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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso trata a respeito da discriminação no ambiente de 

trabalho, focando-se na discriminação sofrida por mulheres embarcadas em plataformas de 

petróleo por este ser um ambiente ocupado em sua maioria por homens e por essa ser uma 

indústria com forte presença na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, local onde se 

realiza a presente pesquisa. Busca averiguar como essas mulheres são vistas por seus colegas 

dentro desse ambiente de trabalho e se seus superiores tomam medidas e de que forma o fa-

zem, com relação a reclamações de assédio. Tem como hipótese a existência da discriminação 

e a lei como instrumento para que o trabalhador venha tutelar seus direitos quando vítima de-

la. Para tanto, serão empregados como métodos de pesquisa, entrevistas com mulheres que 

passaram pela situação de discriminação em termos de gênero. Além de pesquisas legislativas 

e doutrinárias a respeito do tema discriminação, comparações com relatos em pesquisas já 

feitas com exemplos de casos assim, serão citados.  
 

Palavras-chaves: Trabalho. Discriminação. Mulheres embarcadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present completion of course work deals with discrimination in the work place, focusing 

on the discrimination suffered by women embarked in oil platforms by this being a place 

mostly occupied by men and because this is an industry with strong presence in the city of 

Macaé, in the state of Rio de Janeiro, where the present research is carried out. It seeks to see 

how these women are viewed by their colleagues within that work place and if their superiors 

take action and in what way they do in case of regarding harassment complaints. The 

hypothesis is the existence of discrimination and the law as an instrument for the worker to 

protect his rights as a victim of it. To do so, interviews with women who have been discrimi-

nated in terms of gender will be used as research methods. In addition to legislative and doc-

trinal research on the topic of discrimination, comparisons with reports in research already 

done with examples of such cases will be cited. 

 

Keywords: Work. Discrimination. Women shipped. 
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INTRODUÇÃO 

 

A discriminação no ambiente de trabalho se manifesta de diversas maneiras podendo 

ser um problema corriqueiro, dificultando ou tornando inviável a realização profissional do 

indivíduo.  

Martins (2014, p. 547) explica que há vários critérios para se identificar situações de 

discriminação no trabalho, seja ela por sexo, idade, estado civil, credo, cor, origem social, 

opinião política, parentescos, aparência física, estado de saúde, invalidez, deficiência física, 

nacionalidade e outros. Ele coloca a legislação como parâmetro para se caracterizar as discri-

minações, sendo a Constituição a base primária para verificação do tema contido nela, e de-

pois as leis ordinárias e as em âmbito internacional. Ele diz que, se for levar em consideração 

a lei, pode-se dividir esses critérios com base em dispositivos constitucionais ou infraconsti-

tucionais.  

O referido autor, também divide os critérios entre genéricos (que verifica o que a le-

gislação trabalha com relação ao tema de uma forma ampla) e específicos (que observa o que 

a norma trata sobre cada tipo de discriminação em especial).  

O artigo 5° da Magna Carta é categórico ao afirmar, em seu caput, que “todos são 

iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza” (BRASIL, 1988), esse dispositivo 

coíbe o fenômeno da discriminação no ordenamento jurídico de uma forma geral por exem-

plo. Pode haver, no entanto, tratamento diferenciado baseado em características que diferenci-

am os indivíduos por haver necessidades específicas no trabalho, como por exemplo, medidas 

de proteção à maternidade, que assegurem proteger a mulher e a criança. Também são admiti-

das ações afirmativas ou positivas, como quotas para contratar aprendizes ou deficientes. É 

uma forma necessária de discriminação, levando em conta a necessidade particular. E inclusi-

ve consagra o princípio da isonomia material, tratando os desiguais com desigualdade, na me-

dida de sua desigualdade. A Carta Maior é que dá as diretrizes. Martins explica que não pode 

haver critério de discriminação previsto na lei, a não ser se a própria Constituição assegurar 

(MARTINS, 2014, p. 548).  

É preciso combater o tratamento que visa diferenciar o ser-humano, restringindo seu 

acesso a determinados cargos, impedindo-o de realizar cursos oferecidos no local de trabalho 

que o ajude a ser promovido, com base em uma característica pessoal dele. Ao interpretar a 

legislação que trata do tema de maneira genérica, utilizando assim esses critérios, entende-se 

que a discriminação pode ser intencional ou não, derivada de lei ou de prática, no setor públi-

co ou privado (MARTINS, 2014, p. 547). O autor ainda classifica como, podendo ser
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discriminação, direta ou indireta. Na primeira, as práticas que diferenciam o indivíduo, são 

explícitas ao tratar alguém de forma menos favorável. Na segunda, ela ocorre de forma mais 

velada, neutra, com práticas ou regras que tem como resultado final um tratamento diferenci-

ado da pessoa com base em suas características. Esse segundo tipo de discriminação pode 

dificultar a aplicação da lei por não se fazer clara. 

Quando se fala em critérios específicos, Martins (2014) divide em sua obra seis tópi-

cos para discriminações que podem ocorrer em razão de o trabalhador ser urbano ou rural, por 

motivo de sexo, cor, idade, estado civil, por ser deficiente físico, pelo trabalho ser manual, 

técnico ou intelectual. Trata ainda, da discriminação para a admissão no emprego. Por ele ter 

vínculo empregatício permanente ou ser trabalhador avulso. Ser comum ou empregado em 

domicílio. Fala de como a legislação trata de cada um deles coibindo suas formas de discrimi-

nação.  

Um país que aspira ser democrático, deve aplicar políticas que contribuam para a erra-

dicação de todas as formas de discriminação (SANTOS e MEDEIROS, s.d., p. 02). Quando 

esta ocorre no ambiente de trabalho, há todo um apanhado de princípios fundamentais consa-

grados na Lei Fundamental que são atingidos. O artigo 1º da Constituição já coloca como 

fundamento da república a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa (inciso III e IV da CRFB, BRASIL, 1988). A valorização do indivíduo em seu 

trabalho está intimamente ligada à sua dignidade, pois em uma sociedade capitalista, ele se 

mostra como a oportunidade de fazer o indivíduo se sentir útil e ser capaz de transformar sua 

própria realidade (FERNANDES, 2013, s.p). Em seu artigo 3°, inciso IV, a Carta Maior con-

sagra como objetivo fundamental da república “promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 

1988). 

Ainda na Constituição, no artigo 7°, inciso XXX, tem-se a vedação da distinção de sa-

lários, de exercício de funções e de critérios de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou 

estado civil (BRASIL, 1988). Essa proibição é ratificada pela Consolidação das Leis Traba-

lhistas (CLT) quanto ao salário nos artigos 5° e 461 (BRASIL, 1943). 

Conforme se faz notar, o assunto é amplo e exige delimitação para ser tratado. Ele 

também trata a proteção do mercado de trabalho da mulher, que será o foco trabalhado nesta 

produção, que busca também avaliar ainda que com menos enfoque, a discriminação racial.  

Há toda uma legislação tratando do tema discriminação, no entanto, para compreendê-

la melhor, é necessário entrar no cerne de suas motivações, até para entender o fundamento 

que levou o legislador a criar a norma. Por isso, o primeiro capítulo desta obra procura fazer 
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uma análise nesse sentido, a princípio de forma mais ampla e concluindo de forma mais espe-

cífica na questão da mulher negra e da mulher que trabalha embarcada, levando-se em conta 

que é uma ocupação muito presente na cidade de Macaé (RJ), local onde este trabalho está 

sendo realizado, considerando também que as plataformas de petróleo são um ambiente de 

trabalho onde as mulheres são minoria.  

Em um segundo capítulo, há a análise qualitativa de relatos de mulheres que trabalham 

embarcadas e foram entrevistadas durante a realização da pesquisa apresentada nesse trabalho 

e responderam a um questionário que se baseou nas informações contidas no primeiro capítu-

lo desta obra ao ser elaborado.  

No terceiro capítulo, pretende-se pautar de que forma a discussão bibliográfica jurídica 

se desenrola a respeito do tema já delimitado, também pretende expor quais as dificuldades o 

operador de direito teria ao aplicar. Considera ainda que a condição da mulher no mercado de 

trabalho, conforme se verificará na pesquisa apresentada a deixa vulnerável a situações de 

assédio, de natureza sexual ou moral, decorrentes intrinsecamente da relação trabalhista dis-

criminatória e pretende tratar dessa questão e como enfrenta-la juridicamente.  

A metodologia aplicada se dá através de um estudo qualitativo, auxiliado de revisão li-

terária e relatos já coletados anteriormente em pesquisa acadêmica sobre tema semelhante a 

fim de comparar com o estudo empírico aqui feito, amparando as discussões aqui propostas. 
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CAPÍTULO I 

 

PORQUE AS MULHERES SOFREM DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

                                                                

1.1 A desigualdade no trabalho é um reflexo da mesma em toda sociedade. 

                        

A desigualdade que afeta as mulheres presente na sociedade hoje, é fruto de um pro-

cesso histórico onde ideias pré-concebidas com relação ao modo com o qual a mulher deve se 

comportar, agir, falar e trabalhar influenciam até os dias atuais. 

Um exemplo disso é a participação da mulher na política. Esta, ocorreu tardiamente, 

primeiro com a conquista do direito ao voto em 1932 por meio de um decreto assinado por 

Getúlio Vargas (TSE, 2013, s.p.). Embora hoje a mulher possa, além de votar, concorrer a 

todos os cargos eletivos existentes, observar o cenário político faz perceber que há uma mino-

ria delas nesse ambiente, o que além de demonstrar que não há grande representatividade para 

elas, também são as mulheres impelidas de participar da vida política como dirigentes, por 

esse não ser um lugar tradicionalmente ocupado por elas. 

Isso se verifica não só na política, mas na sociedade como um todo e em várias de suas 

esferas, estando abarcado o ambiente de trabalho, no qual a mulher também se insere depois 

do homem, no século XIX, época da Revolução Industrial, nas fábricas. Quando os homens 

foram servir na Segunda Guerra Mundial e houve necessidade de suprir a mão de obra vaga, 

em função deles estarem em batalha (RASPANTI, 2015, s/p).  

No Brasil, até 2002, o Código Civil que vigorava, determinava que a mulher casada 

devia pedir permissão ao marido para trabalhar (DIAS, 2010, p. 01), isso demonstra como a 

mulher era vista como subordinada ao homem, ainda que inserida na vida profissional. Conti-

nuando, a ter de cuidar dos afazeres domésticos, em condições desiguais e em determinados 

locais não se observando elas presente em grande número, também existindo sempre uma 

grande segregação de funções. 

O que se verifica é que a mulher branca1 é lida socialmente com uma série de caracte-

rísticas que acabam por fundamentar as funções que são a elas designadas, pode-se citar vá-

rias delas, como a cordialidade, quando se atribui a ela essa maneira de ser, argumenta-se que 

será melhor desempenhando a função de secretária. Outra é a maternidade, pois sendo a mu-

lher mãe, é vista como responsável por cuidar de seus filhos. Aos homens, diz-se que são líde-

res, por isso acabam por desempenhar cargos de direção, chefia, enquanto as mulheres são 

                                                 
1 A mulher negra é vista com uma série de outros estereótipos, conforme se citará mais à frente. 
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vistas como submissas, sendo essas últimas características dadas aos sexos, verificadas inclu-

sive no âmbito familiar, onde o homem é considerado o chefe da família e o provedor e a mu-

lher a encarregada de cuidar da casa e das crianças. Embora hoje, em muitos lares, as mulhe-

res sejam aquelas que o sustentam, a sociedade atual ainda enxerga com os olhos baseados no 

modelo patriarcal, por isso, muitas mulheres sofrem com dificuldades na hora de arrumar em-

prego se tiverem filhos, pretensão de engravidar, se são casadas, enquanto os homens não são 

atingidos com essas questões, por que a eles não se entende que cuidar dos filhos seja uma 

obrigação (BERTHO, 2017, s.p).  

Dessa forma a mulher entra marcada no meio trabalhista, com uma série de estereóti-

pos que vem a ser empecilho para que elas arrumem emprego se for colocada em questão ela 

ser mãe ou não, ou isso pode ser usado como argumento para que ela receba menos ou não 

seja promovida, por ter que se ausentar do emprego durante a gestação para fazer exames ou 

devido a licença da maternidade da qual ela tem direito e ainda ter que se ausentar por diver-

sos motivos devido a condição de mãe.  

No entanto, existindo essa necessidade advinda da maternidade, ainda assim é justo 

que se busque a igualdade nos ambientes de trabalho para que se alcance de fato uma socie-

dade onde todos tenham direito de prover seu próprio sustento e de sua família, se for o caso, 

tendo autonomia se quiserem, como a democracia demanda. Além disso, é adequado se pen-

sar que os papeis designados para os homens com relação aos filhos deveria se igualar ao da 

mulher, já que ele também foi responsável pela reprodução, o ideal seria que o pensamento 

contrário a esse fosse desconstruído na sociedade e isso se refletisse nos meios de trabalho.  

A entrada da mulher no mercado de trabalho faz com que elas ganhem obrigações, se 

antes só se cobrava que fossem mães e donas de casa, na atualidade o que se pede é que tam-

bém trabalhem fora do lar, que ajudem a provê-lo ou que atuem como protagonistas nessa 

função, que ela passa a ter assim como o homem. No entanto, seu jugo não se torna mais leve, 

pois se acrescenta um dever a ela, além dos domésticos. Aos homens não se acrescenta o cui-

dado com os filhos e com o lar o que igualaria a função de ambos os gêneros. Porém, não é o 

que se verifica e a mulher desempenha uma dupla jornada de trabalho.  

Essa dificuldade para ingressar é a primeira encontrada pela mulher, há muitas outras 

quando ela já está empregada, a segunda que se aponta aqui é em relação as funções ocupadas 

por elas. Assim como citado anteriormente a política, que é uma área onde as mulheres pouco 

se inserem, há também todo um apanhado de outras. Quase não se vê mulheres sendo motoris-

tas profissionais ou pilotos de aeronaves, mas muito se vê elas como manicures, ou cabelerei-

ras por exemplo, por outro lado não se vê muitos homens atuando nessas áreas. Na enferma-



15 

 

gem também é comum ver mais mulheres que homens. Tudo isso baseado em atributos que 

são assimilados, não só pelos homens, porque a maioria das mulheres aceita esses papéis, 

porque aprendem a gostar deles e a entender que eles são realmente destinados a elas em ra-

zão de seu gênero. 

A mulher que procura entrar no mercado de trabalho determinada a ocupar um espaço 

ou função que foi dessa forma dita como de homem encontra resistência, de um lado da soci-

edade que pode fazer comentários permeados de malícia e julgamento e do outro dos seus 

colegas de trabalho. Além disso podem questionar a capacidade da mulher de desempenhar 

aquele trabalho e por isso muitas se sentem desencorajadas a procurar certos empregos ou 

estudar para aquelas profissões.  

Diante desse fato surge a pergunta “Não estariam essas ideias eivadas de razão? Não 

seriam as mulheres melhor preparadas para certas atividades? Teriam elas capacidade reduzi-

da para outras?” Para se afirmar que a resposta a essas perguntas é positiva deve-se verificar 

se essas noções se fundamentam em fatores biológicos. Laraia (2001, p. 19) explica em seu 

livro a noção de determinismo biológico, a qual justifica as características do indivíduo como 

sendo fruto de sua genética, não considerando os aspectos sociais que influenciam em sua 

personalidade.  

Ele demonstra que estudos antropológicos têm refutado essa premissa, verificando que 

atividades desempenhadas por homens em algumas culturas são feitas por mulheres em outras 

e cita o oficio de carregar água para a aldeia, cerca de 20 litros sobre a cabeça no Xingu, as-

sim como nas favelas cariocas, conforme cita o pesquisador, que também analisa, essa como 

sendo uma atividade que demanda um esforço físico muito maior do que para o manejo de 

arco que os homens fazem com exclusividade na aldeia. Ele diz: “A verificação de qualquer 

sistema de divisão sexual do trabalho mostra que ele é determinado culturalmente e não em 

função de uma racionalidade biológica.” (LARAIA, 2001, p.19) 

Margareth Mead (1988) foi ainda mais longe ao analisar não somente como seria feita 

a divisão do trabalho entre os gêneros, mas também analisou em três diferentes sociedades 

simples como se desenvolviam a personalidade de cada um dos indivíduos relacionando elas 

ao sexo.  

Ela observou diferenças com relação ao que se atribui como masculino e feminino no 

Ocidente, embora não tenha constatado inversões ao que é considerado característica inerente 

aos gêneros em duas das sociedades estudadas por ela, pois ambos os gêneros apresentaram 

comportamentos parecidos.  
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Em Arapesh ambos eram maternais cuidando de seus filhos quando nascem, ambos os 

sexos, com as mesmas obrigações (MEAD, 1988, p. 55), sendo criados desde o nascimento de 

forma a serem cooperativos e não agressivos (MEAD, 1988, p. 81). Em um outro grupo, de 

Mundugumor, homens e mulheres teriam se apresentado agressivos, sexuados, muito pouco 

maternais e carinhosos (MEAD, 1988, p. 219). Em uma terceira tribo, há uma inversão das 

características atribuídas aos sexos na sociedade ocidental. Em Tchambuli, a mulher era líder, 

dirigente, o homem era menos responsável e emocionalmente dependente (MEAD, 1988, p. 

268). Para ela: 

 

(...) às vezes apenas em alguns destes aspectos, outras vezes em todos eles- homens 

e mulheres são obrigados a conformar-se ao papel que lhe é atribuído. Em algumas 

sociedades, estes papeis socialmente definidos são expressos, especialmente nas 

roupas ou na ocupação, sem qualquer insistência nas diferenças temperamentais ina-

tas. As mulheres usam cabelos cumpridos e os homens, curtos; ou os homens usam 

cachos e as mulheres raspam suas cabeças; as mulheres vestem calça e os homens, 

saias. As mulheres tecem e os homens não. Vinculações simples como essas entre 

roupa ocupação e sexo são facilmente ensinadas a toda criança e não suscitam hipó-

teses a que uma dada criança não se adapte com facilidade.” (MEAD, 1988, p. 25) 

 

No entanto, apesar da desconstrução dessa ideia feita pelas pesquisas, ela ainda assim 

fundamenta a divisão sexual do trabalho. É em consequência disso que a mulher passa tam-

bém pela terceira e última dificuldade que aqui se destaca, que consiste no ambiente emprega-

tício ser desagradável para ela. Primeiramente porque, como já citado anteriormente, não se 

observa um grande número de mulheres em cargos superiores, como de chefia por exemplo. 

Sendo subordinadas estão mais propensas a sofrerem represália e cobrança de seus chefes, 

sobretudo se forem minoria nesses ambientes e desempenhando funções que usualmente não 

se observa elas cumprindo, surge, para essas a necessidade de provar sua capacidade para 

aquele ofício, o que pode ser um desgaste para ela.  

Todaro (et al, 2002, s.p) ao realizar pesquisa em 203 empresas no Chile e 17 entrevis-

tas sobre a percepção dos empregadores e dos executivos sobre o desempenho de homens e 

mulheres no trabalho, para analisar de que forma são dadas oportunidades e como são as con-

dições de emprego, fez perguntas relativas a produtividade, disciplina, absentismo, incluiu a 

questão da maternidade e até a proteção dela (se a licença após a gestação seria um problema 

para os lucros da empresa). Concluiu que a opinião deles não se baseava na técnica ou na or-

ganização, mas no caráter masculino ou feminino que socialmente se atrela àquela atividade. 

Um exemplo foi a afirmação que vários empregadores de setores empresariais deveri-

am responder, de forma negativa ou positiva, com relação as mulheres serem mais eficientes 

que os homens. O setor agrícola foi o que apresentou uma porcentagem mais elevada de res-
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postas concordando com a afirmação, as autoras relacionaram isso ao fato de o trabalho femi-

nino ser insubstituível lá, pela mulher ter uma suposta capacidade manual que os próprios 

entrevistados atribuíram a elas. Além disso, a maioria deles, em todos os setores concordaram 

que os homens são menos diligentes, o que foi interpretado pelas pesquisadoras como uma 

forma de reafirmar que as mulheres são mais apropriadas para trabalhos que exijam mais pa-

ciência (TODARO et al, 2002, s.p). E nesse caso ainda pode-se pensar que os homens são 

mais preparados para trabalhos práticos, em contrapartida ao que se diz delas. Essas e outras 

situações apresentadas revelam uma ordem de gênero para caracterizar e classificar ocupações 

como sendo mais ou menos adequadas para homens e mulheres.  

Essa pesquisa ilustra o que vem sendo defendido, que os patrões carregam imagens re-

lativas a padrões comportamentais e de habilidades relacionados ao sexo. Além de também 

ficar nela demonstrada a afirmação aqui feita anteriormente, de que não se observa muitas 

mulheres em cargos de chefia, sendo que as poucas que alcançam esses lugares, se concen-

tram em áreas de recursos humanos e de pessoal, enquanto os homens vão para gestão e são 

chefes de nível superior, como constataram as pesquisadoras.   

Além das retaliações que podem vir de seus superiores, a mulher, inserida nesse meio 

mais ocupado por homens, assim como toda minoria, vai ser vista de uma maneira diferente, 

sendo destoante no ambiente. Pode ter seu trabalho desvalorizado por colegas, pode sofrer 

exclusão, os locais podem não ser devidamente adequados para recebe-las.  Todas essas ques-

tões estão imbuídas na problemática e podem caracterizar-se como assédio, em determinados 

casos, um tema que será melhor definido e explicado no Capítulo 3, à luz da legislação e dou-

trina jurídica. 

Assim se verifica uma discriminação no trabalho ocasionada pela entrada tardia no 

mercado de trabalho e conquista de direitos, somando-se a ideia de mulher que se tem na so-

ciedade, onde se pensa estar ela condicionada a determinadas atividades pelas características 

físicas e psicológicas a ela atribuídas. Isso, que por si só já é uma desigualdade, gera ainda 

mais se a mulher busca espaços em ambientes onde a maioria são homens e desempenha pa-

péis que entendem ser deles. Pois nesse cenário estará passível de sofrer com maiores cobran-

ças e julgamentos conforme se verificará mais a frente. 

 

1.1.1 Plataformas petrolíferas: mulheres sendo minoria em meio ao confinamento 

 

As plataformas petrolíferas são os grandes exemplos de lugares ocupados em sua mai-

oria por homens. Além desse fato soma-se que a rotina do trabalhador se dá de forma excep-
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cional, em regime ininterrupto de revezamento, onde os funcionários se veêm afastados do lar 

por um tempo em média de 14 dias (podendo variar), em situação de confinamento, ficando 

longe da família, tendo que conviver diariamente com seus colegas de profissão.  Muitas das 

atividades desempenhadas lá são consideradas um “trabalho de homem”.  

Uma das pioneiras a trabalhar na indústria petrolífera foi a geóloga Sylvia Anjos. Ela 

entrou na Petrobrás em 1978 quando havia apenas duas vagas para mulheres, somente no ano 

seguinte ela teve a oportunidade de estar em uma plataforma, onde, segundo ela, não havia 

estrutura adequada para receber as mulheres, sem banheiros femininos, por exemplo. 

(PETROBRAS, 2017) 

A Petrobrás é a empresa que conta com diversas unidades de plataformas onde se veri-

fica isso e mesmo fora desse ambiente offshore2 se observa a segregação nas atividades de-

sempenhadas lá e consequente julgamento em cima de mulheres que decidem ocupar-se com 

elas.  

Suzane Leonardi, técnica de manutenção especializada em mineração, contou sua ex-

periencia “Os colegas de trabalho me receberam um tanto reticentes quando fui a primeira 

estagiária mulher na mineração da unidade e primeira empregada mulher naquele ambiente” 

(PETROBRÁS, 2015, s.p). Hoje, no entanto, ela trabalha como coordenadora de gerencia da 

mineração, decidindo sobre planejamento das escavações, perfuração de rochas e recuperação 

de áreas mineradas, um cargo que segundo a matéria da fonte, só era exercido por homens até 

um tempo atrás.  

Um comandante de navios no Sistema Petrobrás e assessor náutico, contou que no iní-

cio era contra a contratação de mulheres como tripulantes ou oficiais, ele pensava que elas 

não seriam capazes de fazer intervenções em equipamentos ou tanques de carga durante tem-

pestades ou vendavais, por não terem coragem, no entanto mudou de opinião com o tempo 

pois viu-as fazer isso e muitas outras coisas, como apagar um incêndio em um rebocador so-

zinha, quando outras pessoas iam se retirar do local (PETROBRÁS, 2015, s.p). 

Esse tipo de relato, tanto da mulher quanto do homem confirma que há um olhar dife-

rente sobre a mulher que se dispõe a trabalhar nesses ambientes e exercer essas funções que 

não são socialmente vistos como femininos. 

Em um ambiente onde as pessoas estão submetidas a confinamento, afastamento do 

lar, da família, onde elas vivem durante um período de tempo e devem estar em constante 

readaptação de sua rotina, há uma ampliação dos efeitos da discriminação.  

                                                 
2       Palavra Inglesa que significa “no mar” ou “afastado da costa”. Nesse trabalho se refere a atividades de 

prospecção, perfuração e exploração que empresas petrolíferas realizam longe da costa, em alto mar.  
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1.2 Mulheres negras: Uma dupla discriminação 

 

Falar da discriminação contra a mulher em geral é importante, mas deve-se destacar 

que entre elas existem diferenças e fatores que podem ser atenuantes ou agravantes com rela-

ção às desigualdades existentes, como a sexualidade, a idade, a deficiência física. Aqui, se 

destaca a situação das mulheres que são negras, o que as faz participes de um outro grupo que 

historicamente foi prejudicado. 

Apenas 130 (cento e trinta) anos separam o Brasil em um regime escravocrata de uma 

abolição. Quando os negros foram libertos, foram deixados à deriva, não tinham economia, ou 

qualquer forma de estabelecer seu sustento sem utilização da mão de obra física, como aquela 

realizada por eles ainda nos tempos que eram escravos. Enquanto os senhores de engenho e 

fidalgos tinham sustento por meio de seus bens herdados ao nascer e também através da ex-

ploração do trabalho de outros. Primeiro da mão de obra de seus escravos e mais tarde a assa-

lariada, o que lhes deu facilidade para se desenvolverem intelectualmente. Podiam enviar seus 

filhos para Universidades na Europa, que eles mesmos teriam feito anos atrás (SILVA, 2009, 

s.p.), não precisavam se preocupar em produzir com suas próprias mãos através do trabalho 

braçal.  

A educação era uma tradição para eles, que se perpetuou ao longo das gerações. Já os 

negros entraram no trabalho assalariado, continuando a ser explorados pelos brancos, não 

tiveram oportunidade de estudar e desenvolver conhecimento científico, continuaram, com 

seu trabalho, ainda que em condição de livres, a sustentar, na base da pirâmide, aquela socie-

dade estruturada pelos brancos e para eles (MARINGONI, 2011, s.p).  

Não se pode esquecer que a escravidão foi justificada com a desumanização dos indi-

víduos, que eram equiparados a animais e inferiorizados, com noções relativas a seu cheiro 

(por suarem ao trabalhar), a seus traços como o seu cabelo ser considerado “ruim”, ou sua 

boca e nariz serem considerados brutos. A mulher que estava na condição de escrava, ficava a 

disposição de seu senhor, inclusive sendo abusada sexualmente, era o “objeto” (LACERDA, 

2010, p. 45). 

Todas essas ideias que construíram sobre os negros, não foram desconstruídas com a 

simples assinatura da Lei Áurea, elas foram se estendendo, constituindo mais um fator que 

fortalece a discriminação contra a população negra até os dias atuais. Mesmo que muitas delas 

tenham se enfraquecido, continuam no imaginário das pessoas que absorveram alguns desses 

pensamentos, até aquelas que fazem parte do grupo prejudicado, os próprios negros.  
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Dessa forma há uma desvantagem para eles, que sofrem com a desigualdade em toda 

sociedade, não tiveram condições de ascender igualmente com os brancos, por que para eles, 

seu ponto de partida foi outro. Assim, encontram-se morando em sua maioria em bairros de 

periferias, favelas, são marcados com estereótipos de serem violentos ou criminosos quando 

vistos pela parte da sociedade que se desenvolveu sob alcunha de um passado histórico que os 

beneficia, uma visão que é reforçada pela mídia. Também se estendeu a super sexualização da 

mulher negra na sociedade após anos de abuso, sendo vista como disponível para satisfazer os 

desejos de seus senhores.  

As mulheres negras, quando escravas se dedicavam a tarefas domésticas, servindo su-

as ‘sinhás’, arrumando suas casas, fazendo a comida e cuidando de seus filhos, até mesmo 

amamentando-os eventualmente como amas de leite (BESEGGIO e SILVA, 2015, p. 22). Ao 

serem libertas, muitas continuaram exercendo essa função, pois era o que sabiam fazer. En-

quanto, as que agora se tornaram patroas, podem se dedicar ao bordado, a ler livros de roman-

ce e religião, tendo, uma certa instrução, que poderia lhes permitir ser professoras ou enfer-

meiras por exemplo (TOMÉ et al, 2012, p. 11). Mesmo com sua situação desfavorável em 

relação ao homem, a mulher branca segue através do tempo com mais chances de se desen-

volver e evoluir na educação e profissionalmente do que a mulher negra. 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou 

que mulheres negras que trabalham como empregadas domésticas eram 22, 5% do total de 

ocupadas em 1995, contra 13, 4 % de mulheres brancas que exerciam a obrigação.  Até  2018, 

essa porcentagem decresceu para 18%, continuando a ser maior que das mulheres brancas, 

que são 10,3% (FONTOURA, et al, 2017, p. 19) . A pesquisadora Scheila Tanaka analisa a 

questão: 

 

Dentre essas trabalhadoras, a predominância de mulheres negras indica que a profis-

são reflete estruturas de uma sociedade onde a homens e mulheres competem distin-

tas oportunidades no mercado de trabalho, também em função de sua raça. As he-

ranças escravistas do país foram incorporadas à estruturação econômica e social no 

século XX e a contratação de mão de obra barata para realização do serviço de casa 

e cuidado com os filhos continua, ainda hoje, a reproduzir hierarquias sociais. 

(TANAKA, 2017, P. 07) 

 

As desigualdades no ambiente de trabalho persistem com muita força, em um momen-

to de aumento de desemprego como o atual, as mulheres negras são mais afetadas. Na análise 

feita pelo Ipea sobre dados recolhidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2004 até 2014, sendo último ano que o desemprego começo a despontar, consta-

tou-se que entre 2013 e 2014 as mulheres negras foram as mais afetadas pela desocupação, 
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sendo 35,5 % da amostra, vindo após elas os homens negros (25,2%), as mulheres brancas 

(20,5%) e homens brancos (19,6%), nessa ordem (PNAD apud FONTOURA et al, 2015, p. 

32).  

O resultado dessa pesquisa mostra que os negros em geral, sofrem uma discriminação 

maior em matéria de emprego do que os brancos, pois as mulheres brancas se encontram, com 

vantagem em relação aos homens negros e uma desvantagem muito menor aos homens bran-

cos do que os negros em geral com relação a elas. Essa discrepância também é verificada em 

dados relativos ao salário recebido pelos grupos e pela formalidade ou não da relação de em-

prego estabelecida para eles. O trabalho com carteira assinada indica a qualidade do emprego 

em termos de acesso a direitos como os previdenciários e de estabilidade. Em 2014, as mulhe-

res negras com carteira assinada com mais de 16 anos eram 31, 3%, um número inferior ao 

dos homens brancos com carteira assina há 10 anos atrás que era de 38, 3 %. 

A ideia que inferioriza os negros está impregnada na mentalidade brasileira, muitos 

podem até mesmo negar que existe racismo no Brasil e não enxergarem de forma clara, até 

defendem de forma veemente que não existe essa situação no país e que vive-se aqui numa 

democracia racial3. Isso acontece pois o processo discriminatório que se instaurou aqui ocor-

reu de forma diferente de países como África do Sul e Estados Unidos, onde ocorreu uma 

forte  segregação, mas que incentivou, que os negros separados enxergassem a desigualdade a 

que estavam submetidos e se unissem e tivessem uma maior necessidade de preservar sua 

cultura e lutar contra as injustiças a que são submetidos, conforme diz Coutinho (2006, p.79). 

No Brasil essas barreiras da discriminação não se fazem ver e por isso podem perpetuar-se por 

muito tempo.  

 É importante, ao se falar de discriminação contra a mulher no trabalho em geral, mas 

fazer o devido recorte quanto a raça, pois as mulheres negras apresentam uma situação dife-

rente, mas não deixam de estar inserida no geral. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3       O termo democracia racila compreende o entendimento que se tem de que não existe desigualdade em razão 

da raça no Brasil e nem discriminação pela situação desigual.  
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CAPÍTULO II 

 

DISCRIMINAÇÃO NA PRÁTICA: A MULHER EMBARCADA E SUAS 

DIFICULDADES ENFRENTADAS NO LOCAL DE TRABALHO 

 

Este capítulo busca tratar na prática a questão da discriminação, do assédio, da falta de 

oportunidades e dificuldades advindas das desigualdades no ambiente de trabalho. Para isso 

foram entrevistadas cinco mulheres embarcadas que responderam a questões relativas as tra-

tadas no Capítulo 1 deste trabalho com o intuito de se fazer uma análise qualitativa em cima 

de seus relatos e relacioná-los mais tarde as informações passadas. Antes de adentrar em suas 

falas, cumpre fazer uma breve introdução apresentando informações que sirvam de base para 

comparar necessidades e demandas antigas e mais atuais.  

 

2.1 Mulheres embarcadas: necessidades lutas e reinvindicações  

 

O Trabalho de Camila Daniel (2009), do qual esta pesquisa teve grande referência se 

apresentando como um dos poucos a falar do tema, mulher embarcada, com tanta especifici-

dade, traz, alguns relatos de mulheres embarcadas que sofreram situações de assédio e discri-

minação. Embora o foco da pesquisa dela não seja unicamente esse, e sim todas as implica-

ções de trabalhar embarcada tendo que conciliar, a vida profissional com a vida familiar em 

um turno de revezamento, onde a mulher passa um período no local de emprego, confinada 

em alto mar e outra temporada em terra, uma rotina que por si só já é excepcional para todos 

(homens e mulheres). Como elas lidam com o fato de serem mães ou possivelmente, como 

seus maridos encaram essa situação sendo a mulher vista socialmente como a responsável 

pelo lar, se elas gostam desse ambiente de trabalho ou se trabalham ali apenas por não terem 

opção. É uma pesquisa que ultrapassa o âmbito trabalhista das questões de gênero, mas no que 

concerne a esse ponto, que coincide com a obra aqui apresentada, podemos observar algumas 

semelhanças nos relatos das mulheres que ela coletou em 2009 e os que vão ser fruto deste 

trabalho aqui apresentado conforme ficará claro mais à frente quando for feita a comparação.  

Em um artigo escrito para a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), uma entidade 

que representa vários sindicatos dos petroleiros em âmbito nacional, de Macaé em 2014, cita-

se que há apenas 10 mil trabalhadoras no sistema que representam 15,6% da categoria, o que 

mostra embora tenha ocorrido um aumento de mulheres contratadas, o número ainda é peque-

no. Lá, se coloca como um problema a falta de banheiros e vestiários femininos. Fale-se de 
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um dado já abordado aqui, que o número de mulheres no setor administrativo é grande e que 

elas ocupam muito pouco os cargos de chefia. O artigo tem um forte teor reivindicatório, pois 

representa as demandas da categoria de petroleiras, denuncia problemas como o de haver uma 

necessidade de se adequar as áreas operacionais a presença das mulheres, como não restringir 

o acesso delas nessas áreas, amaciando válvulas, instalando camarotes exclusivos para elas e 

empregando políticas de combate ao assédio moral e sexual que as mulheres possam vir a 

sofrer no ambiente de trabalho. Punindo e afastando os agentes e acompanhando as vítimas 

(FNP, 2014, s/p). 

De fato, para se efetivar o combate à discriminação e a erradicação desse mal contra a 

mulher deve-se passar impreterivelmente pela criação de condições que possa fazê-las esta-

rem adaptadas ao pleno exercício de suas funções e o ambiente deve estar adaptado a elas, 

passando a mensagem de que aquele é um ambiente que também pertence a elas.  

 

2.2 Análises sobre depoimentos coletados: conclusões e comparações com os relatos 

anteriormente apurados por Daniel sobre as mulheres embarcadas. 

 

Baseando-se em todos esses problemas de falta de estrutura para receber mulheres nas 

plataformas, maior vulnerabilidade a sofrer assédio por ser mulher e por estar em menor nú-

mero no ambiente que carrega como contexto ser um “lugar de homem” e de segregação fun-

cional em razão do sexo que é observado, além das plataformas, em todos os locais de traba-

lho, pelos motivos estruturais já apontados no primeiro capítulo deste trabalho, foi produzido 

um questionário (Apêndice A), para ser respondido por mulheres que trabalham embarcadas, 

que busca trazer na prática de que forma elas percebem e sofrem a discriminação e com isso 

formular hipóteses sobre a forma com a qual a lei pode ser aplicada nessas situações mais 

atuais.  

Assim, foi perguntado a uma primeira pessoa que trabalha em ambiente de plataforma 

se ela conhece mulheres que possivelmente tenham passado pela situação de discriminação 

naquele ambiente estando numa relação empregatícia, afim de que ela respondesse a um ques-

tionário e indicasse outras pessoas. Como se trata de um assunto delicado, que é a discrimina-

ção no âmbito trabalhista, e no qual falar sobre o assunto, pode gerar controversas se o traba-

lhador se vincular a essas questões, podendo vir a sofrer represálias, ficou a critério das entre-

vistadas revelarem seu nome ou apenas suas iniciais, no entanto, para fins de análise aqui, 

optou-se por usar apenas as iniciais. 

 



24 

 

Houve uma certa dificuldade, na etapa de coletar os relatos, justamente porque essas 

situações são difíceis de serem identificadas pelas próprias trabalhadoras, por serem naturali-

zadas, não sendo simplesmente suficiente perguntar “você já sofreu ou conhece alguém que já 

passou por situação de discriminação ou assédio no local de trabalho?” foi preciso destrin-

char, fazer várias perguntas de modo estratégico, para que as mulheres falassem da questão de 

uma maneira mais detalhada. 

Foi também difícil encontrar mulheres que estivessem dispostas a responder as ques-

tões através de um questionário no Word, que foi enviado para o e-mail delas, ou as mesmas 

perguntas disponibilizadas online pelo “formulário Google”, ficando a critério delas escolher 

por qual iriam colocar seus relatos. Embora se tenha entrado em contato com cerca de onze 

mulheres pelas redes sociais, muitas optaram por não responder. Das cinco, apenas três disse-

ram ser de Macaé, as outras duas são de Belford-roxo e do Rio de Janeiro (capital). A ideia 

inicial da pesquisa era trabalhar com uma amostragem especificamente em Macaé, houve a 

necessidade de expandir devido à dificuldade de encontrar mulheres que quisessem falar so-

bre o assunto. Uma das mulheres preferiu se identificar apenas com suas iniciais.  

Algo importante de dizer é que as mulheres entrevistadas acabaram por ter um perfil 

diferente entre elas com relação ao que enxergam ser discriminação. Demonstraram ter uma 

visão diferente das situações que foram colocadas no questionamento, embora, todas elas te-

nham como traço em comum serem técnicas em química, exceto uma, J. S., que exerce papel 

de liderança na empresa como técnica de planejamento e coordenação de equipe, por isso ela 

conta que, apesar de se perceber como minoria no local isso não atrapalha seu desempenho 

mas de qualquer forma sente um pequeno incomodo presente em olhares que trazem um certo 

desconforto.  

As mulheres tem formas distintas de interpretar uma mesma atitude por parte de seus 

colegas, como o ato de querer ajudar, quase todas elas relatam que, ao serem vistas carregan-

do peso lhes é oferecida ajuda, duas das entrevistadas perceberam como um ato positivo de 

gentileza, tendo uma delas denominado seus colegas como prestativos e atenciosos, enquanto 

outra entende como uma forma de subestimar a capacidade feminina: “... mesmo que indire-

tamente, pois eles associam a figura feminina ao ser mais frágil, não delegando algumas ativi-

dades por subestimar a força (capacidade de carregar pesos).” J.A. Outra entendeu que a mu-

lher é vista como um ser mais fraco ali no ambiente e por isso “...nem sempre por cordialida-

de oferecem ajuda.” S.N, a mesma entrevistada que fez essa afirmação também observou que 

os superiores são mais rigorosos e exigentes com o trabalho dos homens e direcionam um 

tratamento mais ameno as mulheres. Esse tratamento mais brando, essa ajuda que é oferecida 
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as mulheres ao serem vistas carregando algo pesado também foi citado na pesquisa da Daniel 

(2009). 

Sobre questão da infraestrutura, como foi citado no primeiro capítulo, uma geóloga, já 

havia dito não haver dormitórios e banheiros separados na empresa, agora, uma das entrevis-

tadas, K.C., que trabalha como técnica em química há cinco anos, contou que não trabalha 

embarcada regularmente, exerce sua função na base mas é enviada ao ambiente offshore de 

maneira eventual, no entanto, ela sempre vai para plataformas em diferentes locais. Ela disse 

que sempre viu uma ótima infraestrutura com bons dormitórios e banheiros privados, Josy 

também disse que há uma preocupação da companhia em incluir todos, com banheiros e dor-

mitórios separados. No entanto as outras mulheres que participaram dessa pesquisa tiveram 

experiências diferentes. S. N. disse que os banheiros no local de trabalho são unissex, sobre 

isso J. C. disse que os ambientes: 

 

Na verdade, são preparados para receber 90% homens e 10% de mulheres, tipo 20 

camarotes pra homens com 6 camas e 2 para mulheres mais ou menos, e já aconte-

ceu caso de uma ter que descer por falta de vaga para outra mais importante em tal 

função subir (J.C). 

 

J.P. que trabalha há dois anos na indústria do petróleo esclareceu que com relação a 

acomodações, isso varia em cada plataforma: 

 

Há plataformas que estão preparadas, ou se adaptaram para essa realidade, mas há 

outras que não. Isso depende muito de unidade para unidade. Principalmente com re-

lação a banheiro. Que masculino costuma ter um por andar, e feminino geralmente, 

só tem no camarote (J.P.). 

 

Também foram feitas perguntas sobre como é feita a divisão de trabalho na empresa, 

por tudo que foi estudado no Capítulo 1 com relação a existirem profissões e funções tradici-

onalmente e culturalmente ocupadas por homens e por mulheres. Todas repararam alguma 

diferença e citaram áreas ocupadas 100% só por homens, como a área de pintura e irata4. Ou-

tra disse que só conheceu mergulhadores homens. Uma delas interpretou isso como sendo 

resultado de o ambiente em geral ser ocupado majoritariamente pelo sexo masculino: “Não há 

diferença, as tarefas são oferecidas igualmente, mas 95 % da força de trabalho são homens.” 

Em um mesmo sentido Josi respondeu: 

 

                                                 
4    Sigla que significa “Industrial Rope Acess Trade Association”, em português “Associação comercial do 

Acesso por corda”, um tipo de serviço utilizado para se acessar lugares de difícil acesso por meio de esca-

lação usando corda.  
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(...)nas frentes de trabalho onde a necessidade de exercer força, predomina a figura 

masculina. No tempo que possuo embarcada, nunca vi uma função exclusivamente 

masculina, é claro que no ambiente offshore há uma predominância masculina. Não 

podemos dizer que há tarefas igualitárias, pois esse universo offshore, em sua ativi-

dade fim (execução de serviços), existe uma pequena minoria feminina qualificada. 

(J.S.). 

 

S. N. trabalha como técnica em química na empresa há 6(seis) meses e observou que 

nos laboratórios não existe diferença na divisão de tarefas, sendo a maioria da força de traba-

lho composta por mulheres. O que pode ser devido a atividade não exigir tanto da força física 

e sim mais da capacidade intelectual. 

Ao serem perguntadas sobre o oferecimento de cursos de aperfeiçoamento ou capaci-

tação no emprego, oferecido apenas para alguém de determinado sexo, elas responderam que 

não há, apenas uma citou que, apesar de não haver discriminação com relação a isso, já foram 

oferecidas vagas de emprego com salário maior para homens fazerem a mesma coisa que as 

mulheres fazem. Essa é uma conduta que pode ser entendida como discriminação salarial por 

parte da empresa. Um ponto relatado pela entrevistada, que não foi o foco tratado nessa pes-

quisa, mas que também configura ato ilícito e inconstitucional perante do artigo 7°, inc. XXX, 

CRFB (BRASIL, 1988) e que a CLT define como prática discriminatória (art. 373-A, 

BRASIL, 1943). Além disso pode-se interpretar como uma maneira de tornar o emprego mais 

atraente aos homens do que as mulheres, aumentando o salário deles e encorajando-os a se 

candidatar a vaga oferecida, mostrando que valorizam mais a força de trabalho masculina e 

que as plataformas são lugares onde os homens são mais importantes.  

Sobre discriminação racial, a pergunta feita foi se existe uma diversidade étnica nas 

plataformas, em relação a quantidade de mulheres negras e brancas e se as tarefas são dividi-

das igualmente entre as mulheres de diferentes etnias. As mulheres responderam que não en-

xergam essa discriminação racial na empresa, uma delas respondeu afirmativamente a pergun-

ta. J. S. analisou a questão:  

 

Posso dizer que não existe essa divisão, a necessidade e a capacidade profissional 

que faz o diferencial. Infelizmente é um mercado que necessita ser mais explorado 

pelas mulheres, não se trata de distribuição e sim capacitação profissional para ex-

pandir o mercado entre a figura masculina e feminina (J.S.). 

 

De fato, a questão da divisão de tarefas também passa pela questão da capacitação das 

profissionais, onde também reside o cerne da questão. Isso porque depende da oportunidade 

que foi oferecida a mulher ao longo de sua vida e levando em consideração que elas variam e 

podem ser mais limitadas para mulheres negras, devido a todo sistema inserido em um con-
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texto influenciado pelas condições históricas e culturais que resultam em um número menor 

de mulheres negras em determinados postos de trabalho e função. A quantidade menor de 

certo grupo em um local, como temos verificado até aqui causa estranheza e um tratamento 

diferenciado dado pela maioria que ocupa o local, sendo esse um fator que também intensifica 

a discriminação já pré-existente na sociedade e refletida no local de trabalho, isso justifica a 

importância de se implementar políticas de ações afirmativas5 nas empresas.  

Um dos objetivos principais do trabalho é analisar o assédio proveniente das relações 

desiguais que geram discriminação. Ao serem perguntadas se já sofreram ou souberam de 

alguém que já passou por situação de assédio na empresa, apenas uma das entrevistadas res-

pondeu não ter passado por isso e nem ter ficado sabendo, apenas uma relatou situação vivida 

por terceiros que chegou ao conhecimento dela, as outras três foram afetadas diretamente com 

isso.  

 J.C., técnica em química, que trabalha por seis anos na empresa, disse ter sido assedi-

ada por um colega de trabalho sendo ela de uma empresa contratada e ele funcionário da Pe-

trobrás (empresa cliente), existindo entre eles uma certa hierarquia. 

 

(...) por conta da minha indignação fui a superiores dele e minha empresa ficou sa-

bendo, ele começou a me ameaçar, via rede social, pessoalmente, dizer que ia me 

pegar no aeroporto, batia porta para eu ficar com medo, além disso ameaçava pelo 

fato dele ser BR e eu contratada, dizendo que ele mandava lá e eu não, a empresa e a 

Petrobras chefia, achou melhor me trocar de plataforma e ele teve algumas punições 

(J.C.). 

 

Ela disse que não tomou nenhuma medida judicial por medo de perder seu emprego. 

Vale lembrar que retaliação pelo exercício do direito de ação configura dispensa abusiva po-

dendo resultar no pagamento de dano moral a vítima por parte da empresa. Sendo a jurispru-

dência do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de João Pessoa (PB), favorável nesse senti-

do: 

 
RECURSO DA EMPRESA. DISPENSA ABUSIVA. RETALIAÇAO AO 

EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇAO. DANO MORAL. CONFIGURAÇAO. 

Demonstrada nos autos a existência de conduta do empregador capaz de afetar o pat-

rimônio ideal dos empregados consistente na dispensa motivada pela interposição de 

ação trabalhista contra a empresa, configurado encontra-se o dano moral, de modo a 

justificar a indenização prevista nos artigos 5º, incisoX, da Constituição Federal e 

927 do Código Civil. Recurso a que se nega provimento. RECURSO ADESIVO 

DOS AUTORES. DANO MORAL. FIXAÇAO DO QUANTUM. A fixação do val-

or da indenização por dano moral obedecerá a critérios como a extensão do fato, a 

                                                 
5       Políticas públicas aplicadas como medidas paliativas com o objetivo de erradicar desigualdades historica-

mente construídas, buscando trazer igualdade de oportunidade as pessoas, pelas injustiças causadas em ra-

zão de seu gênero, raça ou religião. 



28 

 

intensidade do ato ilícito, o prolongamento temporal, os antecedentesdo agente, a 

situação econômica das partes e a razoabilidade, de modo a compensar, da forma 

mais justa, o abalo causado à honra da vítima pelo ato faltoso. Afigurando-se con-

dizente com tais diretrizes o valor estipulado pelo Juízo de origem, não há que se 

falar em sua majoração. Recurso autoral desprovido (BRASIL, TRT-13, 2010, s.p). 

 

Situação parecida ocorreu com JP:  

 

Um homem, cuja função é mestre de cabotagem, cismou comigo e ficou me perse-

guindo, eu tendo que fazer minha rotina na área sempre escoltada por operadores. 

Até que um dia, enquanto eu dormia, ele entrou no camarote, eu acordei e fui direto 

ao gerente da plataforma (GePlat) que proibiu o homem de embarcar naquela plata-

forma enquanto eu embarcasse por lá (J.P.). 

 

A mulher embarcada sofre constantemente com comentários a respeito de sua vesti-

menta, do macacão, da forma física. Os homens estão a tanto tempo em situação de confina-

mento em um local majoritariamente ocupado por outros homens que não respeitam as poucas 

mulheres que estão no ambiente, talvez por vê-las como disponíveis naquele lugar onde quase 

não há pessoas do sexo feminino, ou por sentirem como uma ameaça ocupando lugares que 

são vistos por eles como “lugar de homem”. Nesse sentido J. C. disse: 

 

(...) mais em outros casos se acham no direito de assediar violentamente com pala-

vras, com gestos, com ligações anônimas ao setor de trabalho dizendo: – “Você é 

gostosa, sua calcinha está toda enfiada nesse macacão.” Coisas absurdamente pesa-

das só pelo fato de ser mulher, ou comentários do tipo, - “Mulher depois que o cara 

está embarcado dez dias fica linda. (J.C.). 

 

S.N. contou que recebe ligações constantemente no laboratório onde trabalha na plata-

forma para lhe dizer comentários sem relevância para o trabalho, além de agrados como do-

ces, chocolate que lhe são enviados. Ela escuta muitos comentários elogiando sua forma física 

ou aparência.  

 

O pior caso que passei foi um fato que estávamos agachadas no laboratório fechando 

algumas caixas e amostras a serem enviadas para a base. 5 minutos após, recebemos 

uma ligação anônima falando sobre a posição que estávamos e termos baixos sobre a 

mulher (S.N.). 

 

Josy, embora nunca tenha sofrido situações de assédio, relatou que já ouviu boatos 

maldosos se referindo a mulheres que trabalham no local: 

 

Recentemente em um serviço de pintura a noite, uma colaboradora encontrava-se 

abaixada pintando um rodapé e do lado existia um colega na posição horizontal. 

Nesse momento, um técnico de segurança, no ângulo que o mesmo estava, acreditou 

que a colaboradora estivesse acariciando o órgão genital do colega, o que não ocor-
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reu. Essa história vazou para força de trabalho e a mesma passou por constrangimen-

tos, piadas que foi necessário o desembarque da mesma. O Esposo da colaboradora 

também ficou sabendo e a mesma ainda teve que se explicar em casa. Se fossem 

dois homens não havia sido levantado essa suspeita. Como alguém pode achar que a 

pessoa vai no meio da planta de processo praticar tal ato? (J.S.). 

 

Ela disse ainda que nunca sofreu assédio, mas que se passasse por isso tomaria as me-

didas judiciais e administrativas. Esses tipos de comentários, situações, constrangimentos tem 

um caráter tão específico ligado ao gênero, que subliminarmente pode ser interpretado como 

um recado a mulher de que aquele não é o lugar dela, não deveria estar ali se não quisesse 

passar por aquilo.  

S.N. conta que as reclamações levadas aos superiores muitas vezes são vistas como 

“frescura” e em vários casos eles mesmo não tem atitudes que venham a desencorajar os su-

bordinados a desrespeitarem as colegas do sexo feminino, mas que de maneira geral a política 

da empresa tem mudado. J.C. disse não existir nenhuma campanha de respeito as mulheres na 

empresa.  

Também foi levantada a questão da contratação, pois como já foi abordado aqui, nos 

primeiros anos de empresa, a Petrobrás não costumava oferecer vaga às mulheres, e quando 

acontecia o ambiente não era preparado para recebe-las. Sobre isso S.N. analisa: 

 

A discriminação na contratação de mulheres deve-se a casos passados, de envolvi-

mento afetivo nas plataformas, porém agora é totalmente claro. Logo, algumas pre-

ferem não contratar dependendo do contrato, onde exista um efetivo muito grande 

de homens e também depende da disponibilidade de camarotes femininas, o que 

muitas plataformas hoje não possuem mais (S.N.). 

 

Esse relato mostra o quanto a área offshore é um espaço lido como de homem e a mu-

lher é vista como uma coadjuvante, pois havendo risco de causar problema pelo simples fato 

de ser mulher, não a contratam, pois já presumem que a presença dela ali será a causa de uma 

má produtividade decorrente de um possível relacionamento, uma possível distração aos ho-

mens ali presentes, a mulher se torna então, descartável por isso. Com falta de estrutura para 

recebê-las, o que por si só também demonstra o quanto as mulheres têm um papel acessório 

na indústria que é preparada para receber homens desde a sua criação, mas além disso é mais 

um fator que justifica a exclusão de mulheres nesses locais, ao invés de tentar adequá-lo as 

mulheres, não a contratam.  

Apesar de tudo as mulheres precisam trabalhar, se sustentar e não menos importante 

elas têm seus sonhos, ambições e almejam crescer em determinada área profissional e deve 

ser assegurado a elas esse direito. Por isso elas reivindicam como vimos no início do capítulo, 

nas reinvindicações colocadas pela FNP, elas gostam de exercer suas atividades ali, como 
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concluiu Daniel, ao coletar relatos de suas entrevistadas(2009, p. 95), elas querem que esse 

quadro mude, sabem que é um espaço que podem ocupar mas que existem barreiras, mas elas 

querem superar e construir um ambiente de trabalho que não as desencoraje mesmo que de 

forma implícita a não continuar ali, um ambiente que elas tenham que aguentar a pressão psi-

cológica natural que vem inerente a uma relação empregatícia, mas não uma pressão adicional 

que recaia no sexo dela e venha a tornar as relações desiguais.  

As respostas ao questionário mostram que a mulher tem lidado com o fato de serem 

subestimadas quanto a sua capacidade de produzir e quanto a aguentar as exigências da ativi-

dade profissional. 

 

Ainda existe, duvidam da nossa capacidade profissional e dizem que não aguenta-

mos tanta pressão. Mas no fundo, em dados estatísticos, o maior número de pessoas 

que desembarcam com problemas psicológicos por não aguentar a pressão é de ho-

mens (J.P.). 

 

Juliana de Carvalho ilustra com uma situação, o quanto as mulheres sofrem com esse 

tipo de situação, sendo por vezes, ignoradas: 

 

(...) são poucos os homens que veem as mulheres aqui como Profissionais, e sim 

como uma “menininha sortuda”, por estar embarcando, em algumas profissões como 

a elétrica por exemplo, já vi casos de ser uma eletricista mulher (tipicamente ocupa-

dos por homens) o cara dizer - não tem um eletricista aí não? (J.C.). 

 

Todos os detalhes que nas entrelinhas dizem a mulher que o ambiente offshore não é 

um local para elas são interpretados não só de forma inconsciente, mas também fica claro para 

elas muitas vezes da condição que se encontra submetida em razão de seu sexo. Isso é impor-

tante, pois saber que a discriminação existe e perceber ela, mesmo que velada, provoca o sen-

timento de indignação e induz as mulheres a resistência e a tentarem reivindicar por mudan-

ças, apontando as problemáticas, justificando porque é preciso que mudanças venham a ocor-

rer, para que o ambiente de trabalho se torne mais saudável.  

Ao passo que a mulher que sofre discriminação sem saber, por esta ser naturalizada, se 

sente acuada, recebe a mensagem de que aquele não é um ambiente para ela e aceita, não há 

em sua mente argumentos que a façam pensar que determinada situação que ela passa é decor-

rente de todo um sistema que a separa, diferencia. Se ela é tratada de forma diferente, enxerga 

como natural, o que pode até ser menos desgastante pois ela simplesmente aceita, mas em 

situações mais graves como assédio, ela tende a se culpabilizar. É por isso que pesquisas co-

mo essa são importantes. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCEITOS JURÍDICOS RELATIVOS A DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO E 

SUAS DETERMINAÇÕES (COM ENFOQUE NA MULHER) 

 

Neste terceiro e último capítulo se relaciona os dados abordados nos dois primeiros à 

legislação e doutrina vigentes, expõe-se em um primeiro momento os conceitos relativos a 

discriminação de uma maneira geral e depois se discorre sobre as normas que tem a função de 

proteger a mulher nesse sentido ao mesmo tempo que, em momentos propícios se reporta ao 

capítulo 2 para relacionar a situações praticas. 

 

3.1 Conceito de discriminação no direito 

 

Na língua portuguesa, discriminar tem o sentido de:  

 

1-Estabelecer diferenças. 

2-Colocar algo ou alguém de parte. 

3 - Tratar de modo desigual ou injusto, com base em preconceitos de alguma ordem, 

notadamente sexual, religioso, étnico, etc. 

4 - Afastar-se ou colocar-se à parte (AURÉLIO, 2017, s.p).  

 

Esse fenômeno da discriminação, quando fundado em critérios genuinamente precon-

ceituosos, acarretando ou agravando desigualdades na sociedade, desvalorizando o indivíduo 

é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. 

O Brasil é signatário da Convenção 111 da OIT, que busca combater formas de dis-

criminação no emprego e profissão, tendo entrado no ordenamento nacional na forma do De-

creto 62.150/68. Assim define a referida lei sobre o que é discriminação: 

  

Art. 1 — 1. Para os fins da presente convenção o termo “discriminação” compreen-

de:  

a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opini-

ão política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou 

alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou pro-

fissão; 

b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou 

alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou pro-

fissão que poderá ser especificada pelo Membro interessado depois de consultadas 

as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas exis-

tam, e outros organismos adequados (BRASIL, 1968). 

 

Acima, a alínea “a” explica o termo de maneira categórica, mas na alínea “b” observa-

se um critério mais subjetivo, onde é necessário a consulta de sindicatos de empregados e 
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empregadores, conforme exemplifica Martins (2014, p. 558), como quando há lista negra, que 

se constitui quando empregadores apenas contratam aqueles que não tiverem sido autores de 

ações trabalhistas, uma conduta que de certa forma é uma retaliação ao direito de ação já cita-

do no capítulo 2. 

O artigo citado também corrobora que não é considerado discriminação “as exclusões 

ou preferencias fundadas em qualificações exigidas para um determinado emprego”. E que 

emprego e profissão compreendem acesso a formação profissional, ao emprego e às diferentes 

profissões e às condições de emprego (BRASIL, 1968).  

Cumpre destacar, antes de adentrar para a questão específica da discriminação da mu-

lher, que a doutrina diferencia a discriminação negativa da positiva. Sendo a primeira comu-

mente sofrida por mulheres, negros, deficientes físicos. São discriminações que agregam um 

prejuízo na vida do indivíduo pertencente a aquele determinado grupo, que está em uma situa-

ção de desigual em razão de sua condição que o diferencia dos demais fisicamente. Como é o 

caso do último grupo ali citado, ou por uma questão histórica ou social (como exemplifica o 

capítulo 1 desta obra, por exemplo).  

A discriminação positiva opõe-se a esta porque propõe compensar desigualdades ine-

rentes a situação desses indivíduos, que podem ser até decorrentes da discriminação negativa 

presente ou passada, por meio de ações afirmativas como cotas ou outras políticas que incen-

tivem as empresas a adotarem práticas que venham a inibir a discriminação, como o Programa 

Nacional de Ações Afirmativas, em sede de Administração Pública Federal, que inclui crité-

rios adicionais para fins de processo de licitação, favorecendo fornecedores que comprovem 

compartilhar da política de não discriminação. 

 Esses órgãos devem estabelecer metas de participação de afrodescendentes, mulheres, 

pessoas portadoras de deficiência para preencher cargos de comissão, direção e assessoramen-

to superiores (DAS). Essas medidas são no entanto, de caráter temporário, buscando serem 

usadas até que se erradique as situações de desigualdade estrutural (COUTINHO, 2006 p.16).  

A Constituição Federal (CF) veda a discriminação ao assegurar que todos são iguais 

perante a lei (art. 5º, caput, CF) e, além disso, tem como norma programática “erradicar a po-

breza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais...” e “promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina-

ção” (art. 3º, III e IV, da CF, BRASIL, 1988). Dessa forma as leis infraconstitucionais buscam 

adequar e regulamentar o que objetiva a Constituição, conforme se verá a seguir.  
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3.2 Aspectos jurídicos da discriminação em razão de gênero  

 

Há uma vasta gama de normas que buscam combater as desigualdades (discriminação 

positiva) que recaem sobre a mulher no mercado de trabalho, que é produto da divisão de tra-

balho que se fundamenta nas relações de gênero (discriminação negativa), conforme explici-

tado no Capítulo 1.  

A atual Constituição de 1988, tem forte influência de normas internacionais, no que 

concerne a consagrar a eliminação dessas disparidades existentes entre homens e mulheres, 

em matéria de profissão.  

A convenção Internacional para Eliminação da Discriminação Contra a Mulher (ONU, 

1979), promulgado no Brasil sob forma do decreto nº 4377/02 prevê em seus dispositivos, a 

paridade, para eliminar a desigualdade entre os sexos, (BRASIL, 2002). A Constituição por 

sua vez, prevê em seu artigo 5º inciso I que “homens e mulheres são iguais em direitos e obri-

gações” (BRASIL, 1988). A lei 9.029/95 complementa proibindo práticas discriminatórias 

com relação ao ingresso no emprego e a continuar nele por razão de sexo, origem, raça, cor, 

estado civil, situação familiar ou idade (BRASIL, 1995).  

A referida Convenção da ONU também assegura sanções para dispensa de empregada 

por motivo de estado civil, gravidez ou licença maternidade. O artigo 7°, inciso XVIII da CF 

por sua vez, instituiu a proteção a maternidade e a licença gestante por 120 dias, que na Lei n. 

8861/94 se estabelece para mulheres trabalhadoras no âmbito rural, urbano e domésticas 

(BRASIL, 1994).  

Cumpre destacar que todas as formas de discriminação negativa contra a mulher, que a 

lei pudesse estabelecer, foram eliminadas com a CF/88 ao determinar o princípio da isonomia 

entre os sexos (BRASIL, 1988). Por exemplo, as disposições da CLT que proibiam a mulher o 

trabalho noturno nas indústrias, nas minerações, pedreiras, obras de construção civil, ativida-

des perigosas e insalubres.  

As únicas formas de discriminação restantes são justificáveis, por se considerar que há 

diferenças físicas e biológicas entre homens e mulheres, que são comprovadas (MARTINS, 

2014, p. 548). 

 De acordo com o artigo 390 da CLT, a mulher não deve levantar peso superior a 20 

quilos, sendo o trabalho contínuo, ou acima de 25 quilos, se o trabalho for ocasional 

(BRASIL, 1943), considerando que biologicamente a mulher tem menos força física, devido a 

fatores hormonais. E os fatos biológicos dizem respeito a maternidade, devendo ser evitados 
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riscos à saúde da mulher e desenvolvimento saudável de sua gestação. A proteção à saúde e a 

maternidade são baseados na norma constitucional (art.6º, caput, CF) (BRASIL, 1988).  

A lei 9029/95, já citada anteriormente, é um exemplo de norma que estabelece a prote-

ção a maternidade em conjunto com a Constituição, colocando como crime em seu artigo 2º, a 

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

to relativo à esterilização ou a estado de gravidez (inciso I) (BRASIL, 1995). Não deve o em-

pregador induzir ou instigar práticas de esterilização cirúrgica, sob pena de sofrer reclusão de 

um a dois anos (artigo 17 da lei 9.263/96, BRASIL, 1996). Nem deve exigir atestado de este-

rilização para qualquer fim, podendo sofrer reclusão de um a dois anos, e multa (art. 18, lei 

9.263/96, BRASIL, 1996), condutas já previstas como crime na lei 9029/95, mas que acarre-

tavam pena de detenção e o legislador decidiu agravar. A mudança não acarreta prejuízo das 

sanções administrativas previstas na antiga lei, no entanto (BRASIL, 1995). 

O rompimento da relação de emprego em razão de discriminação gera obrigação de 

ressarcir integralmente o trabalhador e readmiti-lo pagando pelo tempo que ficou afastado. Ou 

pagar em dobro a sua remuneração pelo período de afastamento. Ficando a critério do traba-

lhador prejudicado escolher entre essas opções, que deverão ocorrer com as devidas correções 

monetárias e juros legais acrescentado (artigo 4°, I e II, lei 9029/95, BRASIL, 1995). 

Outra lei que busca combater a discriminação é a 9.799/99 (BRASIL, 1999), que altera 

a CLT, proibindo anúncios de emprego no qual haja referência ao sexo, a recusa de emprego 

ou promoção, ou quando se motiva dispensa em razão de gravidez, que como temos observa-

do, é veementemente protegida. O gênero não pode ser fator determinante nesses casos. Esse 

foi um tópico apontado nas perguntas trabalhadas no capítulo 2 deste trabalho e que as mulhe-

res alegaram não observar no ambiente de trabalhado que aqui foi estudado e apenas uma re-

latou ter visto anúncios que indicavam um problema de discriminação salarial. 

A lei não permite que se adotem medidas onde a contratação será dada por critérios 

subjetivos do contratante ao deferir inscrição ou aprovação em concursos de empresas priva-

das, nem deve haver revista intima nas empregadas (vide artigos 372 A, I-VI da CLT, 

BRASIL, 1943), sendo aplicadas penas administrativas em caso de descumprimento. Esta lei 

não impede a adoção de medidas que visem neutralizar as distorções existentes nas relações 

de gênero no ambiente de trabalho, que dificultam que a mulher cresça profissionalmente, 

tenha amplo acesso ao emprego e boas condições nele.  

Quanto aos locais, foi um problema relatado por muitas trabalhadoras do âmbito 

offshore, a CLT estabelece que devem ser devidamente adaptados para receber as mulheres 

nos locais de trabalho, de forma que sejam confortáveis, com vestiários instalados com armá-
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rios individuais para elas, quando no trabalho houver necessidade de troca de roupa, entre 

outras determinações estabelecidas nos incisos do artigo 389 (BRASIL, 1943).  

As leis citadas foram relativas a discriminação motivada em razão de gênero por causa 

das desigualdades existentes entre os sexos masculino e feminino, contudo, há de se reconhe-

cer que há transversalidade dessa, com outas formas de discriminação (COUTINHO, 2006, p. 

18). A mulher lésbica e a mulher negra, por exemplo, sofrem, além de machismo, homofobia 

e racismo, respectivamente, no caso da mulher negra, pretende-se neste capítulo, discutir sua 

situação e um pequeno tópico.  

Em relação à jurisprudência, não se registra um grande número de ações judiciais 

quanto a discriminação em razão do sexo. Na verdade, com relação a discriminação em geral, 

o que se encontra é em relação a discriminação racial, portadores de HIV, assédio sexual e 

revista intima a empregadas. Para Coutinho, essas são, de fato, formas menos veladas de dis-

criminação, talvez por isso a demanda judicial seja mais forte (COUTINHO, 2006, p. 45).  

Importante se demonstrar a forma como vem sido tratado o tema, já que este trabalho 

faz um recorte com relação a raça, abaixo vemos um exemplo de julgado no TRT de Santa 

Maria (RS), onde se deu devida a obrigação de ressarcir em danos morais ao reclamante que 

praticou conduta entendida como discriminação racial na relação trabalhista.  

 

DANOS MORAIS. DISCRIMINAÇÃO RACIAL. É abjeta a postura empresarial 

que permite, no ambiente empresarial, a prática de discriminação racial, ainda que 

velada. Hipótese em que a reclamante foi obstada de realizar suas atribuições por 

desconfiança da preposta da reclamada, em razão da sua origem racial, além de ter 

sido submetida à constrangedora vigilância, não estendida aos demais colegas. Tais 

situações demonstram evidente afronta ao principio da dignidade da pessoa humana. 

Reparação por danos morais devida. (BRASIL, TRT- 4, 2016, s.p). 

  

Na situação acima tem-se uma mulher que foi vítima de estigmatização por ser negra e 

por isso sofreu com desconfiança e vigilância, atitudes que a constrangeram e deixaram-na 

desconfortável na relação empregatícia. Mais abaixo há um exemplo de jurisprudência tratan-

do o tema com relação ao assédio moral, sofrido pela mulher grávida, que pode se manifestar 

como forma de discriminação.  

A discriminação em razão do gênero também pode afetar homens, quando se oferecem 

vagas apenas para mulheres em determinadas áreas, como de secretária, enfermeira, educado-

ra. Dessa forma, se limita e se nega oportunidades aos homens, mas também prejudica as mu-

lheres ao segrega-las em certas atividades específicas (COUTINHO, 2006, p. 45). A lei 

9.029/96 veta que haja discriminação para efeitos de admissão ou manutenção na relação de 

emprego (BRASIL, 1996), não havendo nenhuma norma que diferencia essa preferência ser 
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para homens ou mulheres (quanto à espécie), os homens estão igualmente contemplados pela 

lei, pois em acordo com a Constituição não deve haver distinção de qualquer natureza entre os 

sexos, os homens também são sujeitos passivos de discriminação. A lei só permite distinção 

quando há motivo razoável e justificável ou se “a natureza da atividade a ser exercida, pública 

e notoriamente assim o exigir” (art. 373 A, inc. I da CLT) (BRASIL, 1943), deixando claro 

que na maioria dos casos as tarefas podem ser feitas por homens e mulheres, apesar de haver 

socialmente atividades definidas como masculinas e femininas.  

Outro ponto nessa questão é com relação aos cursos de formação de mão-de-obra, es-

ses que a CLT em seu artigo 390 B diz que deverão ser oferecidos aos empregados de ambos 

os sexos e no artigo 390 C dispõe que empresas com mais de cem empregados devem manter 

programas especiais de incentivo e aperfeiçoamento para ambos os sexos (BRASIL, 1999).  

Com tudo isso, observa-se que a lei preconiza dar acesso, tanto a mulher, quanto ao 

homem, igualmente, ao emprego, desde a contratação, na manutenção do emprego, nas opor-

tunidades de ser promovido, de crescer profissionalmente, até estar sempre aprendendo, ofe-

recendo assim possibilidades ao indivíduo de exercer sua profissão com dignidade. A lei tam-

bém busca trabalhar em outras formas de discriminação, combatendo-as, como assédio moral 

e sexual, que podem ser alavancadas em razão do gênero, conforme se abordará a seguir.  

 

3.3 Assédio como produto da discriminação 

 

O termo assédio significa “perseguição com propostas, insistência impertinente, pre-

tensão constante em relação a alguém” (HOUAISS, 2017, s.p). É um fenômeno que pode ser 

de caráter sexual ou moral como se verá a partir de agora as definições particulares de cada 

um deles e porque estão ligados ao gênero.  

 

3.3.1 Assédio sexual 

 

Nesta primeira categoria há um forte apelo relacionado ao gênero, sendo o sexo femi-

nino vulnerável a sofrer, em decorrência de todos os fatores já apresentados anteriormente, 

relacionados a fatores históricos, sociológicos e antropológicos. Conforme Gomes (2002), 

bem explicam: 

 

(...) o assédio sexual carrega fortíssimo componente discriminatório, desde que se 

sabe estar sendo praticada a conduta irregular por força do sexo da vítima. E - note-

se - bem pode se efetivar o assédio sexual para tornar o ambiente de trabalho par-

ticularmente hostil a determinada empregada que passou a ocupar, na empresa, car-
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go antes preenchido apenas por trabalhadores do sexo masculino (GOMES, 2002, p. 

97). 

 

O assédio sexual, para se configurar, deve conter uma intenção sexual não aceita pelo 

outro, atentando contra a disponibilidade sexual do corpo do indivíduo. A vítima para isso 

deve demonstrar não estar de acordo com as investidas de modo inequívoco, só se configu-

rando de fato como uma conduta assediadora após a negativa daquele que foi assediado, ha-

vendo dessa forma um confronto com a vontade dessa pessoa que se vê a partir daí constran-

gida, hostilizada e humilhada (COUTINHO, 2006, p. 47).  

É definido pela Recomendação Geral n. 19/ 1992 da Organização das Nações Uni-

das(ONU) como: 

 

(...) comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, ob-

servaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales 

o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un pro-

blema de salud y de seguridade6 (UNITED NATIONS, 1992, p. 03) 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em parceria com o Ministério Públi-

co do Trabalho (MPT) lançaram uma cartilha sobre assédio sexual e nela elencaram os ele-

mentos que configuram o assédio sexual: 

 

a) A presença do sujeito ativo do assédio - o assediador ou assediadores - e do sujei-

to passivo - o assediado, a vítima;  

b) O comportamento do agente que visa a vantagem sexual ou desestabilizar o am-

biente de trabalho para outro trabalhador ou grupo;  

c) A ausência do consentimento livre de vícios e consciente da vítima. (MPT, 2017, 

p. 12) 

 

Nessa cartilha eles também explicaram que o assédio sexual pode se dar de maneira 

sútil ou explícita, não necessariamente havendo contato físico, e inclusive por meio eletrôni-

co, com o envio de imagens por e-mail, comentários em redes sociais e entrega de presentes 

(MPT, 2017, p. 13). No capitulo anterior observou-se a situação relatada por duas entrevista-

das que disseram receber ligações no laboratório de química onde realizavam suas tarefas, 

ouvindo comentários sobre vestimenta e com teor sexual. Uma delas, S.N., disse ainda rece-

ber agrados como chocolates e doces.  

                                                 
6      Pode ser traduzido como: “(...) comportamento de cunho sexual, como contato físico e insinuações, obser-

vações voltadas ao sexo, exibição de pornografia e exigências sexuais por meio da fala, ou mesmo de atitu-

des. Este tipo de comportamento pode ser humilhante e pode constituir um problema de saúde e seguran-

ça;” 
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O assédio sexual, perante a doutrina é classificado como sendo por intimidação ou 

ambiental e por chantagem ou quid pro quo.7 

O assédio sexual de índole ambiental, como o nome já diz, vai afetar na forma com a 

qual o indivíduo está inserido no ambiente, de que forma ele se comporta ali, por acontecer de 

forma que venha a intimidá-lo, constrange-lo com relação a como ele age, tornando o local de 

trabalho hostil e desagradável a partir de gestos, como comentários, piadinhas, perguntas in-

discretas, com duplo sentido. São atitudes que podem hostilizar a empregada mulher, que pas-

sa a ocupar uma função que antes era preenchido por um funcionário homem.  

Já o assédio por chantagem se diferencia por presumir abuso de autoridade. Se confi-

gura em uma relação onde quem assedia tem poder sobre a vítima, colocando-a em uma situa-

ção de submissão ao lhe propor favores sexuais sob pena de perder o emprego ou benefícios, 

causando como resultado um prejuízo a vítima (COUTINHO, 2006, p. 50). 

Esse tipo de assédio pode ser observado em qualquer esfera da sociedade onde haja al-

gum grau de subordinação nas relações, entre alunos e professores, pacientes e médicos, fiéis 

e líderes religiosos.  

Já foi tratado no capítulo 1 desta obra que determinados cargos são ocupados majorita-

riamente por homens e que mulheres pouco atuam em funções de liderança, aparecendo mais 

como subordinadas e talvez por isso mais expostas ao assédio sexual. 

O assédio sexual é um ato ilícito que viola direitos da personalidade ligados a integri-

dade moral e a não discriminação, consagrados pela Magna Carta (COUTINHO, 2006, p. 64). 

O crime é descrito no Código Penal (CP) (BRASIL, 1940): 

 

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascen-

dência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. 

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos (BRASIL, 1940). 

 

A definição contempla apenas o conceito de assédio sexual por chantagem (laboral), 

pois resta evidente na letra da lei que o agente deve ser um superior hierárquico. Outra carac-

terística é que o crime se dá de forma livre, ou seja, pode ser usado qualquer meio que venha a 

constranger, compelir, coagir e forçar, impondo algo contra a vontade da vítima. Sendo consi-

derado crime se houver clara conotação sexual e insistência que a vítima já demonstrou ser 

indesejada.  

                                                 
7  Expressão latina que significa “tomar uma coisa por outra” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art216a
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O crime também é próprio, por exigir que o sujeito ativo seja um superior hierárquico 

ou exerça alguma forma de domínio sobre o assediado, que deve ocupar posição inferior 

àquele como sujeito passivo.  

Esse é um crime praticado de cima para baixo, para que seja configurado ilícito penal, 

não pode estar a vítima na mesma posição hierárquica de quem assedia. Essa hierarquia não 

se apresenta de forma literal, para se considerar o crime, basta apenas que haja uma posição 

de domínio, temor ou influência. A proposta feita em troca de favores sexuais deve ser dada 

baseando-se na relação de trabalho. Os bens jurídicos protegidos são a liberdade sexual do 

trabalhador, homem ou mulher, a honra, a dignidade sexual e a dignidade no emprego. O cri-

me se consuma apenas pela ação do agente que ofende a vítima, não importando se a finalida-

de com objetivo sexual foi alcançada. Se classifica assim como um crime formal. Se ele con-

seguir o que quer, o crime considera-se exaurido. O ônus da prova é do trabalho e a ação pe-

nal é privada, se dá mediante queixa (COUTINHO, 2006, p. 55). 

Um exemplo de assédio sexual por chantagem nos relatos coletados pode ser o que foi 

dado por J.C. que disse ter sido ameaçada por um colega da Petrobrás, empresa cliente da que 

ela trabalha. Se ele realmente tinha o poder de prejudica-la, como disse, sua conduta poderia 

ter sido qualificada como assédio sexual por chantagem se a ameaça tivesse se dado pela ne-

gativa de um favor sexual. 

Sobre o assédio sexual ambiental, há medidas extrapenais que podem ser tomadas pela 

vítima, é o caso de o assédio ser considerado incontinência de conduta ou mau procedimento, 

podendo aquele que praticou tal conduta ter seu contrato rescindido, conforme previsto no 

artigo 482, b, CLT. Essa é uma sanção que também afeta o superior do empregado e se for 

praticada por ele. E o empregado, além das devidas penalidades que pode incorrer-lhe, tam-

bém pode ter seu contrato rescindido e pleitear a indenização cabível: 

 

Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida 

indenização quando: 

(...) 

e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato 

lesivo da honra e boa fama (BRASIL, 1943). 

 

Gerando prejuízo moral ou patrimonial a vítima (sendo essa uma conduta que afeta 

sua moral, intimidade, honra e imagem), ela pode ser amparada na esfera civil como a própria 

Constituição assegura (artigo 5°, inciso X, BRASIL, 1988).  

Se o empregador ou seus prepostos ficarem sabendo dessa conduta abusiva e se omiti-

rem, não fizerem nada para impelir ou desestimular, poderá ele ser responsabilizado pelos 
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atos de seus prepostos ficando sua culpa presumida de acordo com os artigos 932, III e 933, 

CC. e também conforme a súmula do STF: “é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo 

ato culposo do empregado ou preposto” (Súmula 431, BRASIL/STF, 2009). Como foi visto 

no capítulo anterior, houve uma entrevistada que disse, que o assédio de seus colegas é visto 

por muitos superiores como “frescura”. 

O assédio sexual, além dos malefícios jurídicos podem acarretar consequências na 

produtividade da empresa, pois afeta o desempenho dos empregados. Isso faz com que o custo 

de produtividade aumente, o absenteísmo, os gastos com tratamentos de distúrbios físicos e 

psicológicos, licenças médicas. O assédio é notoriamente mais observado contra a mulher, por 

conta de todas as implicações que se dão nas relações de gênero (COUTINHO, 2006, p. 57). 

 

3.3.2 Assédio moral laboral 

 

O assédio moral também traz as mesmas implicações ao afetar o trabalhador psicolo-

gicamente, gerando um ambiente insalubre, que afeta as metas de resultado. 

O termo assédio, como abordado anteriormente se dá, a grosso modo, como uma per-

turbação insistente, já o termo moral denota valores e princípios na vida do homem que o di-

recionam a respeito de como agem. Esse assédio então vai ser uma conduta impertinente, um 

ataque que vai gerar desconforto ao modo de agir do outro, afetando o psicológico deste, fe-

rindo sua personalidade e o modo com que é visto no ambiente social do labor, podendo ter 

consequências físicas, tendo um tratamento análogo ao dado às vítimas de acidente de traba-

lho.  

 

O assédio moral no trabalho é um fator de risco psicossocial capaz de provocar da-

nos à saúde da vítima, podendo ser considerado como doença do trabalho, equipara-

da a acidente de trabalho, na forma do art. 20 da Lei 8212, de 1991. Sob esse prisma, 

compete a CIPA (Comissão Interna de Prevenção contra Acidentes do Trabalho) 

atuar na sua prevenção e no seu combate (BARROS, 2016, p. 607). 

 

 O assédio moral pode ser praticado por um ou mais chefes contra seus subordinados, 

como é o caso mais comum, entre colegas de trabalho e até mesmo pode partir dos emprega-

dos contra seu superior (BARROS, 2016, p. 603). Segundo consta na cartilha do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), é comum os demais empregados de um determinado local de 

trabalho reproduzirem aquilo que é feito pelos chefes, para que assim sejam agradáveis ao 

superior e não sofram as mesmas retaliações. Além disso associa-se ao fato de o ambiente 

muitas vezes ser competitivo e estimular esse tipo de conduta (MTE, 2013, p. 14).  
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Coutinho (2006, p. 59) diz que o assédio dessa natureza pode se manifestar por co-

mentários que humilham a vítima perante seus colegas, fazendo críticas, constrangendo, coa-

gindo, isolando ou dando funções que a afastam do convívio com os colegas. Se dá também 

na atribuição de tarefas que estão abaixo ou acima da capacidade profissional do indivíduo, ou 

mesmo não lhes dando nada para fazer. 

 Pode vir a partir de um abuso de autoridade, quando um superior exige o cumprimen-

to de metas inalcançáveis, ou serviços que não fazem parte da competência daquele funcioná-

rio específico, impõe um limite de faltas, instruem imprecisamente levando o funcionário ao 

erro e estresse propositalmente, impede que usem determinado equipamento. Podem ter a 

intenção de afastar o trabalhador ou de explorá-lo. São atitudes que desestabilizam a vítima, 

estratégias que tem como objetivo fazer com que a vítima venha a rescindir o contrato de tra-

balho ao se ver como não habilitado para integrar a estrutura organizacional de produção, re-

caindo sobre ela a culpa pela perda do emprego (COUTINHO, 2006, p. 61). 

Com esses exemplos de atitudes, percebe-se que o assédio moral, na maioria das vezes 

inferioriza a vítima, seja por sua capacidade intelectual, profissional, por sua aparência física 

ou jeito. É por isso que determinados grupos estão mais propensos a sofrer com ele, assim 

como ocorre com a discriminação, que afeta mais algumas pessoas, como já foi dito na pre-

sente pesquisa e se apontou os motivos que levam as mulheres a serem prováveis vítimas.  

Não significam, no entanto, a mesma coisa, o assédio moral não necessariamente tem 

um caráter discriminatório. Além disso o assédio tem o caráter intermitente que nem sempre a 

discriminação tem. 

 Para Coutinho (2006, p. 60), o  assédio ou violência moral também é um instrumento 

por meio do qual se pratica discriminação, ficando muitas vezes difícil distinguir o assédio da 

conduta discriminatória, pois ambas são formas que limitam o trabalhador e provocam desi-

gualdades de tratamento entre eles e o assédio quase sempre é uma forma de manifestação da 

discriminação.  

 As mulheres por serem um grupo com maior exposição a discriminação e sendo mais 

acometidas por cobranças, podendo elas a virem ser acompanhadas por comentários vexató-

rios na frente de colegas, eivados de uma demanda maior ou uma desvalorização do seu traba-

lho e até exigência quanto a aparência física, que recai mais sobre elas, sofrem, em conse-

quência disso, o assédio moral.  

Um exemplo de como pode ocorrer essa situação é de que a mulher grávida, não pode 

ser dispensada depois de confirmada a gravidez, segundo artigo 10, II, B do Ato das Disposi-

ções Constitucionais Transitórias (ADCT), a alternativa para quem não as deseja no local, por 
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enxergar nela uma razão para queda de produtividade,  passa a ser pressiona-las psicologica-

mente, fazendo-as chegar a um esgotamento mental que as faz se afastar do emprego. Assim 

como outras pessoas que não são bem quistas na relação empregatícia, como a mulher negra, 

já que empresas muitas vezes procuram empregados que estejam encaixados nos padrões de 

beleza,  dos quais fazem parte aqueles com características eurocêntricas dos quais o negro é 

excluído, como o empregador não pode afastá-lo ou negar-lhe emprego por esse motivo, sob 

pena de ser acusado de utilizar critérios discriminatórios para admitir ou deixar permanecer no 

emprego, aquele indivíduo, passa então a fazer pressão para que ele se afaste. Abaixo, uma 

jurisprudência sobre o tema com relação a mulher grávida: 

 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. ASSÉDIO MORAL. DISCRIMINAÇÃO NO 

MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. O direito à igualdade se caracteriza 

pela isonomia de tratamento e a proteção à maternidade encontra sede 

na Constituição Política (arts. 5º, I, e 6º, caput), portanto, não se permite qualquer 

distinção decorrente de atributos pessoais, ainda mais referente ao estado gestaci-

onal, momento em que a mulher, devido a diversas alterações físicas e emocionais, 

encontra-se numa condição mais sensível a fatores discriminatórios. É inegável 

que, com a modernização das relações sociais, as mulheres, após longos anos de 

lutas e conquistas, vêm ocupando o seu lugar no mercado de trabalho, não se limi-

tando aos afazeres meramente domésticos. A mulher moderna é autônoma, e por 

meio de seu trabalho se afirma como uma personagem ativa das transformações 

sociais e econômicas, muito contribuindo no próprio sustento familiar, não sendo 

raros os casos em que o ônus pela manutenção do lar fica exclusivamente ao seu 

cargo. Nessa linha, e considerando que historicamente a mulher exerceu um papel 

subalterno na sociedade (com raras exceções), devido a preconceitos enraigados 

no complexo social, que infelizmente até hoje persistem, como se verifica no caso 

dos autos, foram inseridas na legislação pátria normas de proteção do mercado de 

trabalho da mulher (art. 7º, XX, CF; art. 10, b da ADCT; art. 391 da CLT, dentre 

outras). Especificamente quanto à maternidade, a legislação, de cunho eminente-

mente social, prevê medidas que visam proteger não só a mulher na sua condição 

de trabalhadora, mas também permitir que esta tenha tranqüilidade para exercer de 

forma plena suas funções maternas, o que é de suma importância para um desen-

volvimento saudável da criança. Nesse contexto, verifica-se que a conduta da re-

clamada, ao praticar discriminação generalizada contra mulheres grávidas no âm-

bito de seu estabelecimento, além de contrariar todas as normas protetivas do mer-

cado feminino, em especial o da maternidade, está na contramão da história, por 

demonstrar modos de conduta empresariais arcaicos não condizentes com o que se 

espera hodiernamente de uma empresa séria e em consonância com as peculiari-

dades da sociedade moderna. Recurso patronal a que se nega provimento. 

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IDENTIDADE DE FUNÇÃO. Comprovado nos 

autos que a reclamante exercia as mesmas atividades do paradigma, sem que tenha 

sido comprovado fato impeditivo ao direito obreiro, faz jus a empregada às dife-

renças salariais pleiteadas. (BRASIL, TRT-10, 2009) 

 

Existe um termo chamado administração por estresse, que é um tipo de pressão que a 

empresa impõe ao trabalhador colocando-o em situação de pressão visando aumentar a produ-

tividade. Essa é uma das causas atribuídas ao assédio moral nas empresas. Torna a equipe 

intolerante com as limitações humanas, estando incluída como exemplo a mulher grávida, 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10726330/inciso-xx-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10721903/artigo-391-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91896/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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que, por uma consequência natural é vista como alguém que se atreveu a intervir na organiza-

ção (COUTINHO, 2006, p. 62). Somado a isso houve uma mudança no perfil do trabalhador 

que se tornou mais competitivo, o que torna as relações mais tensas no conjunto social do 

trabalho. Toda essa cobrança que se traduz em intimidações, humilhações e constrangimentos, 

gera na verdade, um resultado contrário do que objetiva, pois aumenta-se o número dos que se 

abstém, das licenças para tratamento de saúde, de acidentes e doenças de trabalho, há queda 

na qualidade do que é produzido ou no serviço prestado e tudo isso aumenta os custos da em-

presa e diminui os lucros (COUTINHO, 2006, p. 63).  

É papel das empresas incentivarem que práticas de violência moral sejam denunciadas, 

mas são poucas que assim o fazem e na maioria delas essas condutas vexatórias são vistas 

como algo normal dentro da política adotada pela empresa de administração por estresse.  

A Cartilha do MTE orienta que o trabalhador que se reconhece como vítima anote as 

humilhações que sofre, incluindo dia, hora e local delas, a não fale com o agressor longe de 

pessoas que possam testemunhar as atitudes intimidarias. Além de buscar ajuda com familia-

res e amigos para apoio psicológico, diz também para contar para o sindicato e procurar ou-

tros órgãos como Ministério do Trabalho e Emprego, Superintendências Regionais do Traba-

lho e Emprego, Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, Ministério Público, Justiça do 

Trabalho, dentre outros (MTE, 2013, p. 24).  

O assédio moral é uma conduta ilícita e assim como o assédio sexual, atinge direitos 

da personalidade relacionados a integridade moral e à imagem, o direito a não-discriminação 

e o direito de autodeterminação. Já é caracterizado o ilícito na possibilidade de perda de em-

prego, alteração do contrato de trabalho e da discriminação, não é necessário apenas que o 

trabalhador tenha sua saúde prejudicada. O assédio vai ser percebido na dificuldade para pro-

gredir no cargo ou função, em empecilhos que alterem a igualdade de oportunidades 

(COUTINHO, 2006, p. 64). 

Se o assédio for cometido por alguém que também é empregado, estando ou não em 

posição de ascendência na empresa, ele poderá sofrer com falta grave, o que pode justificar 

uma demissão com justa causa (art. 482, b, CLT, BRASIL, 1943). No entento, é preciso ob-

servar que nesse caso a lei não é justa com o trabalhador, pois ao ser acusado, fica a critério 

do empregador dispensá-lo, mesmo que não comprovada sua atitude. 

Se o agressor for o empregador, seus prepostos ou um superior hierárquico ele acaba 

por não cumprir seus deveres na relação de trabalho, por perseguir, humilhar, intimidar, o que 

pode dar ao empregado o direito de pedir rescisão indireta do contrato de trabalho (art. 483, a, 

b, e, da CLT, BRASIL, 1943). A rescisão indireta é aquele onde a falta grave é realizada pelo 
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empregador, é assim designada porque o empregador não demite de forma direta mas age de 

forma que a relação trabalhista se torna inviabilizada (conforme se vê nas alíneas do artigo 

483 da CLT), o empregado que for contemplado com o dispositivo será afastado do emprego 

com direito a todos os direitos trabalhistas previstos e terá reconhecido seu direito a receber 

justa causa (BARROS, 2016, p. 593). 

Aquele que é vítima de assédio moral sofre um dano extrapatrimonial, portanto tem di-

reito a ser reparado. A jurisprudência do TRT de Manaus (AM) já demonstra entendimento 

nesse sentido. 

 

ASSÉDIO MORAL. REPARAÇÃO. Existindo comprovação da prática de condutas 

imputadas à reclamada, que configuram assédio moral,, há obrigação do empregador 

ao ressarcimentodo dano causado ao autor. (BRASIL, TRT-11, 2014, s.p). 

 

Luis Flávio Gomes é um doutrinador que defende que o assédio moral pode ser en-

quadrado como crime de constrangimento ilegal perante o artigo 146 CP (GOMES apud 

JESUS e GOMES, 2002, p. 67). Incube ao assediado comprovar a conduta (BARROS, 2016, 

p. 611). 

 

3.4 Uma breve consideração sobre a discriminação da mulher negra e suas garantias 

legais 

 

Conforme citado neste trabalho anteriormente, a situação da mulher negra será tam-

bém tratada aqui, ainda que com menos ênfase, chamando atenção para, além do machismo 

que sofrem, também a dificuldade por causa do racismo, a dupla discriminação. 

A igualdade racial é protegida pela Constituição, que é regida nas suas relações inter-

nacionais pelo repúdio ao racismo (artigo 4º, inciso VIII), além de ser objetivo fundamental 

da república, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça e cor (artigo 3°, inci-

so IV).   

O artigo 5°, inciso XLII, coloca o racismo como sendo crime inafiançável e imprescri-

tível, sujeito a pena de reclusão (BRASIL, 1988). Cabe observar que o racismo não se confi-

gura apenas contra negros, apesar de serem um dos grupos socialmente e historicamente mais 

afetados por essa modalidade de discriminação e por esse motivo ser objeto de estudo do pre-

sente trabalho.  

No âmbito das relações trabalhistas, a lei ordinária coloca como crime uma série de 

condutas que configuram racismo, como “impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente 

habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta ou Indireta, bem como das concessioná-
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rias de serviços públicos” (BRASIL, 1989) ou “Negar ou obstar emprego em empresa priva-

da” (BRASIL, 1989). Sendo a pena para quem agir assim de reclusão de dois a cinco anos. 

Tendo a necessidade aqui, para se caracterizar o crime de se comprovar o dolo, ou seja, deve-

rá ser especificamente em razão de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 

ou procedência nacional (COUTINHO, 2006, p.84).  

O trabalhador que sofre preconceito racial na relação trabalhista, assim como aquela 

trabalhadora que sofre em razão de gênero é contemplado pela lei 9.029/95, podendo se valer 

das mesmas medidas se for injustamente afastado por motivo de discriminação (ser reintegra-

do a empresa com pagamento integral do valor que não recebeu quando afastado ou ter seu 

contrato rescindindo e receber a remuneração devida no dobro do valor, ficando a critério dele 

escolher uma dessas opções).  

O crime de injúria também é uma forma de discriminação que pode ocorrer no âmbito 

trabalhista, é um crime e tem agravante quando cometido em ração da raça (§3°, art.140, CP) 

(BRASIL, 1940). O racismo se difere da injúria racial, na legislação brasileira, o primeiro 

consiste em não permitir o acesso de alguém a um lugar em razão de sua raça, cor, etnia. O 

segundo ocorre quando pela mesma razão, se ofende a dignidade ou a honra do indivíduo, 

usando termos pejorativos para lhe ofender.  

O racismo no ambiente laboral, assim como na sociedade é algo estrutural e velado, 

embora a lei seja muito protetiva ao indivíduo nesse sentido a conduta se dá em atitudes di-

versas como mandar o empregado prender o cabelo crespo, uma exigência que não se faz a 

outros empregados de cabelo liso. E o acesso do negro a determinadas funções é ainda mais 

restrito, como é o caso das mulheres negras, por exemplo, onde a carreira em que predomi-

nam é como empregadas domésticas.  

Nesse sentido a lei reforça a importância de ações afirmativas como quotas nas empre-

sas para que as discriminações sejam neutralizadas. A lei 12.990 de 2014 em seu preâmbulo: 

 

(...) reserva aos negros 20% das vagas oferecidas em nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pú-

blica federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista controladas pela União (BRASIL, 2014). 

 

A lei, dessa forma reconhece a dívida que a sociedade tem com os negros. No entanto, 

o assunto é controverso na sociedade e implica em muitas divergências, muitos dizem que 

ações afirmativas fortalecem a segregação e causam ainda mais desigualdade.  Um argumento 

que ignora as razões pelas quais essas políticas afirmativas são justificáveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discriminação no mercado de trabalho, afeta os mais variados grupos que se diferem 

de alguma forma daqueles que se padronizam na sociedade, ou em determinado ambiente 

laboral. São pessoas deficientes, em locais com pouca acessibilidade para elas, feito para pes-

soas sem nenhuma patologia física, negros que são frequentemente inseridos em subempregos 

e quando alcançam profissões que exigem um grau maior de especialização, são acometidos 

por olhares, exigências como prender, alisar ou cortar o cabelo, pois em uma sociedade onde 

traços negros são desvalorizados em decorrência da colonização por europeus e escravidão 

dos negros, os traços destes foram historicamente desvalorizados e estereótipos de como ne-

gros devem se portar, lugares onde devem frequentar, posições a se ocupar, inclusive no em-

prego, foram fortalecidos e perpetuados ao longo da história. Pessoas que não se inserem no 

padrão de sexualidade considerado normal, como grupos LGBT.  

Além desses, indivíduos, mesmo que não inseridos dentro de um determinado grupo 

minoritário na sociedade, também estão sujeitos a sofrerem discriminação no emprego, sim-

plesmente porque o chefe “não foi com a cara”, porque exerceu seu direito de ação contra a 

empresa e por isso recebem exigências diferentes do restante do grupo que ali trabalha, adver-

tências infundadas, escutam comentários intimidadores ou outras atitudes que levam a desi-

gualdade no local de emprego e que caracterizam a discriminação. 

Como se fez perceber na introdução, o assunto é amplo e atinge as mais diversas pes-

soas, por isso se fez necessário delimitar ele para um estudo mais específico e exemplificati-

vo, no entanto, conforme visto, a base para se coibir as mais diversas formas de discriminação 

no mercado é sempre a mesma, a Constituição Federal, que de forma expressa reconhece que 

há o problema na sociedade em seus vários dispositivos, sendo inclusive específica, em mui-

tos deles.  

A legislação que assegura a igualdade na relação trabalhista é ampla, sendo composta 

por, além da CLT, leis como a 9029/95 que proíbe práticas discriminatórias para fins de ad-

missão ou permanência no emprego, citando pedir teste, exame, perícia ou declaração de es-

tado de gravidez ou esterilização, uma conduta que recai sobre a mulher e denota um trata-

mento diferenciado, dado por parte dos empregadores, em razão do sexo.  

Assim, esse trabalho teve como amostragem para fins de demonstrar de que forma a 

discriminação se fundamenta, como ela pode ser combatida pela lei e a forma como esta vai 

ser aplicada, a mulher embarcada, por ser o ambiente de plataformas, predominantemente 

ocupado por homens desde sua fundação, quando as mulheres foram excluídas de participar. 
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Viu-se no primeiro capítulo, que há uma questão cultural, que coloca as mulheres co-

mo um grupo que já desempenha determinada atividade, tem predefinidos pensamentos, von-

tades e capacidades diferentes das dos homens. São ideias construídas desde os tempos mais 

remotos, influenciadas por costumes e determinações antigas de quando as mulheres eram 

designadas a cuidar apenas das casas e filhos por exemplo, sendo tudo parte de um contexto 

histórico que influencia as relações ainda hoje. E embora mulher tenha conquistado muitos 

espaços, inclusive o mercado de trabalho. As ideias que foram intrínsecas no imaginário po-

pular e passadas de geração em geração, são muito difíceis de serem desconstruídas, por se-

rem naturalizadas e tidas como verdade já no momento em que o indivíduo se entende como 

parte da sociedade e de sua organização, sujeito de deveres, direitos, obrigações, liberdades, 

limites e permeado por ideias, que são tão verdadeiras para ele que facilmente aceita o que lhe 

é imposto se justificado naquilo.  

É por esse motivo que as mulheres também podem enxergar como natural as divisões 

de trabalho que limitam suas experiências na sociedade e aquelas que tentam subverter o pa-

drão e se inserir em determinadas profissões consideradas masculinas, encontram dificulda-

des, como a geóloga que não encontrou uma infraestrutura adequada para recebe-la.  

Os empregadores por sua vez levam com eles a ideia de que as mulheres são menos 

capazes de exercerem determinadas profissões, de estar em determinados locais. E é por esse 

motivo que se faz necessário que se desnaturalize essas concepções e para isso é fundamental 

que se insira essas premissas no tempo que nasceram, em como perduraram através dos anos, 

para dessa forma chegar ao cerne do que fundamenta a discriminação e assim permitir que se 

conteste a mesma e busque a partir disso sua erradicação.  

A ideia de que a mulher só é capaz de exercer determinadas funções pré-concebidas 

foram desconstruídas por uma pesquisa antropológica citada no Capítulo 1 deste trabalho, que 

foi feita em diversas tribos por MEAD (1988) e essas características atribuídas aos gêneros 

não se mostraram absolutas, provando ser tudo uma questão de socialização. 

A discrepância apresentada entre o número de mulheres e homens exercendo apenas 

determinada profissão ou ocupando uma função específica por si só já é uma discriminação 

que acaba derivando outras formas de tratamento diferenciado. 

A primeira é produto de toda estrutura social e histórica aqui já demonstrada, sendo 

preciso todo um trabalho de desconstrução, estudo e conscientização das pessoas a fim de 

mudar o quadro  para que as funções sejam melhor divididas entre os sexos, para que as mu-

lheres venham a se inserir em maior número em outras profissões, procurem se qualificar e 

não tenham seus papeis limitados em função de seu gênero ou raça, porque se o mundo do 
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trabalho já é limitado para mulher nesse sentido, para mulher negra é ainda mais, como fica 

brevemente demonstrado nesta pesquisa, onde uma das entrevistadas, no capítulo 2, inclusive 

fez uma análise, de que falta a qualificação adequada para as mulheres, ao passo que aqui se 

cita que, as oportunidades para a mulher negra para isso, são menores que para a mulher bran-

ca. Para resolver a discriminação nesse ponto é preciso toda uma mudança de mentalidade na 

sociedade e criação de políticas públicas que venham a incluir essas pessoas.  

No Capítulo 3, o trabalho apresenta o conceito de discriminação positiva, que são 

aquelas destinadas a diminuir as desigualdades existentes no meio trabalhista, buscando com-

pensar a discriminação negativa e reconhece-la, por meio de cotas e políticas de incentivo 

como o Programa Nacional de Ações Afirmativas para a Administração Pública, que foi cita-

do nesse trabalho e dá vantagens a empresas que comprovem estimular a não discriminação.  

São ações importantes até que sejam extirpadas essas diferenças. Enquanto isso não 

ocorre é importante que as leis sejam aplicadas para que mulheres ou pessoas em situação de 

desigualdade no ambiente laboral tenham proteção, não venham a sofrer danos e queiram ali 

continuar, no entanto, é justamente pela discriminação não se fazer incontestável, por ser la-

tente, que reside a dificuldade em fazer valer as leis.  

Também restou concluído, que essa mesma discriminação, justifica o assédio sofrido 

pelas mulheres, pois ao se inserirem em um local predominantemente ocupado por homens, 

ela é vista como alguém que está ali porque quer arrumar um marido, ou como alguém que 

vai distrair os homens ali presentes. Se ela ouve comentários de cunho sexual, isso pode ser 

justificado como algo que acontece por culpa da mesma que escolheu estar ali. 

 Vai ser exigido muito mais delas para se provarem capazes de exercer determinadas 

funções ou exigido menos por já acreditarem previamente que não possuem essa competência, 

sendo o caso de nem delegarem a ela certos cargos e se oferecido e acontecer dela se propor a 

fazer aquela atividade comumente realizada por homens, ela ser desencorajada por palavras, 

como em um dos relatos coletados por essa pesquisa, em que havia uma eletricista mulher e 

perguntaram “não tem nenhum eletricista ai?”, uma frase que busca desvalorizar o trabalho da 

mulher, insinuando que o mesmo é insignificante, caracterizando assim uma discriminação 

que pode provocar um abalo psicológico na vítima, que ao reclamar com superiores, pode 

enxergar a importância que ela deu ao caso “frescura”, conforme relatou uma das entrevista-

das.  

Outra forma de esmorecer a mulher a se inserir em determinada profissão e desvalori-

zar seu trabalho é oferecendo salários menores para ocupar a mesma função, conforme uma 

das entrevistas disse já ter visto.  



49 

 

É importante que a mulher saiba que não é culpa dela estar passando por isso, que há 

bases históricas injustas que provocam esse tratamento e que na sociedade moderna e demo-

crática as leis são o meio de proteção para elas diante dessas situações.  

No caso citado, para um chefe que enxerga como frescura a reclamação do emprega-

do, a lei diz àquele superior que se omite em relação a danos causados por seus prepostos, 

serviçais e empregados a outrem, que fica responsabilizado a repará-lo perante o artigo 932, 

III e 933 do Código Civil (BRASIL, 2002). E também de acordo com a súmula 431 do STF, 

que responsabiliza o patrão independentemente de culpa, presumindo-a (BRASIL/STF, 2009, 

s/p). Esses dispositivos foram citados no capítulo 3 desta obra no tópico em que se fala de 

assédio sexual, mas conforme sua leitura assegura podem ser utilizados também para fins de 

coibir a prática de assédio moral e outras práticas que venham a trazer dano ao empregado no 

local de trabalho. 

Algo interessante que se verificou nos relatos do capítulo 2 é que as mulheres não per-

cebem a discriminação da mesma forma, algumas sequer a reconhecem, como foi o caso de 

uma das entrevistadas exclusivamente aqui.  

Como já foi dito, a sociedade como um todo tem seus conceitos e o indivíduo é influ-

enciado por esses, que são tidos como naturais. As diferentes mulheres que se inserem no tra-

balho, carregam em sua personalidade diferentes percepções, pois participaram da vida social 

de formas diferentes e, portanto, tem um olhar diferente sobre as situações que passam.  

Nessa pesquisa, se conclui que algumas mulheres tiveram a oportunidade de descons-

truir algumas dessas determinações em suas consciências. Algumas mulheres claramente en-

xergam a discriminação de uma forma mais panorâmica e conseguem saber quando estão sen-

do afetadas por ela mesmo quando esta é velada. A moça que disse que a discriminação já não 

existe, trabalha apenas esporadicamente na empresa, talvez isso tenha influenciado a forma 

com a qual ela lida com as relações que lá se dão.  

Outra diferença que foi citada no relato é o fato de algumas enxergarem o fato de os 

homens ajudarem quando as veem carregando peso como cordialidade e outras veem como 

uma ação determinada pelo fato de a acharem mais fracas e incapazes, algo que mostra a sub-

jetividade desse problema. São situações que se mostram controversas até para os superiores, 

que conforme contado, alguns chefes entendem que determinadas atitudes são passíveis de 

punição e outros podem simplesmente entender como “frescura”.  

Houve um momento onde se tratou de um problema que é decorrente da discriminação 

e é mais grave, pois afeta diretamente o indivíduo de forma pessoal e não mais como parte da 

estrutura, como quando as mulheres relataram sofrer assédio.  
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Uma delas disse que pelo funcionário ser da Petrobrás, empresa cliente da que ela tra-

balhava, que era contratada, ouviu dele ameaças dizendo que por conta dela ter feito reclama-

ções por ele tê-la importunado aos superiores dele, iria “ferrá-la”, por ser da empresa conside-

rada mais importante. Essa conduta poderia ser entendida como um assédio sexual por chan-

tagem, se ele tivesse realmente algum tipo de poder para prejudicar a moça no emprego, im-

pedindo-a de crescer profissionalmente, ser promovida ou até mesmo de demiti-la, mas como 

ela relatou posteriormente, ela fez uma reclamação com superiores dele que o deram algumas 

punições por isso e a trocaram de plataforma, impedindo que ela voltasse a passar por aquilo. 

 Com isso ficou atestado que ele não tinha poder sobre o destino dela na empresa e os 

superiores de ambos poderiam ser responsabilizados se não fizessem nada no caso. Podendo 

ser colocado assim como um assédio de índole laboral.  

A entrevistada se viu numa situação insustentável e só por isso falou com os superio-

res, também disse que não entrou com nenhuma ação judicial por medo de perder seu empre-

go, tendo passado por ameaças de “ser pega”, no aeroporto. Ela sofreu um transtorno psicoló-

gico, foi uma situação complicada para ela resolver, o trabalhador, quando passa por uma si-

tuação assim, se vê sempre diante de um dilema e tende a ponderar se vale a pena reclamar, 

agir e correr o risco de perder o emprego ou uma oportunidade nele e isso pode se tornar in-

sustentável. Nesse último caso, era uma situação de assédio sexual que iria perdurar se a fun-

cionária não tivesse denunciado, mas ao fazer isso essa situação se transformou em assédio 

moral por parte dele, que quis se vingar, estendendo o problema. É sempre um desafio para o 

empregado enfrentar esse problema.  

Para o operador de direito que advoga em favor da vítima e o juiz, devem ter em men-

te que situações de discriminação e assédio no emprego são agressões de índole moral ou co-

mo também é chamada, de extrapatrimonial.  

Nesse tipo de dano, causado ao psicológico ou a honra, como foi o caso da moça que 

sofreu com boatos de que acariciava as partes intimas de seu colega no local de trabalho, são 

todas situações que ao serem o indivíduo submetidas presumem o dano e levam a obrigação 

de reparar desde que não sejam situações de “mero aborrecimento” como é definido pela dou-

trina, meras situações do cotidiano, que podem ser exemplificados pelos comentários, olhares, 

incômodos que as mulheres entrevistadas disseram ter experimentado no local de trabalho, 

que são no entanto, situações que não podem ser enfrentadas pela lei mas pela criação de uma 

consciência coletiva onde os indivíduos saibam da importância de criar ambientes mais iguali-

tários para o bom funcionamento e produtividade do mesmo, por um ambiente democrático e 

saudável, algo que parece utópico de se alcançar, mas avanços vem sendo feitos. 
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 Nas patlaformas, antes não havia infraestrutura nenhuma para receber mulheres, hoje, 

já existe alguma, ainda que não haja em igualdade. As mulheres, apesar das dificuldades, 

conquistaram espaços ao longo do tempo, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. 
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APÊNDICE A 

Perguntas sobre discriminação no Mercado de Trabalho Offshore.8 

 

1. Nome (opcional, ou coloque só as iniciais): 

2. Cidade: 

3. Idade: 

4. A quanto tempo trabalha embarcada? 

5. Qual a função que exerce? 

6. Você sente que o ambiente de trabalho em plataformas petrolíferas é quantitativamente 

ocupado por maioria masculina? Se sim, isso de alguma forma atrapalha o desempenho 

da sua função lá? 

7. Se a resposta acima foi afirmativa, você sente que é vista de maneira diferente em um 

ambiente ocupado em sua maioria por homens?  

8. Você sente que há um tratamento diferenciado entre homens e mulheres nas plataformas? 

Com relação ao tratamento dado a você por ser mulher? 

9. Já foi oferecido algum curso que tivesse como requisito alguma característica que discri-

minasse os demais? (ex: só oferecer a homens) 

10. Há uma diferença entre as funções exercidas por homens e mulheres? A divisão de tare-

fas se dá de maneira igualitária? Há algum setor mais ocupado por homens que por mu-

lheres ou vice-versa? 

11. Você já passou ou conhece alguém que passou por uma situação de assédio no ambiente 

de plataformas? Como foi a situação? 

12. Na pesquisa que está sendo feita, cita-se relatos de mulheres que no início de suas vidas 

embarcadas, sentiram-se discriminadas. Você acha que a discriminação nas plataformas 

com relação a mulheres diminuiu, acabou com o tempo ou ainda existe mais se tornou 

menos clara? 

13. Você já presenciou alguma vez uma situação de assédio ou discriminação nas platafor-

mas? Não sendo necessariamente em razão de gênero, mas em razão de raça, idade ou se-

xualidade? 

14. Alguma exigência já te foi feita por seus superiores, de forma diferenciada, que tenha 

como justificativa o fato de ser mulher? 

15. De que forma você agiu quando sofreu a situação de assédio na empresa (se sofreu)? Fez 

alguma reclamação a superiores? Se fosse discriminada ou assediada por superiores to-

maria medidas judiciais? 

16. Na sua opinião, as plataformas petrolíferas hoje, são lugares preparados para receber tan-

to homens quanto mulheres? Ex.: há hoje, dormitórios e banheiros separados? Sente falta 

de alguma acomodação lá? 

17. Você acha que há uma diversidade étnica/racial nas plataformas? Com relação as funções 

ocupadas por mulheres brancas e negras há uma boa distribuição e igualdade quantitati-

va? 

 

                                                 
8 O questionário foi enviado no Word para o e-mail das mulheres que preferiram responder pelo programa, mas 

o mesmo também esteve disponível no formulário Google, onde apenas uma das entrevistadas optou por lá res-

ponde-lo:  

<https://docs.google.com/forms/d/1Q1VD943dRqDyUNXbPABDEzeQiAKL-F0VHgJ-aU9vZKI/edit> 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Q1VD943dRqDyUNXbPABDEzeQiAKL-F0VHgJ-aU9vZKI/edit
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APÊNDICE B 

 

Perguntas e respostas sobre discriminação no Mercado de Trabalho Offshore  

(respondido 17/02/2017)9 

 

Perguntas sobre discriminação no Mercado de Trabalho Offshore. 

 

1-Nome (opcional, ou coloque só as iniciais): S.N.  

2-Cidade: Macaé 

3-Idade: 26 anos 

4-A quanto tempo trabalha embarcada? 6 meses 

5-Qual a função que exerce? Técnica em química 

6-Você sente que o ambiente de trabalho em plataformas petrolíferas é quantitativamen-

te ocupado por maioria masculina? Se sim, isso de alguma forma atrapalha o desempe-

nho da sua função lá?  

Sim. Os homens, são bem práticos e técnicos, sempre dispondo de ajuda, porém, por conta de 

alguns poucos, deve-se tomar cuidado com todos. Evitar zonas isoladas, macacão que marque 

muito o corpo, a simpatia muitas vezes confundida com “dar mole”. E muitos ainda duvidam 

da capacidade feminina. Assim, deve-se mostrar força e trabalhar sob pressão e assédio. 

7-Se a resposta acima foi afirmativa, você sente que é vista de maneira diferente em um 

ambiente ocupado em sua maioria por homens?  

Sim. A mulher é vista como um ser diferente, quase que não pertencente àquele meio. Obser-

va-se muito isso no refeitório e na academia. Na área operacional a mulher é tratada como um 

ser mais fraco e frágil, onde nem sempre por cordialidade, oferecem ajuda. 

8-Você sente que há um tratamento diferenciado entre homens e mulheres nas plata-

formas? Com relação ao tratamento dado a você por ser mulher? 

Sim. Mas isso ocorre muitas vezes pela política da empresa e pela mulher ser vista como mais 

frágil. Assim, aos homens há um tratamento mais ríspido, quanto às mulheres algo mais ame-

no, vindo dos superiores.  

9-Há uma diferença entre as funções exercidas por homens e mulheres? A divisão de 

tarefas se dá de maneira igualitária? Há algum setor mais ocupado por homens que por 

mulheres ou vice-versa? 

Sim. Na área de estrutura offshore, a maioria se não 100% é composta por mulheres. Infeliz-

mente as mulheres ainda não ganharam esse espaço. Mas referindo-se ao mesmo espaço de 

trabalho, como no laboratório, as tarefas são igualmente divididas, onde se faz maior presença 

de mulheres. 

10-Você já passou ou conhece alguém que passou por uma situação de assédio no ambi-

ente de plataformas? Como foi a situação? 

Sim. Já vi e já passei muitas. Muitas ligações sem nenhum teor de importância para o labora-

tório, envio de agrados, como: chocolate, doces, etc. Elogios no horário de trabalho quanto a 

forma física ou aparência. O pior caso que passei foi um fato que estávamos agachadas no 

laboratório, fechando algumas caixas de amostras a serem envidas para a base. 5 minutos 

após, recebemos uma ligação anônima falando sobre a posição que estávamos e termos baixos 

sobre a mulher.  

                                                 
9       A princípio o questionário tinha apenas 14 perguntas, as  perguntas 09, 15 e 16 foram acrescentadas poste-

riormente. Algumas falas citadas, não constam nas respostas aqui colocadas pois foram ditas de maneira in-

formal no facebook. 
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11- Na pesquisa que está sendo feita, cita-se relatos de mulheres que no início de suas 

vidas embarcadas, sentiram-se discriminadas. Você acha que a discriminação nas plata-

formas com relação a mulheres diminuiu, acabou com o tempo ou ainda existe mais se 

tornou menos clara? 

A discriminação na contratação de mulheres deve-se a casos passados de envolvimento afeti-

vo nas plataformas, porém agora é totalmente claro. Logo, algumas preferem não contratar 

dependendo do contrato, onde exista um efetivo muito grande de homens e muito depende 

também da disponibilidade de camarotes femininas, o que muitas plataformas hoje, não pos-

suem mais.  

12- Você já presenciou alguma vez uma situação de assédio ou discriminação nas plata-

formas? Não sendo necessariamente em razão de gênero, mas em razão de raça, idade 

ou sexualidade? 

Sim, gênero, raça, idade sexualidade, nível de escolaridade, condição financeira, estado civil, 

condição física.  

13-Alguma exigência já te foi feita por seus superiores, de forma diferenciada, que tenha 

como justificativa o fato de ser mulher? 

Sim, a maioria delas. A forma como a mulher é tratada é bem diferenciada. Seja por interesse 

pessoal ou pelo fato de já terem ocorrido muitas reclamações de mulheres feitas, que estavam 

sendo tratadas de maneira grosseira, muitos tem cuidado por conta disso também.  

14- Na sua opinião, as plataformas petrolíferas hoje, são lugares preparados para rece-

ber tanto homens quanto mulheres? Ex: há hoje, dormitórios e banheiros separados? 

Sente falta de alguma acomodação lá? 

Sim. Levando o fato de ser um local de trabalho, não pode-se exigir muito conforto como o 

que temos em casa, mas existem camarotes fechados. O maior problema deve-se ao fato dos 

banheiros da área de trabalho serem unissex, logo não temos banheiro, pois são usados pelos 

homens. No mais, acredito que utilizando com respeito pelo individuo, seja mulher ou ho-

mem, é possível todos trabalharem com harmonia e prazer. 
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APÊNDICE C 

 

Perguntas e respostas sobre discriminação no Mercado de Trabalho Offshore  

(respondido 23/02/2017)10 

 

1-Nome (opcional, ou coloque só as iniciais): K.C. 

2- Cidade: 

Macaé 

3-Idade:26 

4-A quanto tempo trabalha embarcada? 5 anos 

5-Qual a função que exerce? Química 

6-Você sente que o ambiente de trabalho em plataformas petrolíferas é quantitativamen-

te ocupado por maioria masculina? Se sim, isso de alguma forma atrapalha o desempe-

nho da sua função lá? Com certeza. Não atrapalha meu desempenho. 

7-Se a resposta acima foi afirmativa, você sente que é vista de maneira diferente em um 

ambiente ocupado em sua maioria por homens? 

Em alguns casos sim. Todos querem te ajudar. 

8-Você sente que há um tratamento diferenciado entre homens e mulheres nas plata-

formas? Com relação ao tratamento dado a você por ser mulher? 

Sim. Os homens são bem atenciosos e prestativos em relação às mulheres 

9-Já foi oferecido algum curso que tivesse como requisito alguma característica que dis-

criminasse os demais? (ex : só oferecer a homens) Nunca. 

10-Há uma diferença entre as funções exercidas por homens e mulheres? A divisão de 

tarefas se dá de maneira igualitária? Há algum setor mais ocupado por homens que por 

mulheres ou vice-versa? Acho que a parte de mergulho. Só conheço mergulhadores homens. 

11-Você já passou ou conhece alguém que passou por uma situação de assédio no ambi-

ente de plataformas? Como foi a situação? Nunca passei e não conheço nenhuma história. 

12- Na pesquisa que está sendo feita, cita-se relatos de mulheres que no início de suas 

vidas embarcadas, nos primeiros anos de atividade petrolífera no Brasil(anos 

70),sentiram-se discriminadas. Você acha que a discriminação nas plataformas com re-

lação a mulheres diminuiu, acabou com o tempo ou ainda existe mais se tornou menos 

clara? Acho que essa discriminação já não existe mais. 

13- Você já presenciou alguma vez uma situação de assédio ou discriminação nas plata-

formas? Não sendo necessariamente em razão de gênero, mas em razão de raça, idade 

ou sexualidade? Nunca. 

14-Alguma exigência já te foi feita por seus superiores, de forma diferenciada, que tenha 

como justificativa o fato de ser mulher? Não que eu me recorde 

15-De que forma você agiu quando sofreu a situação de assédio na empresa (se sofreu)? 

Fez alguma reclamação a superiores? Se fosse discriminada ou assediada por superiores 

tomaria medidas judiciais? Nunca sofri 

16- Na sua opinião, as plataformas petrolíferas hoje, são lugares preparados para rece-

ber tanto homens quanto mulheres? Ex: há hoje, dormitórios e banheiros separados? 

Sente falta de alguma acomodação lá? Uma plataforma é diferente da outra. Todas as que 

eu embarquei até hoje, tem dormitórios excelentes com seus banheiros privados. 

                                                 
10      Quando procurada para responder o questionário, a entrevistada disse: Eu não trabalho embarcada. Traba-

lho da base e embarco de vez em quando, sempre em plataformas diferentes. 
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17-Você acha que há uma diversidade étnica/racial nas plataformas? Com relação as 

funções ocupadas por mulheres brancas e negras há uma boa distribuição e igualdade 

quantitativa? Sim 
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APÊNDICE D 

 

Perguntas e respostas sobre discriminação no Mercado de Trabalho Offshore  

(respondido 03/03/2017)11
 

 

1-Nome (opcional, ou coloque só as iniciais): J.P.  

2-Cidade: Rio de Janeiro  

3-Idade: 25 anos 

4-A quanto tempo trabalha embarcada? 2 anos  

5-Qual a função que exerce? Técnica química  

6-Você sente que o ambiente de trabalho em plataformas petrolíferas é quantitativamen-

te ocupado por maioria masculina? Se sim, isso de alguma forma atrapalha o desempe-

nho da sua função lá? Com certeza é predominante homem. Não atrapalha a minha função, 

pois teoricamente não dependo de trabalho de terceiros.  

7-Se a resposta acima foi afirmativa, você sente que é vista de maneira diferente em um 

ambiente ocupado em sua maioria por homens? Sim, as vezes até duvidam do nosso tra-

balho. 

8-Você sente que há um tratamento diferenciado entre homens e mulheres nas plata-

formas? Com relação ao tratamento dado a você por ser mulher? Não há tratamento dife-

renciado não. 

9-Há uma diferença entre as funções exercidas por homens e mulheres? A divisão de 

tarefas se dá de maneira igualitária? Há algum setor mais ocupado por homens que por 

mulheres ou vice-versa? Então, a divisão de tarefas é mais em relação a função. Mas as fun-

ções de pintura, homem de área, e irata, costuma ser 100% ocupada dos Homens  

10-Você já passou ou conhece alguém que passou por uma situação de assédio no ambi-

ente de plataformas? Como foi a situação? Sim, eu já fui assediada. Um homem, cuja fun-

ção é mestre de cabotagem, cismou comigo e ficou me perseguindo, eu tendo que fazer minha 

rotina na área sempre escoltada por operadores. Até que um dia, enquanto eu dormia ele en-

trou no camarote, eu acordei e fui direto ao gerente da plataforma (GePlat) que proibiu o ho-

mem de embarcar naquela plataforma enquanto eu embarcasse por lá  

11- Na pesquisa que está sendo feita, cita-se relatos de mulheres que no início de suas 

vidas embarcadas, sentiram-se discriminadas. Você acha que a discriminação nas plata-

formas com relação a mulheres diminuiu, acabou com o tempo ou ainda existe mais se 

tornou menos clara? Ainda existe, duvidam da nossa capacidade profissional e dizem que 

não aguentamos tanta pressão. Mas no fundo, em dados estatísticos, o maior número de pes-

soas que desembarcam com problemas psicológicos por não aguentar a pressão é de homens. 

12- Você já presenciou alguma vez uma situação de assédio ou discriminação nas plata-

formas? Não sendo necessariamente em razão de gênero, mas em razão de raça, idade 

ou sexualidade? Já vi, em relação as funções exercidas. Não é geral, mas Petrobras costuma 

ter uma certa discriminação com funcionários terceirizados, mesmo os terceirizados sendo 

maioria em unidade marítima  

13-Alguma exigência já te foi feita por seus superiores, de forma diferenciada, que tenha 

como justificativa o fato de ser mulher? Não.  

14- Na sua opinião, as plataformas petrolíferas hoje, são lugares preparados para rece-

ber tanto homens quanto mulheres? Ex: há hoje, dormitórios e banheiros separados? 

                                                 
11     Esse questionário foi enviado antes do aditamento do questionário, no entanto foi devolvido com as respos-

tas após, por isso aqui só há 14 questões respondidas e no anterior, que foi enviado após o acréscimo e res-

pondido antes deste aqui, há 17 questões respondidas.  
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Sente falta de alguma acomodação lá? Há plataformas que estão preparadas, ou se adapta-

ram para essa realidade, mas há outras que não. Isso depende muito de unidade para unidade. 

Principalmente com relação a banheiro. Que masculino costuma ter um por andar, e feminino 

geralmente, só tem no camarote. 
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APÊNDICE E 

 

Perguntas e respostas sobre discriminação no Mercado de Trabalho Offshore  

(respondido 19/03/2017) 

 

1-Nome (opcional, ou coloque só as iniciais):J.C. 

2-Cidade:Belford-roxo 

3-Idade:28 

4-A quanto tempo trabalha embarcada? 6 anos 

5-Qual a função que exerce? Técnica em Quimica 

6-Você sente que o ambiente de trabalho em plataformas petrolíferas é quantitativamen-

te ocupado por maioria masculina? Se sim, isso de alguma forma atrapalha o desempe-

nho da sua função lá? Sim, são em média 200 homens para cada 5 mulheres. Sim na maioria 

das vezes, alguns te acham incompetentes, fracas demais para tal função, ou vulnerável ao 

ponto de assédio agressivo. 

7-Se a resposta acima foi afirmativa, você sente que é vista de maneira diferente em um 

ambiente ocupado em sua maioria por homens? Sim, são poucos os homens que vêem as 

mulheres aqui como Profissionais, e sim como uma “menininha sortuda”, por estar embarcan-

do, em algumas profissões como a elétrica por exemplo, já vi casos de ser uma eletricista mu-

lher (tipicamente ocupados por homens) o cara dizer - não tem um eletricista aí não? 

8-Você sente que há um tratamento diferenciado entre homens e mulheres nas plata-

formas? Com relação ao tratamento dado a você por ser mulher? Sim, em alguns casos 

somos ajudadas por sermos mulheres, quando alguém vê carregando algo pesado e tal, mais 

em outros casos se acham no direito de assediar violentamente com palavras, com gestos, com 

ligações anônimas ao setor de trabalho dizendo –vc é gostosa, sua calcinha está toda enfiada 

nesse macacão, coisas absurdamente pesadas, só pelo fato de ser mulher, ou comentários do 

tipo: “mulher depois que o cara está embarcado dez dias fica linda.” 

9-Já foi oferecido algum curso que tivesse como requisito alguma característica que dis-

criminasse os demais? (ex : só oferecer a homens) Não comigo nunca aconteceu não, mais 

de vaga de um emprego que ganhe muito mais e só pedir masculino pra fazer a mesma coisas 

que fazemos aqui, já. 

10-Há uma diferença entre as funções exercidas por homens e mulheres? A divisão de 

tarefas se dá de maneira igualitária? Há algum setor mais ocupado por homens que por 

mulheres ou vice-versa? Não há diferença, as tarefas são oferecidas igualmente, mais 95 % 

da força de trabalho são homens. 

11-Você já passou ou conhece alguém que passou por uma situação de assédio no ambi-

ente de plataformas? Como foi a situação? Sim já passei, fui assediada por um operador 

BR e por conta da minha indignação fui a superiores dele e minha empresa ficou sabendo, ele 

começou a me ameaçar, via rede social, pessoalmente, dizer que ia me pegar no aeroporto, 

batia porta pra eu ficar com medo, além disso ameaçava pelo fato dele ser BR e eu contratada, 

dizendo que ele mandava lá e eu não, a empresa e a Petrobras chefia, achou melhor me trocar 

de plataforma e ele teve algumas punições. 

12- Na pesquisa que está sendo feita, cita-se relatos de mulheres que no início de suas 

vidas embarcadas, sentiram-se discriminadas. Você acha que a discriminação nas plata-

formas com relação a mulheres diminuiu, acabou com o tempo ou ainda existe mais se 

tornou menos clara? Acho que a discriminação está na cabeça das pessoas e não há nenhuma 

campanha de respeito as mulheres aqui. 

13- Você já presenciou alguma vez uma situação de assédio ou discriminação nas plata-

formas? Não sendo necessariamente em razão de gênero, mas em razão de raça, idade 
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ou sexualidade? Já presenciei muitas discriminações em relação a poder aquisitivo, como 

sabem aqui tem trabalhadores BR que são minoria mais ou menos 40% ganhado muito bem e 

o restante ganhando um salário mediano de contratada. 

14-Alguma exigência já te foi feita por seus superiores, de forma diferenciada, que tenha 

como justificativa o fato de ser mulher? Não, por conta da empresa é tudo normal. 

15-De que forma você agiu quando sofreu a situação de assédio na empresa (se sofreu)? 

Fez alguma reclamação a superiores? Se fosse discriminada ou assediada por superiores 

tomaria medidas judiciais? Não tomei medidas judiciais por medo perder meu emprego, 

mais comuniquei as superiores dele  de modo que estava uma situação insustentável, e por 

isso minha empresa ficou sabendo. 

16- Na sua opinião, as plataformas petrolíferas hoje, são lugares lugares preparados pa-

ra receber tanto homens quanto mulheres? Ex: há hoje, dormitórios e banheiros sepa-

rados? Sente falta de alguma acomodação lá? Na verdade são preparados para receber 90% 

homens e 10% de mulheres, tipo 20 camarotes pra homens com 6 camas e 2 para mulheres 

mais ou menos, e já aconteceu caso de uma ter que descer por falta de vaga para outra mais 

importante em tal função subir. 

17-Você acha que há uma diversidade étnica/racial nas plataformas? Com relação as 

funções ocupadas por mulheres brancas e negras há uma boa distribuição e igualdade 

quantitativa? Não, em relação a raça eu nunca vi discriminação aqui não. 
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APÊNDICE F 

 

Perguntas e respostas sobre discriminação no Mercado de Trabalho Offshore  

(respondido 06/09/2017) 

 

1-Nome (opcional, ou coloque só as iniciais): J. S. 

2-Cidade: Macaé 

3-Idade: 37  

4-A quanto tempo trabalha embarcada? 3 anos 

5-Qual a função que exerce? Tecnica de Planejamento / Coordenação de Equipe 

6-Você sente que o ambiente de trabalho em plataformas petrolíferas é quantitativamen-

te ocupado por maioria masculina? Se sim, isso de alguma forma atrapalha o desempe-

nho da sua função lá? Sim, porém não atrapalha o desempenho de minhas funções, até por 

que tenho papel de liderança perante eles. 

7-Se a resposta acima foi afirmativa, você sente que é vista de maneira diferente em um 

ambiente ocupado em sua maioria por homens? Não me vejo de forma diferente, se é pos-

sível dizer que existe um pequeno incômodo, uma vez que por você ser minoria e ter figura 

feminina, os assédios, mesmo que restritivos a olhares, acabam por trazer desconforto. 

8-Você sente que há um tratamento diferenciado entre homens e mulheres nas plata-

formas? Com relação ao tratamento dado a você por ser mulher? Sim, mesmo que indire-

tamente, pois eles associam a figura feminina ao ser mais frágil, não delegando algumas ativi-

dades por subestimar a força (capacidade de carregar pesos). 

9-Já foi oferecido algum curso que tivesse como requisito alguma característica que dis-

criminasse os demais? (ex : só oferecer a homens) Não 

10-Há uma diferença entre as funções exercidas por homens e mulheres? A divisão de 

tarefas se dá de maneira igualitária? Há algum setor mais ocupado por homens que por 

mulheres ou vice-versa? Sim, nas frentes de trabalho onde a necessidade de exercer força, 

predomina a figura masculina. No tempo que possuo embarcada, nunca vi uma função exclu-

sivamente masculina, é claro que no ambiente offshore há uma predominância masculina. 

Não podemos dizer que há tarefas igualitárias, pois esse universo offshore, em sua atividade 

fim (execução de serviços), existe uma pequena minoria feminina qualificada. 

11-Você já passou ou conhece alguém que passou por uma situação de assédio no ambi-

ente de plataformas? Como foi a situação? Sim. Recentemente em um serviço de pintura a 

noite, uma colaboradora encontrava-se abaixada pintando um rodapé e do lado existia um 

colega na posição horizontal. Nesse momento, um técnico de segurança, no ângulo que o 

mesmo estava, acreditou que a colaboradora estivesse acariciando o orgão genital do colega, o 

que não ocorreu. Essa história vazou para força de trabalho e a mesma passou por constran-

gimentos, piadas, que foi necessário o desembarque da mesma. O Esposo da colaboradora 

também ficou sabendo e a mesma ainda teve que se explicar em casa.  Se fossem dois homem 

não havia sido levantada essa suspeita. Como alguém pode achar que a pessoa vai no meio da 

planta de processo praticar tal ato? 

12- Na pesquisa que está sendo feita, cita-se relatos de mulheres que no início de suas 

vidas embarcadas, sentiram-se discriminadas. Você acha que a discriminação nas plata-

formas com relação a mulheres diminuiu, acabou com o tempo ou ainda existe mais se 

tornou menos clara? Ela existe, porém menos clara.  

13- Você já presenciou alguma vez uma situação de assédio ou discriminação nas plata-

formas? Não sendo necessariamente em razão de gênero, mas em razão de raça, idade 

ou sexualidade? Não. Só tomei ciência. 
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14-Alguma exigência já te foi feita por seus superiores, de forma diferenciada, que tenha 

como justificativa o fato de ser mulher? Não 

15-De que forma você agiu quando sofreu a situação de assédio na empresa (se sofreu)? 

Fez alguma reclamação a superiores? Se fosse discriminada ou assediada por superiores 

tomaria medidas judiciais? Nunca sofri assédio, mas com certeza se presenciasse ou sofres-

se, tomaria medidas administrativas e judiciais. 

16- Na sua opinião, as plataformas petrolíferas hoje, são lugares lugares preparados pa-

ra receber tanto homens quanto mulheres? Ex: há hoje, dormitórios e banheiros sepa-

rados? Sente falta de alguma acomodação lá? Sim, é um ambiente preparado para receber 

todos, existe dormitórios e banheiros equipados separados, não sinto falta de nenhuma aco-

modação. Existe uma preocupação da companhia para inclusão de todos. 

17-Você acha que há uma diversidade étnica/racial nas plataformas? Com relação as 

funções ocupadas por mulheres brancas e negras há uma boa distribuição e igualdade 

quantitativa? Posso dizer que não existe essa divisão, a necessidade e a capacidade profissi-

onal que faz o diferencial. Infelizmente é um mercado que necessita ser mais explorado pelas 

mulheres, não se trata de distribuição e sim capacitação profissional para expandir o mercado 

entre a figura masculina e feminina. 
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