 
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2. REFORMA TRABALHISTA 

 Em 11 de novembro de 2017, a Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467/17, 

em trâmite desde 2016 na Câmara dos Deputados, passou a vigorar, ocasionando 

diversas mudanças nas relações laborais e processuais. O projeto teve a iniciativa do 

Presidente da República, Michel Temer e sua repercussão divide opiniões nos mais 

diversos setores da economia, da política e da sociedade. 

Foi projetada com o objetivo de modernizar uma legislação ultrapassada, 

que já não mais atendia os anseios de uma sociedade, visando privilegiar a liberdade 

de negociação entre as partes da relação laboral, dinamizar da economia, retomar o 

crescimento de empregos etc. 

Para o advogado Roberto Parahyba, presidente da Associação Brasileira 

de Advogados Trabalhistas (Abrat), a Reforma “é a quebra do paradigma 

principiológico do Direito Material e Processual do Trabalho construído ao longo de 

anos”59. 

Ele ainda questiona o fato de, apesar de alterar diversos dispositivos legais, 

a reforma tenha sido aprovada em regime de urgência pelo Congresso e “sem 

qualquer debate ou discussão prévia com a comunidade jurídica e a sociedade em 

geral. Fez com que a norma fosse editada com “vários equívocos”.”60. 

Já para o professor Paulo Sérgio João, “a reforma incorpora práticas já 

adotadas e algumas situações sobre as quais a jurisprudência já tinha se manifestado” 

61.Diz ainda que “a mudança substancial é no modelo de proteção, que fica mais 

focado na obrigação contratual e na boa fé, sempre com responsabilidade dos 

contratantes”62. 

  Para finalizar, afirma que “a lei não gera insegurança jurídica, os ajustes 

dos fatos à lei é que dão oportunidade de interpretações. Tudo dependerá de como 

                                                 
59MENGRADO, Barbara. Oito opiniões sobre a reforma trabalhista. Disponível em: < 

https://www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/oito-opinioes-sobre-a-reforma-trabalhista-11112017> Acesso 

em: 10 de novembro de 2018. 
60Ibid. 
61Ibid. 
62Ibid. 
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serão aplicados os novos dispositivos da reforma”63. 

 O Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Jorge Souto 

Maior, o texto representa a: 

Destruição do aparato jurídico da classe trabalhadora, além de retirar muitos 
direitos e trazer inconstitucionalidades.O avanço trabalhista, garantido na 
Constituição, está sendo destruído completamente pelo setor econômico. A 
reforma é um desmonte, não tem base democrática64. 

 Para o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT),Ricardo 

Patah, o projeto beneficia apenas os grandes empresários. Ele ainda criticou as 

propostas de exclusão dos sindicatos na homologação da desmissão do empregado 

e na negociação com os patrões, assim como a não obrigatoriedade da contribuição 

sindical. 

Quem gera emprego no Brasil é a pequena e a micro empresa, que precisam 
de um movimento sindical forte. Tem que se valorizar o principal protagonista 
da negociação, que é o movimento sindical. Essa Casa é revisora, tem que 

dar o caminho certo para o nosso país.65. 

  O que a realidade demonstra é que a sociedade direciona-se cada vez 

mais para dentro do labirinto jurídico criado pela Reforma Trabalhista. 

2.1. CONTEXTO ECONÔMICO E POLÍTICO DA REFORMA 

 Todo o processo de elaboração e aprovação da Lei nº 13.467/17 foi 

peculiar. Seu texto foi criado e aprovado rapidamente, além de pouco modificado e 

quase nada debatido. Nota-se que o procedimento não seguiu a sistemática dos 

demais projetos normalmente aprovados nas Casas do Congresso Nacional. 

 O porquê dessa especificidade vai para o contexto econômico e político 

em que o Brasil se encontrava. Desde o ano de 2014, o país começou a encarar uma 

das recessões mais preocupantes de toda sua história. A crise econômica gerou 

enorme impacto ao país, chegando a levar o Produto Interno Bruto (PIB) a um recuo 

por dois anos consecutivos. De acordo com índices do IBGE “Em 2015, a economia 
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caiu 3,8%; e em 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) recuou 3,6%” 66. 

 A taxa de desemprego, em contrapartida, cresceu, batendo um novo 

recorde no início do ano de 2017 e chegou a 13,7%. A nova realidade contava com 

cerca de quatorze milhões de desempregados no Brasil. Foi eleita como recessão 

mais longa desde 1948 67. 

 A crise econômica foi energizada pela crise política, com o marco da 

campanha eleitoral de reeleição da candidata Dilma Rousseff. Também estava na 

mídia a Operação da Polícia Federal que investigava um grande esquema de 

corrupção, o qual envolvia o partido da então candidata a presidente do Brasil. 

Posteriormente, a referida candidata, um ano após ser empossada no cargo mais alto 

do Executivo, sofreu processo de Impeachment. 

 Nesse período bastante conturbado da história, via-se também, de 

grande parte da população, uma enorme insatisfação em relação ao governo, com a 

política e com a economia. No mesmo ritmo e em congruência com o reflexo da 

insegurança interna, perdeu-se credibilidade internacional, o que fez com que grandes 

investidores abandonassem seus investimentos aqui68. 

 No meio de tantas críticas, o governo de Michel Temer lançou propostas 

de reformas que prometiam alavancar a economia do país bem como amenizar as 

crescentes taxas de desemprego. Dentre todas as reformas propostas destaca-se a 

Reforma Trabalhista. 

O anteprojeto da Reforma (PL6787/16), proposto em 23/12/2016, com 
apelido de minirreforma, possuía “míseras 9 páginas, incluindo a justificativa, 
e alterava apenas 7 artigos da CLT, além de propor uma reformulação na Lei 
n. 6.019/16 (trabalho temporário). Em 09/02/2017 foi instalada a Comissão 
Especial da Reforma, sendo eleito o senador Rogério Marinho (PSDB) como 
relator que, após parcos dois meses de tramitação, apresentou, em 
12/04/2017, um relatório final do projeto com ”com 132 páginas, incluindo o 
Parecer, propondo a alteração de mais de 200 dispositivos na CLT, dentre 
artigos e parágrafos”69. 
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 O modo como se deu a Reforma trabalhista atraiu olhares pela 

quantidade de direitos postos em jogo, a ausência de discussões aprofundadas sobre 

o tema e o impacto que tais mudanças causariam a toda uma sociedade. 

Acompanhado disso, existe um outro vetor, não menos importante do que os demais, 

quais são os interesses particulares e coletivos de determinado grupo. 

 Grupos específicos tinham motivos para abraçar o novo texto que 

conduziria e regularia as relações entre empregados e empregadores. O que foi 

aprovado ou excluído do Projeto de Lei, foi uma espécie de moeda de troca entre os 

interessados no seu valor. 

 Em meio a tantos projetos, a Reforma Trabalhista está entre os mais 

controvertidos e que gerou opositores, visto que subtraiu uma série de direitos ao 

alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 O governo diz que a reforma dinamizará a economia e criará novas 

vagas de emprego. Já os opositores acreditam que não vai haver estimulo do mercado 

de trabalho, o que levará à substituição das atuais vagas por outras de pior qualidade. 

 Entre os opositores está a Rede Feminista de Juristas, que lançou em 

agosto de 2017 uma campanha com um manifesto contrário às mudanças. Mudanças 

essas que, além de alterarem normas que versam explicitamente sobre o respeito a 

mulheres gestantes ou com filhos pequenos, vem com a tendência de lesar aqueles 

em posição mais frágil no mercado de trabalho e com menos condições de negociar 

com os empregadores70. 

 As mulheres que tem resultados piores em muitos indicadores quando 

comparadas aos homens. Os cargos de comando ocupados por mulheres têm um 

número bem inferior, além de ganharem menos e possuírem taxas de desemprego 

maiores em todas as regiões do país. Estão incluídas nessa posição mais frágil, pois 

levam consigo a marca dos salários baixos e informalidade, como as cerca de 6 
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milhões de empregadas domésticas do Brasil, assim como as mulheres negras71. 

2.2. O QUE MUDOU COM A REFORMA TRABALHISTA 

 A Reforma modificou mais de 100 artigos da CLT e os tangem os artigos 

de proteção ao trabalho da mulher, alguns foram revogados, outros foram alterados 

ou acrescentados. Há também mudanças que são para ambos os gêneros, mas 

entendemos que causam maior impacto para as trabalhadoras.72 

  Dentre todas as mudanças, as que mais causam impacto à vida e ao 

cotidiano da trabalhadora são: Terceirização, Flexibilização do trabalho, Insalubridade 

para gestantes e a indenização por dano moral. 

2.2.1. Insalubridade 

 A matéria de atuação em locais insalubres pela gestante e lactante é o 

ponto mais polêmico da reforma em relação a trabalhadora, que também foi tratado 

pela MP nº 808. 

 Mudanças de acordo com o texto legal: 

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 lactação73. 
 

 Antes da Reforma, existia a lei que regulava a situação das grávidas e 

lactantes no âmbito laboral, a Lei nº 13.287 de 11 de maio de 2016, a qual veta o 
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trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres. 

 De acordo com a nova lei (Reforma Trabalhista) é permitido que 

gestantes e lactantes trabalhem em locais insalubres, caso haja autorização do 

médico. Essa alteração facilita que uma questão de saúde seja moeda de negociação 

com o empregador. Na avaliação de Laura Brenda, “mulheres que buscarem 

atestados médicos determinando afastamento podem ser mal vistas por patrões.”. E 

continua, “se ela disser: meu médico disse que não posso trabalhar nesse emprego, 

ela pode perder o emprego” 74. 

 O que parece ser uma medida de proteção às mulheres, acaba sendo 

uma medida prejudicial à saúde da mesma e de seu feto, pois nem todos os atestados 

médicos, ou a ausência deles, funcionam como garantia, porque o médico pode não 

ter o conhecimento específico necessário sobre segurança no trabalho. Não temos 

segurança de que o médico vai até o local onde a mulher trabalha, para ver as suas 

reais condições. Nesse sentido sustenta Raimundo Simão de Mello75: 

Como se infere da lei nova as mulheres grávidas não podem trabalhar em 
local de insalubridade máxima e nos demais (grau médio e mínimo) só serão 
afastadas se houver atestado recomendando a necessidade de afastamento, 
assinado por um médico. Já as lactantes, de acordo com a lei, poderão 
trabalhar em locais de insalubridade máxima, exceto se houver pedido 
médico (§ 3º). Em primeiro lugar, questiona-se se os atestados médicos serão 
mesmo garantia de proteção para a mulher e o feto, porque o médico pode 
não ter o conhecimento específico necessário sobre segurança no trabalho e 
não ir examinar o local de trabalho. É certo que o profissional médico que 
emitir um atestado afirmando que a mulher poderá trabalhar em local 
insalubre sem risco para ela e para o nascituro estará assumindo grande 
responsabilidade, inclusive no âmbito civil e penal. Fazer o jogo do patrão 
nem pensar! Para fazer isso com alguma segurança, o médico terá que 
examinar o ambiente de trabalho e ouvir as duas partes e colegas de trabalho 
da mulher. Por isso, somente sob esse aspecto será complicada a aplicação 
prática dessa alteração legal. O mais consentâneo seria um veto presidencial, 
como, aliás, se apregoava. Em segundo lugar, o trabalho de grávidas e 
lactantes em ambientes insalubres poderá afetar não apenas a trabalhadora, 
mas os recém- nascidos e mesmo os futuros seres humanos, promovendo-
se com isso padrão predatório da força de trabalho já antes do nascimento 
dos futuros trabalhadores, quando começarão a ser atingidos por agentes 
contaminantes de adoecimento. O objetivo do artigo 394-A da CLT com a 
redação anterior foi proteger a gestante e lactante, o feto e a criança nos 
períodos de gestação e lactação, proibindo o trabalho da empregada em 
atividades, operações ou locais insalubres, que deveria nesses períodos 
exercer suas atividades em locais salubres, livres dos respectivos riscos. 
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Esse objetivo encontra respaldo em fundamento científico, porque, 
comprovadamente, o trabalho em ambientes insalubres é prejudicial não só 
às trabalhadoras em qualquer situação, mas, principalmente, às gestantes e 
lactantes, ao feto e à criança em fase de amamentação, sendo correta a 
proibição do trabalho da gestante e da lactante em atividades ou locais 
insalubres, o que foi ignorado pelo Congresso Nacional e pelo presidente da 
República, que sancionou a lei sem qualquer restrição. Imagine-se uma 
mulher grávida ou lactante que trabalhe em ambiente insalubre, mesmo com 
atestado médico, e depois comprove a existência de prejuízo à saúde dela 
ou da criança, quais vão ser as consequências patronais em termos de 
responsabilidades civis, penais e demais agravos! Como se vê, a questão 
não é de simples solução, uma vez que envolve saúde e vida humanas e, 
independentemente de a lei ter feito tal abertura, cautela é o que se aconselha 
e se pondera neste momento.76 
 

 Isso afetará não apenas a trabalhadora, mas os recém-nascidos e, 

portanto, futuros seres humanos, com a criação de um padrão predatório da força de 

trabalho no Brasil, desde antes do nascimento até a idade laboral. É uma questão de 

saúde pública e deveria ser encarada como tal. 

2.2.2. Terceirização 

 A terceirização atinge a parcela mais frágil da população, os negros e as 

mulheres. O fato de haver amparo legal à Terceirização, influencia esse tipo de 

comportamento segregacionista. Um estudo publicado em março pelo Dieese 

(Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), aponta que: 

Empregos de áreas tipicamente terceirizadas, como limpeza e suporte 
técnico, tendem a ter pior qualidade quando comparados com áreas que 
costumam contratar funcionários diretamente. Eles têm alta rotatividade de 
trabalhadores. De cada 100 vínculos ativos em 2014 em áreas que costumam 
contratar funcionários, 40 foram rompidos até o final do ano. Em áreas que 
costumam terceirizar os serviços, a proporção foi de 80 rompimentos para 
100 vínculos. A duração dos contratos também era menor. Áreas com 
tendência a terceirização também pagavam em média 27% menos do que as 
outras77. 

 Mulheres em geral já tendem a receber salários menores do que os 

homens, mulheres terceirizadas tendem, ainda mais, a terem trabalhos com 

remuneração bem inferior, enquanto homens chegam a ter remuneração 
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intermediária78. 

2.2.3. Flexibilização 

 Além da ideia já desenrolada acima sobre a flexibilização de direitros 

com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, destaca-se também, a flexibilização 

contratual, como a flexibilização da jornada de trabalho com a forma de contrato 

chamada de ‘intermitente’. Nessa modalidade não há jornada fixa, e no final de cada 

período trabalhado é feito o pagamento de acordo com prestação do serviço do tempo 

trabalhado. O pagamento é realizado de maneira proporcional do valor do salário-

mínimo/hora. A nova Reforma também permite que empregadores e empregados 

negociem o intervalo intrajornada e as horas extraordinárias realizadas durante a 

jornada. 

  A Flexibilização atinge em grande parte a mulher pobre e as mudanças 

“podem anular, por exemplo, os benefícios estabelecidos pela PEC das Domésticas 

em 2015, que define jornada de 44 horas semanais para essa profissão, 

tradicionalmente marcada pela informalidade”79. 

 A lei 13.467/17 ainda revogou o descanso de quinze minutos que 

antecedem o início das horas extraordinárias, como antes estabelecido às mulheres. 

Há, também, a possibilidade de prolongamento da jornada, o que pode ser prejudicial 

tanto à saúde quanto em questões de relacionamentos, visto que as mulheres ainda 

possuem os cuidados com a família, filhos ou parentes idosos e doentes, além de 

tarefas domésticas. 

2.2.4.  Dano Moral 

 No tocante ao dano moral, as mulheres também foram afetadas, 

especialmente as com remuneração inferior à média, pois a eventual aplicação da 

medida torna-se proporcional a remuneração e não mais à gravidade do dano. A 

medida provisória autorizava o operário que se sentisse ofendido, humilhado, ou 

prejudicado pelo empregador, a demandar judicialmente uma indenização por dano 
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moral ou dano existencial causado. A reforma impõe um limite ao valor dessa 

indenização, que seja proporcional ao salário do empregado80. 

2.2.5 A mulher da reforma 

 A realidade das mulheres no mundo do trabalho já é precária, visto que 

ainda exercem poucos cargos de chefia, o salário é inferior aos dos homens e tem 

índices e taxas de desemprego bem maiores. Isto combinado aos altíssimos índices 

de assédio sexual e moral no ambiente de trabalho81. 

Nos ambientes de trabalho onde as mulheres são maioria, o fato de serem 
comandadas por homens é, muitas vezes, provocador de situações que 
espelham as diferenças de papéis assumidas pelos sexos. Enquanto os 
encargos de família não atrapalham o trabalho masculino, a maternidade e 
as responsabilidades familiares são fonte de condutas discriminatórias contra 
a mulher trabalhadora, hoje conhecidas como assédio moral laboral, que vão 

afetar sua permanência no emprego82. 

 Com as mudanças inseridas pela Reforma Trabalhista a situação que já 

não era ideal, piora, e faz da mulher uma figura mais frágil e submissa. A título de 

exemplo, a mulher lactante e gestante pode, voluntariamente, apresentar laudo 

médico de sua confiança para afastamento, ou não, de atividades insalubres. O 

afastamento é uma obrigação e não um ato de mera liberalidade de uma trabalhadora 

que necessita do emprego e renda para sobreviver, é colocar a trabalhadora nas mãos 

de seu empregador ou nas mãos do desemprego83. 

 Outra linha que influência no cenário de precarização do trabalho 

feminino é a possibilidade da terceirização ilimitada. Há dados trazidos pelo IPEA que 

comprovam que a significativa maioria dos trabalhadores terceirizados é mulher e que 

a realidade dessa categoria é de salários inferiores aos dos trabalhadores efetivos, 
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além de jornadas esgotantes. 

O percentual de trabalhadores inseridos em formas precárias de ocupação 
apresenta a mesma estrutura hierárquica que os estudos clássicos sobre 
estratificação social com base na renda apresentam: a mulher negra é a base 
do sistema remuneratório, sujeito preferencial das piores ocupações, 
convergência da tríplice opressão de gênero, raça e classe. Nada menos que 
39,1% das mulheres negras ocupadas estão inseridas em relações precárias 
de trabalho, seguida pelos homens negros (31,6%), mulheres brancas 
(27,0%) e homens brancos (20,6%). Estes dados mostram que, mesmo ante 
uma conjuntura de crescimento econômico e de ampliação da “formalização” 
das relações de trabalho, não houve reversão do quadro de divisão sexual e 
racial do trabalho, pois parte significativa das mulheres que ingressaram no 
mundo do trabalho neste período tiveram nos contratos atípicos, na 
terceirização ou no auto-empresariamento precário a sua principal via de 
acesso84. 

 

A possibilidade da contratação através do contrato intermitente impacta 

profundamente a realidade dessas trabalhadoras. Um verdadeiro retrocesso, a par de 

uma regulamentação “contemporânea” das condições do trabalho que passaram a ser 

incorporados nos textos legais. A pauta feminista precisa ser incluída em todas as 

reivindicações de movimentos sociais e sindicais e abraçar as demais pautas 

buscadas pela sociedade, voltados para a defesa da igualdade em todos os seus 

aspectos para a garantia constitucional da dignidade do trabalhador e da trabalhadora 

brasileira85. 

  A discriminação é talvez a maior barreira enfrentada pela mulher no 

mundo do trabalho. O preconceito relacionado diretamente ao gênero feminino, à cor 

negra, origem, idade, orientação sexual, estado civil, gravidez, doença e deficiência. 

Além disso, as mulheres são as vítimas mais recorrentes do assédio, tanto moral como 

sexual86. 

 Conclui-se que em pleno século XXI, após incessantes lutas em nome 

da igualdade, retrocede-se nos direitos trabalhistas atingindo a mulher trabalhadora 
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que volta a ser submissa ao seu empregador e consequentemente as figuras 

masculinas presentes em seu círculo social, num reforço da cultura patriarcal que a 

inviabiliza e a coloca em situação de inferioridade perante o mercado de trabalho. 

2.2.6. O Feminismo  

  O movimento feminista teve suas origens no século XIX, e é conhecido 

pelas suas três fases, mais conhecidas como “ondas”. O conceito de Feminismo é 

muito mais do que um discurso filosófico, uma linha intelectual ou um 

posicionamento político. Ele tem como propósito a igualdade de gênero, de 

condições e libertação de qualquer tipo de opressão87. 

  Foi se desenvolvendo a Teoria Feminista e as mudanças começaram a 

aparecer, até que acumularam mudanças significativas nos mais diversos ramos da 

sociedade contemporânea. A primeira conquista de grande valência, das ativistas 

feministas, foi o direito ao voto, em 1893, na Nova Zelândia88. 

Principalmente no século XX, foram responsáveis pelas campanhas pelos 
direitos legais das mulheres, como direito de contrato, direito de propriedade 
e direito ao voto, pelo direito da mulher à sua autonomia e à integridade de 
seu corpo, pelos direitos ao aborto e pelos direitos reprodutivos, incluindo o 
acesso a métodos contraceptivos e a cuidados pré-natais de qualidade, pela 
proteção de mulheres contra a violência doméstica, contra o assédio sexual 
e contra o estupro, pelos direitos trabalhistas, incluindo a licença-maternidade 
e salários iguais, e toda e qualquer forma de discriminação89. 

 Em resumo, os direitos elencados acima foram sendo conquistados ao 

londo da história do movimento feminista. Em primeiro momento nascem as 

reivindicações por direitos democráticos como o direito ao voto, divórcio, educação e 

trabalho no fim do século XIX. O segundo momento foi marcado, no fim da década de 

1960, pela liberação sexual, a disposição do próprio corpo, o uso de métodos 

contraceptivos, cuidados com a gestação. Já o terceiro começou a ser construído 

através da luta de caráter sindical, no fim dos anos 7090. 

                                                 
87BITTENCOURT, Naiara Andreoli. Movimentos Feministas. Disponível em: 

<http://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/viewFile/16758/11894> Acesso em 20 de novembro de 

2018. 
88DUARTE, Constância Lima. Feminismo e literatura no Brasil. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142003000300010> Acesso em: 21 de 

novembro de 2018. 
89BONI, Gabriela. A evolução do feminismo no cenário mundial. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/38447/a-evolucao-do-feminismo-no-cenario-mundial.> Acesso em novembro.2018 
90DUARTE, op. cit., p. 10. 
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 O movimento feminista brasileiro pode contar com os esforços da 

Secretaria de Políticas das Mulheres, que atua não apenas pela redução da 

desigualdade dos gêneros, mas também para ajudar na redução da miséria e de 

pobreza para, assim, garantir a autonomia econômica das brasileiras91. 

 Os papéis desempenhados por homens e mulheres são concebidos 

socialmente, sendo assim, obrigação de toda uma sociedade a promoção, não só do 

conceito, como da prática da igualdade de gênero, pois é impossível generalizar as 

experiências femininas por suas culturas e histórias. 

2.3. Análise da Reforma Trabalhista no contexto de gênero e dominação 

 Com a justificativa de modernizar a legislação trabalhista e aproximá-la 

das novas relações de trabalho, a Lei nº 13.467/17 modificou vários dispositivos da 

CLT. Debatida em menos de três meses, esta movimentou consideravelmente o direito 

material e processual trabalhista. Após sua promulgação, tornou-se alvo de críticas 

infindáveis, advindas dos órgãos vinculados a justiça do trabalho. 

 Um dos pontos mais criticados da Reforma Trabalhista, dentre todas as 

mudanças elencadas, é em relação aos direitos da trabalhadora. Tais direitos foram 

subtraídos, flexibilizados e fragilizados. 

 Conforme apresentado no capítulo anterior, a trajetória da luta por 

direitos da mulher ao longo dos séculos, com marcante presença formal e informal no 

mercado de trabalho, a posição desfavorável em relação aos homens, recebendo 

salários inferiores, ocupando menos cargos de direção e chefia e jornadas 

desproporcionais, ainda não teve fim. 

A maior parte das mulheres sempre trabalhou. Suas trajetórias no mundo do 
trabalho não se iniciaram no pós-abolição, no pós-guerra ou nos anos 1970. 
Os primeiros dados oficiais de que se tem conhecimento apontam que, em 
1872, elas representavam 45,5% da força de trabalho. Nesta época, de 
acordo com levantamento realizado por Brumer (1988) a partir do Censo 
Demográfico 1872, as mulheres estavam empregadas predominantemente 
na agropecuária (35%), nos serviços domésticos em lar alheio (33%) ou no 
serviço de costura por conta própria (20%). Após 1920, reduz-se 
drasticamente a participação econômica ativa (PEA) feminina1. […] É 

                                                 
91NOBRE, Miriam. Gênero e Autonomia Econômica para as Mulheres. Caderno de Formação – Brasília: SPM – 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, MMIRDH, 2016. p.14. 
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importante lembrar que, neste contexto, grande parte da produção se 

desenvolve dentro dos limites domésticos92. 

 

 Hoje em dia, a mulher é maioria no mercado de trabalho informal e com 

as alterações na lei, as desvantagens devem ser ampliadas, levando ainda mais 

mulheres para essa categoria sem proteção legal/social. Ainda não atingimos a tão 

almejada igualdade de gênero. Além de serem maioria, possuem a média do nível de 

escolaridade superior do que a dos homens, e ainda sofrem preconceito no mercado 

de trabalho. Também, o número de desemprego é maior entre as mulheres93. 

 O alto índice de informalidade levam mulheres a “aceitarem qualquer 

oportunidade de emprego, independentemente das condições de trabalho”94. Ao 

mesmo tempo, “papéis de gênero arraigados e discriminação no mercado de trabalho 

continuam a prejudicar o acesso de mulheres a empregos decentes”95. 

 Ainda é distante tal prática, levando em consideração as condições em 

que se encontram. A busca pela equidade cria bases para uma sociedade com um 

real desenvolvimento econômico e social. A igualdade é direito de todos, não só das 

mulheres, mas no “atual jogo de forças” do mercado de trabalho elas perdem, ainda 

que os efeitos indiretos dessa desigualdade sejam sentidos pelo coletivo. 

Anualmente, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) lança um 
relatório em que destrincha a desigualdade de emprego no mundo. Lançado 
na quarta-feira (7), o relatório mais recente traz um retrato de 2018, e afirma 
que “as demandas enormemente desiguais que mulheres enfrentam em 
relação a cuidado e responsabilidades de casa continuam a se manifestar 
como desigualdades no mercado de trabalho. A maioria gostaria de ter um 
emprego [formal], algumas das quais gostariam de manter algum trabalho 
relacionado à família. Mas menos da metade está incluída no mercado de 
trabalho. Isso é um problema porque não é uma escolha deliberada”96. 

 A reforma Trabalhista, em vez de seguir a tendência de evolução na 

busca por isonomia de direitos e deveres, em meio ao contexto social, promoveu o 

                                                 
92 IPEA. Políticas sociais: acompanhamento e análise. Nº 22. IPEA: Brasília, 2014. ____. Mulheres e trabalho: 

breve análise do período 2004-2014. 
93ANDRADE, Tânia. Mulheres no mercado de trabalho: Onde nasce a desigualdade? Disponível em:  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-

legislativa/areas-da-conle/tema7/2016_12416_mulheres-no-mercado-de-trabalho_tania-andrade> Acesso em 20 

de novembro de 2018. 
94FÁBIO, op., cit.,p. 2. 
95Ibid. p. 2. 
96Ibid., p. 3. 
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retrocesso de algum dos direitos que demoraram centenas de anos para serem 

adquiridos. 
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3. A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 808 DE 14/11/2017 

 A Medida Provisória (MP) é um instrumento com força de lei, adotado 

pelo presidente da República, em casos de relevância e urgência. Produz efeitos 

imediatos, mas depende de aprovação do Congresso Nacional para transformação 

definitiva em lei97. 

 A MP nº 808/2017, publicada em 14/11/2017, trouxe diversas alterações 

à Lei 13.467/2017, que foi publicada oficialmente em 11/11/2017, as quais começaram 

a valer desde a sua publicação. 

 Foi criada como produto de um acordo feito entre a Presidência da 

República e o Senado Federal, para que fosse possível a aprovação do texto original 

da Reforma trabalhista naquela Casa, com o objetivo de reparar as lacunas deixadas 

pela lei, regulamentando dezessete pontos da Reforma98. 

 De acordo com o § 7º do art. 62 da CF, entretanto, o ordenamento 

jurídico brasileiro estabelece que, como trata-se de medida utilizada para tratar 

questões urgentes, “toda medida provisória deve ser objeto de aprovação pelo 

Congresso Nacional, sob pena de perder sua validade”99. É de sessenta dias o prazo 

de vigência das medidas provisórias, sendo prorrogáveis por igual período. A MP nº 

808, excepcionalmente, acabou produzindo efeitos por mais de cento e vinte dias, pois 

os prazos ficam suspensos durante o recesso parlamentar (22/12/2017 e 2/2/2018). 

  No prazo de vigência, essa medida nem ao menos foi submetida à 

análise dos deputados federais e senadores para aprovação. Portanto, sua eficácia 

terminou no dia 23 de abril de 2018. 

 Ainda que a sua validade tenha se esvaído a partir da citada data, houve 

a produção de efeitos jurídicos durante o período em que esteve vigente, ou seja, do 

                                                 
97CÂMARA DOS DEPUTADOS. Medida Provisória. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-de-imprensa/medida-provisoria> Acesso em: 21 de novembro 

de 2018. 
98MARTINES, Fernando. Fim da medida provisória da reforma trabalhista altera de novo regras da CLT. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-abr-21/fim-mp-reforma-trabalhista-altera-regras-clt>. Acesso 

em 21 novembro de 2018. 
99Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

https://www.conjur.com.br/2018-abr-21/fim-mp-reforma-trabalhista-altera-regras-clt
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período de 14/11/2017 a 22/04/2018, conforme o art. 2º da Medida. Neste período, 

todos os atos praticados pelo empregador, com base na MP nº 808/2017, foram 

válidos e possuem amparo legal. 

 A medida provisória veio com uma intenção e acabou gerando o estrito 

oposto. O que tinha como objetivo proporcionar tranquilidade, trouxe ainda mais 

insegurança jurídica. Diante das divergências, esvaiu-se a oportunidade de atualizar 

a legislação trabalhista e regulamentar inúmeros temas de forma moderna e eficiente. 

 Ademais, o que poderia ser um instrumento de auxílio para melhor 

percepção e assimilação das mudanças trazidas pela Reforma, nas relações 

empregatícias, nos processos e contratos em curso, não foi. 

A forma de tramitação da legislação, que alterou significativamente as 
relações laborais, demonstrou como o Congresso Nacional e o Poder 
Executivo enxergam o Direito do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a classe 
trabalhadora: menores, menos qualificados, sem importância, que não 
merece o debate necessário100. 

 Apesar das mudanças, prevalece a redução da proteção institucional aos 

trabalhadores e a ampliação das garantias e da autonomia das empresas. 

 Em resumo, as questões gerais da Medida Provisória versam sobre 

jornada de trabalho 12x36h; dano extrapatrimonial; empregada gestante e lactante; 

autônomo exclusivo; trabalho intermitente; incidência de encargos trabalhista e 

previdenciário; cobrança e distribuição da gorjeta; representação em local de trabalho; 

negociado sobre o legislado no enquadramento do grau de insalubridade; e 

arrecadação/contribuição previdenciária. 

 Em caráter específico, a questão da gestante e lactante mudou um 

pouco, para melhor. Enquanto durasse a gestação, trabalhadora grávida seria 

afastada do ambiente e atividades insalubres em grau máximo, enquanto durarasse a 

gestação. Nesse período, o adicional de insalubridade não seria pago pela empresa. 

Já em grau médio ou mínimo ainda poderiam ser realizadas atividades por mulheres 

em estado gravídico, desde que essas funcionárias, voluntariamente, apresentassem 

atestado autorizando o exercício de suas funções emitido por um médico de sua 

                                                 
100CAMARANO, op., cit., p. 2. 
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confiança. 

 Lactantes seriam afastadas de locais de trabalho insalubres apenas se 

apresentarem atestado de saúde recomendando seu afastamento emitido por médico 

de sua confiança. 

3.1. A IMPORTÂNCIA NO BRASIL DE UMA ANÁLISE ADEQUADA DO IMPACTO 

DE UMA LEGISLAÇÃO NÃO PROTECIONISTA 

 Devido ao contexto social que a sociedade brasileira carrega é de suma 

importância a proteção legal, ou por meios coercitivos de condutas, da mulher e da 

trabalhadora mulher. Tal contexto não é favorável em nenhum aspecto aos direitos da 

mulher, inclusive em relação à busca por direitos. A análise do impacto de uma 

legislação trabalhista na realidade social, econômica e política que vivemos no Brasil 

é importantíssima. 

 Ao longo da história, o papel da mulher na sociedade ficava sempre em 

segundo plano, na qual sempre prevaleceu uma ideologia machista. Este cenário, 

porém, é reflexo de séculos de opressão, submissão e principalmente violência 

advindos de uma sociedade machista, que ainda possui grande influência em todas 

relações entre os cidadãos no mundo contemporâneo101. 

 Já vimos que os impactos causados pela flexibilização de uma legislação 

que é de mister importância para a proteção de direitos, pois causam uma enorme 

insegurança jurídica. E a consequência disso é o efeito em cascata, ou efeito dominó, 

onde a distorção da figura protecionista do Estado, começa a em todas as relações 

em que a mulher exige proteção. 

 A reforma trabalhista é muito mais do que uma mudança política, é o 

ponto de “start” para que outras mudanças negativas comecem a ocorrer. Ela se 

contrapõe diretamente ao que alcançamos desde a década de 1940 e vai mais além. 

Dentre os âmbitos em que a Reforma é prejudicial, destacam-se: 

                                                 
101RODRIGUES, Valeria Leoni. A importância da mulher. Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf>. P. 23 Acesso em 21 de novembro de 

2018. 
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3.1.1.  Familiar 

 A perda de direitos com a flexibilização dos mesmos no contexto familiar 

da figura da mulher, volta a trazer o conceito de mulher fragilizada, a qual Freyre a 

explica como: “esposa dócil, submissa, ociosa e indolente, ocupando importância 

extrema na educação dos filhos, na gerência do domicílio e assumindo a posição de 

chefe na ausência do patriarca”102. 

 Exemplo disso é a própria divisão de tarefas domésticas, onde o homem 

responde pelo trabalho externo, sendo responsável pelo sustento da família, enquanto 

a mulher fica responsável pelos deveres domésticos, cuidar dos filhos, da casa, etc. 

  Diferentemente do que possa ser pensado, não é distante a realidade 

dos impactos da mudança da legislação no âmbito familiar, pois o patriarcado da 

nossa era, apesar da conquista de vários direitos pelas mulheres, em nenhum 

momento gera significativa alteração nas questões de gênero ou na estrutura da 

“família tradicional”. 

3.1.2. Profissional 

 A ligação da mulher em relação ao dever para com os filhos e atividades 

domésticas acaba criando outra dificuldade, a de como conciliar a carreira profissional 

e o dever de mãe e dona do lar. 

Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) demonstra que a maior 
participação feminina no mercado de trabalho (53% segundo o IBGE em 
2007) é diretamente proporcional ao maior desafio de se criar melhores 
condições de trabalho, para que as mesmas concorram de forma justa e 
igualitária com outros profissionais. Isso porque, há uma grande dificuldade 
em se conciliar trabalho e família.O modelo homem-provedor e mulher-
cuidadora ainda vigente permite a mulher continue arcando em forma 
unilateral, quando não exclusiva, com as atividades de cuidado e assistência 
aos membros da família e seu engajamento no mercado de trabalho 
permanece marcado por esse papel103. 

 Como já abordado em capítulos anteriores, a desigualdade de 

                                                 
102NOGUEIRA, Renzo Magno. A evolução da sociedade patriarcal e sua influência sobre a identidade feminina e 

a violência de gênero. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/48718/a-evolucao-da-sociedade-patriarcal-e-

sua-influencia-sobre-a-identidade-feminina-e-a-violencia-de-genero. Acesso em: 22 de novembro de 2018. 
103Ibid., p. 4. 
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remuneração é um problema que ainda se estende à nossa realidade. Muitas são as 

mulheres que percebem remunerações significativamente inferiores aos homens, 

exercendo exatamente o mesmo cargo e a mesma função. 

 Em relação à remuneração entre os sexos, o relatório “Educationat a 

Glance 2015”, desenvolvido pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE): 

A renda média de uma mulher com ensino superior no Brasil equivale a 62% 
da renda média do homem. No ranking, quanto maior a disparidade, mais alta 
a colocação. O país com a menor diferença salarial entre os gêneros é a 
Bélgica, onde os salários das mulheres representam cerca de 87% do dos 
homens com a mesma formação. No Brasil, as mulheres também são maioria 
entre os que não estudam nem trabalham. Em 2014, 27,9% das mulheres de 
15 a 29 anos estavam nessa situação, enquanto 12,7% dos homens estavam 
no grupo. As médias da OCDE são respectivamente 17,9% e 13,2%.104 

 

 Conclui-se que tal diferença é fruto da influência patriarcal e do modelo 

ideal de mulher doméstica, que acabam dificultando a adaptação, aceitação e 

dedicação da mulher a outras áreas, como a profissional. Sobre essa dificuldade 

discutida acima, Blay afirma que, “a trabalhadora não consegue libertar-se do modelo 

ideal de mulher doméstica, ideologicamente valorizada, e propor como alternativa 

novos comportamentos sociais ligados ao trabalho”105. 

  A possibilidade de renúncia de direitos pela via da flexibilização que a 

supremacia do negociado sobre o legislado, reforça-se a imagem da mulher 

doméstica, não a mulher do mercado de trabalho. 

3.1.3. Social 

 Quanto ao meio social, o histórico de submissão da mulher ao homem, 

a coloca na posição de “sexo frágil” o que acaba fomentando possíveis agressões 

contra as mulheres. Segundo Saffioti, “o meio público não tem importância para o 

patriarcado. Além de contaminar a sociedade civil, as relações hierarquizadas de 

                                                 
104VERMELHO ORG. Brasil é o país com maior diferença salarial entre gêneros. Disponível 

em:<http://www.vermelho.org.br/noticia/273227-1> Último acesso em: 22 de novembro de 2018. 
105NOGUEIRA., op. cit., p. 5. 
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poder e dominação, se estendem ao Estado”106. 

 A violência contra a mulher se dá pela sujeição sobre algo ou alguém, 

simplesmente pelo fato de ser mulher. A sociedade já a enquadra em determinados 

padrões e quando algo diverge daquilo, essa mulher pode ser allvo de algum tipo de 

agressão ou discriminação. 

 Essa dominação está presente no subconsciente social e é 

exteriorizada, por exemplo, em casos em que a mulher é agredida. Outro exemplo é 

sobre as crianças, que absorvem as características do ambiente em que se 

desenvolvem. A mudança na legislação trabalhista representa um retrocesso das 

relações laborais e sociais. Rebaixa a figura mulher trabalhadora a uma mercadoria, 

que pode ter os seus direitos flexibilizados à qualquer momento107. 

 Ainda que tenha tido mudanças na forma de organização da mulher no 

mercado de Trabalho, com novas ocupações, alguns aspectos do trabalho 

permanecem imutáveis, como as diferenças salariais, o estereótipo de gênero e o 

grande volume de horas dedicadas ao trabalho108. 

3.1.3. Saúde 

 Em relação às mudanças, um aspecto que se destaca é a doença 

ocupacional.   A exposição da trabalhadora aos agentes de risco, qualquer que seja 

sua natureza, é a principal causa do desenvolvimento da doença. Quanto mais 

exposição ao agente causador, mais riscos a trabalhadora corre de desenvolver 

alguma enfermidade. A flexibilização da atividade das gestantes e lactantes em locais 

insalubres, certamente gerará impactos de curto e longo prazo às gestantes e aos 

bebês. 

 Dependendo da gravidade da doença adquirida pela trabalhadora, esta 

pode ser objeto de discriminação e até demissão. Isso já é uma realidade e pelo ponto 

                                                 
106SAFFIOTI, Heleieth. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n16/n16a07.pdf> Acesso em: 22 de novembro de 2018. 
107Ibid., p. 132 
108 ESTATÍSTICAS SOCIAIS. Mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos do que o homem. Disponível 

em: < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-

estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem>. Acesso em: 22 de novembro de 2018. 
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de vista das mulheres é identificado como um problema. A ampliação da terceirização, 

a flexibilização das normas de insalubridade e a precarização das condições do 

mercado de trabalho contribuirão significativamente para o aumento e agravamento 

de doenças, aumentando o número de mulheres desempregadas, incapacitadas, 

doentes, e, em alguns casos, dependentes de terceiros, promovendo desestruturação 

familiar109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109FIOCRUZ. Manual de biossegurança. Disponível em:< 

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/seguranca%20e%20saude%20no%20trabalho/Saudedotrabalh

ador.pdf>Acesso em: 20 de novembro de 2018. 
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CONCLUSÃO 

  Ao longo da história a relação de trabalho foi sendo modificada através 

de lutas pelo reconhecimento do papel da mulher na sociedade. Sua história foi 

silenciada durante séculos. A construção ideológica e comportamental em torno dos 

papéis designados pelos gêneros, contribuiu para o reconhecimento tardio dos direitos 

das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho. Diante disso, foi estruturada a 

divisão de trabalho remunerado e de trabalho doméstico desempenhado pelas 

mulheres. O resultado foi a marginalização e privação especificamente marcados pelo 

gênero. 

  Os direitos adquiridos ao longo dos séculos que dizem a respeito à 

proteção da mulher, foram responsáveis por diminuir o preconceito e pela integração 

da mulher no mercado de trabalho. A Constituição de 1988, assim como o capítulo da 

proteção da mulher na CLT, são exemplos de instrumentos pela busca da igualdade 

de gênero. 

  Com o presente estudo, pode-se verificar que segundo a Reforma, não 

houve muitas alterações materiais quanto aos direitos das mulheres, porém foram 

mudanças de grande impacto prático e ideológico. Nessa perspectiva, em nome da 

modernização das relações trabalhistas, flexibilizaram-se e transformaram-se direitos 

essenciais historicamente constituídos em menos de três meses. Observou-se as 

modificações quanto às Regras de Insalubridade para a mulher gestante, bem como 

os parâmetros da terceirização. Ainda, identificou-se que através da flexibilização, o 

negociado terá preferência sobre o legislado. Com efeito, essa espécie de mudança 

é uma potencial ameaça à vida de milhares de trabalhadores que vem observando 

uma acelerada degradação das suas condições de trabalho.   

  Como exposto durante essa pesquisa, quando as trabalhadoras são 

comparadas aos trabalhadores do gênero masculino, elas ganham menos, possuem 

maior nível de capacitação, possuem contratos de trabalho menos duradouros, além 

do preconceito sofrido na hora da contratação. Junto a isso, a intenção da criação de 

mecanismos que protegem a mulher, pela Constituição Federal e por normas 
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infraconstitucionais é a promoção da correta inclusão da mulher no mercado, pois 

mesmo sendo um direito protegido pela Carta Maior, ainda há diferenciação na 

execução de funções pelo critério do sexo. 

  Ressalta-se o papel do direito, especialmente o do direito do trabalho, é 

tutelar a igualdade de condições de trabalho, o acesso a este e a remuneração 

advinda de sua atividade, abraçando o contexto histórico de lutas por reconhecimento 

legal e social de todas as mulheres. A ideia do direito forma as bases de uma 

sociedade igualitária que permite o real desenvolvimento econômico e social do país. 

  O presente trabalho teve como objetivo principal apresentar as principais 

mudanças introduzidas pela Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467 de 2017 e pela Medida 

Provisória nº 808/2017, na vida da mulher trabalhadora. Analisou-se, ainda, a 

evolução e a relação dos pontos mudados na CLT num contexto histórico, econômico 

e político. 

 Com o propósito de atender o objetivo proposto, o presente estudo 

respaldou-se em uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se do método de comparação, 

permitindo a análise das principais mudanças que orbitam a relação da mulher com o 

mercado de trabalho.  

Como limitação da presente pesquisa, cita-se as incessantes mudanças 

normativas, o que implica e requer atualizações regulares sobre o tema, 

jurisprudências e entendimentos. A extensa análise da lei também se faz necessária; 

Por outro lado, como sugestão para pesquisas futuras, sugere-se o estudo 

aprofundado dos impactos das mudanças de 2017, no mercado de trabalho, nas 

relações familiares, na saúde da mulher e no âmbito social em geral. 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 



46 

 

 
 
ANDRADE, Tânia. Mulheres no mercado de trabalho: onde nasce a desigualdade? 
In: Consulta Legislativa, julho de 2016, disponível em:< 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-
tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-
conle/tema7/2016_12416_mulheres-no-mercado-de-trabalho_tania-andrade> 
Acesso em: 17 de novembro de 2018. 
 
BARRETO, Gabriella Pereira. A evolução histórica do direito das mulheres.In: 
Jusbrasil, 10 de dezembro de 2016. Disponível em: 
<https://gabipbarreto.jusbrasil.com.br/artigos/395863079/a-evolucao-historica-do-
direito-das-mulheres> Acesso em: 17 de setembro de 2018. 
 
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 7. Ed. Ver. E ampl. São 
Paulo: LTr. 2011. 
 
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. Os princípios do Direito do Trabalho e os direitos 

fundamentais do trabalhador. In: Revista Âmbito Jurídico Nº 172 - Ano XXI - 

MAIO/2018. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=artigos_leitura_pdf&artigo_id=1773.> Acesso 
em: 21 de novembro de 2018. 
 
BEZERRA, Juliana. Divisão da História. Disponível em: < 
https://www.todamateria.com.br/divisao-da-historia/> Acesso em: 23 de agosto de 
2018 
 
BITTENCOURT, Naiara Andreoli. Movimentos Feministas.In: Insurgência, V. 1, N. 1 
(2015) Disponível em: 
<http://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/viewFile/16758/11894> Acesso 
em 20 de novembro de 2018. 
 
BONI, Gabriela. A evolução do feminismo no cenário mundial. In: Jus Artigos, 
04/2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/38447/a-evolucao-do-feminismo-
no-cenario-mundial.> Acesso em novembro.2018 
 
BRASIL, Decreto nº 16300, de 31 de dezembro de 1923. Disponível 
em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/D16300.htm. >Acesso 28 
agosto.2018. 
 
BRASIL, Decreto nº 5452 de 1º de Maio de 1943. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm> Acesso agosto 
2018 
 
BRASIL, Lei nº 4121, de 27 de agosto de 1962. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4121-27-agosto-1962-353846-
publicacaooriginal-1-pl.html.> Acesso em out. 2018 
 



47 

 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. 
Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>.Acesso em 02 de  
nov. 2018. 
 
CALIL, Léa Elisa Silingowschi. Direito do trabalho da mulher: ontem e hoje. In: 
Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 40, abr 2007. Disponível em: < 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.phpn_link=revista_artigos_leitura&artigo_i
d=1765 >. Acesso em out 2018. 
 
CAMARANO, Alessandra. “Os impactos da reforma trabalhista na vida das 
mulheres”. In: CUT Brasília, 7 de março de 2018. Disponível em < 
http://www.cutbrasilia.org.br/site/2018/03/07/artigo-os-impactos-da-reforma-
trabalhista-na-vida-das-mulheres/>.Acesso em: 21 de novembro de 2018. 
 
CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 5ª ed. Niterói: Impetus, 2011. 
 
CONCEIÇÃO, Ana. Brasil tem o recorde de 14,2 milhões de desempregados, aponta 
IBGE. Disponível em: <https://www.valor.com.br/brasil/4951844/brasil-tem-o-recorde-
de-142-milhoes-de-desempregados-aponta-ibge > Acesso em nov. 2018. 
 
COTRIM, Gilberto. História e Consciência do Mundo-2º Grau. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2001. 
 
DE MELO, Maria Aparecida Mendonça Toscano. Legislação do direito do trabalho da 
mulher: uma perspectiva de sua evolução. Disponível 
em:<https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=6254.> Acesso em out.2018 
 
DE MELO, Raimundo Simão. Reforma erra ao permitir atuação de grávida e lactante 
em local insalubre. Disponível em:<https://www.conjur.com.br/2017-jul-21/reflexoes-
trabalhistas-reforma-erra-permitir-gravida-lactante-local-insalubre . >Acesso em: 
agosto 2018 
 
DUARTE, Constância Lima. Feminismo e literatura no Brasil. In: SciELO Estud. av. 
vol.17 no.49 São Paulo Sept./Dec. 2003. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142003000300010> Acesso em: 21 de novembro de 2018. 
 
ESTATÍSTICAS SOCIAIS. Mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos do que 
o homem. Disponível em: < https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-
e-ganha-menos-do-que-o-homem>. Acesso em: 22 de novembro de 2018. 
 
FÁBIO, André Cabette. Que pontos da reforma trabalhista afetam mais as mulheres, 
segundo duas juristas. Disponível 
em:<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/10/01/Que-pontos-da-reforma-
trabalhista-afetam-mais-as-mulheres-segundo-duas-juristas.> Acesso nov.2018 
 



48 

 

FIOCRUZ. Manual de biossegurança. Disponível em:< 
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/seguranca%20e%20saude%20no%
20trabalho/Saudedotrabalhador.pdf>Acesso em: 20 de novembro de 2018. 
 
G1. Reforma trabalhista é publicada no Diário Oficial da União. Matéria. Disponível 
em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/reforma-trabalhista-e-publicada-no-
diario-oficial-da-uniao.ghtml>. Último acesso em: 22 de novembro de 2018. 
 
HERMIDA, Borges. História geral: moderna e contemporânea. São Paulo: FTD, 
1995. p. 116. 
 
HISTORY. Lei dos Sexagenários determina libertação dos escravos a partir de 60 
anos. Disponível em: < https://seuhistory.com/hoje-na-historia/lei-dos-sexagenarios-
determina-libertacao-dos-escravos-partir-de-60-anos > Acesso em: 10 de setembro 
de 2018. 
 
IPEA. Políticas sociais: acompanhamento e análise. Nº 22. IPEA: Brasília, 2014. 
____. Mulheres e trabalho: breve análise do período 2004-2014. 
 
OLEA, Manuel Alonso. Introdução ao Direito do Trabalho. Trad. Regina Macedo Nery 
Ferrari, et al. Cuitiba: Genesis. 1997. p.324. 
 
KAFRUNI, Simone. Especialistas: Nova crise política afasta interesse de investidores 
no país. Disponível em: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/08/internas_ec
onomia,600981/especialistas-nova-crise-politica-afasta-interesse-de-investidores-
no.shtml> Acesso em: 15 de novembro de 2018. 
 
KNAPIK, Márcia Carneiro. O Trabalho Humano: das sociedades comunais ao modo 
de produção feudal. IN: Cefuria. Caderno 2 da série “História Social do Trabalho”. 2ª 
edição. Curitiba. 2005. Disponível em: 
<http://www.cefuria.org.br/files/2012/08/cartilha2.pdf >. Acesso em: 13 agosto. 2018. 
 
LEAL, Priscilla de Oliveira Ribeiro. A evolução do trabalho humano e o surgimento 
do Direito do Trabalho. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/32198/a-
evolucao-do-trabalho-humano-e-o-surgimento-do-direito-do-trabalho>. Acesso em: 
21 nov. 2017. 
 
MAIOR, JORGE Luiz Souto. A “CLT de Temer” & Cia. Ltda. Disponível em: 
<https://www.anamatra.org.br/artigos/25548-a-clt-de-temer-cia-ltda.> Acesso em 
outubro 2018. 
 
MARTINES, Fernando. Fim da medida provisória da reforma trabalhista altera de 
novo regras da CLT. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-abr-21/fim-mp-
reforma-trabalhista-altera-regras-clt>. Acesso em 21 novembro de 2018. 
 
MELLO, Leonel Itaussu A.; COSTA, Luís César Amad. História Moderna e 
Contemporânea. 3ª edição. São Paulo: Editora Scipione. 1993. 



49 

 

 
MELLO, Solange Quintão Vaz de. Trabalho escravo no Brasil: A nova face de um 
antigo dilema. Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasília. 2005. Disponível em: 
<http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/19196/2005_mello_solange
.pdf?sequence=1 >. Acesso em: 26 out. 2018. 
 
MENGRADO, Barbara. Oito opiniões sobre a reforma trabalhista. Disponível em: < 
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/trabalho/oito-opinioes-sobre-a-reforma-
trabalhista-11112017> Acesso em: 10 de novembro de 2018. 
 
MORAES FILHO, Evaristo de. O problema do sindicato único no Brasil. Rio de 
Janeiro, 1952. p. 47 e ss apud BARROS, Op. cit.,p.55. 
 
MULHERES, Secretaria de Políticas. Movimento feminista Brasileiras lutam pela 
igualdade de direitos. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-
justica/2012/02/brasileiras-lutam-pela-igualdade-de-direitos. Acesso nov. 2018 
 
NOBRE, Miriam. Gênero e Autonomia Econômica para as Mulheres. Caderno de 
Formação – Brasília: SPM – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 
MMIRDH, 2016. p.14. 
 
NOGUEIRA, Renzo Magno. A evolução da sociedade patriarcal e sua influência 
sobre a identidade feminina e a violência de gênero. In: Revista Âmbito Jurídico. N

º 172 - Ano XXI - MAIO/2018. Rio Grande. Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/mnt/fckblank.html?n_link=revista_ar
tigos_leitura&artigo_id=17356&revista_caderno=29 > Acesso em 10 de  novembro 
2018. 
 
PAIVA, Fabrício. Trabalho da mulher: principais pontos à luz da legislação, da 
doutrina e da jurisprudência. Disponível 
em:<https://fabriciotrabalhista.jusbrasil.com.br/artigos/311630128/trabalho-da-
mulher-principais-pontos-a-luz-da-legislacao-da-doutrina-e-da-jurisprudencia >. 
Acesso em out. 2018. 
 
PORTAL PRÉ-HISTÓRIA. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e 
Idade Contemporânea. Disponível em:< http://www.portalescolar.net/2011/02/pre-
historia-idade-antiga-idade-media.html >. Acesso em: 23 de agosto de 2018. 
 
PROSCURCIN, Pedro. Compêndio de direito do trabalho: introdução à relações de 
trabalho em transição à nova era tecnológica. São Paulo: LTr. 2007. 
 
SAFFIOTI, Heleieth I.B.Contribuições feministas para o estudo da violência de 
gênero. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/cpa/n16/n16a07.pdf > Acesso 
novembro 2018. 
 
SCHNEIDER, Giselda Siqueira Da Silva. O acesso da mulher trabalhadora à Justiça 
do Trabalho. Disponível em: < http://www.eeh2014.anpuh 



50 

 

rs.org.br/resources/anais/30/1405653813_ARQUIVO_GiseldaSchneider_Trabalhoco
mpleto.pdf > Acesso em: 0 09 de novembro de 2018. 
 
SÜSSEKIND, Arnaldo Lopes et al. Instituições de Direito do Trabalho. 16 ed., vol.1. 
São Paulo: LTr. 1997. 
 
RIBEIRO, Luís Carlos.Para filosofar. São Paulo: Scipione, 2000. 

VERMELHO ORG. Brasil é o país com maior diferença salarial entre gêneros. 
Disponível em:<http://www.vermelho.org.br/noticia/273227-1> Último acesso em: 22 
de novembro de 2018. 
 
VICENTINO, Cláudio. História Geral: 2º grau. São Paulo: Scipione, 1997. 

 
 
 
 
 


