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RESUMO 

 

BUSSAB, Gabriela Paiva. Ações Afirmativas de Gênero sob a perspectiva do 

Direito do Trabalho. 2020. 158 p. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho) 

– Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

 

Essa pesquisa tem como objetivo compreender as dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres em termos de carreira, emprego e equilíbrio entre a vida profissional e 

vida pessoal. Além disso, pretendemos analisar ações afirmativas que podem 

solucionar essas dificuldades.  Para isso, começamos o Capítulo 1 analisando o 

que pode ser considerado discriminação de gênero, estabelecendo o que é 

discriminação e, depois, mapeando os problemas atualmente enfrentados pelas 

mulheres. Depois disso, o Capítulo 2 discute as causas da persistência da 

discriminação de gênero, essencialmente pelo arranjo do trabalho entre os 

gêneros historicamente. Após, o Capítulo 3 explica a evolução da legislação sobre 

trabalho da mulher. Por fim, o Capítulo 4 apresenta ações afirmativas aplicadas 

por outros países, e uma breve discussão sobre cada uma delas. 

 

Palavras-chave: Gênero, trabalho, mulheres, discriminação, ação afirmativa. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

BUSSAB, Gabriela Paiva. Gender Affirmative Actions from the perspective of 

Labor Law. 2020. 158 p. Thesis (Master in Labor Law) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

This research aims to comprehend the difficulties encountered by women in terms 

of career, employment, payment and work-life balance.  Also, we intent to analyze 

affirmative action that can address the issues presented. To do so, we begin 

Chapter 1 by analyzing what can be considered gender discrimination, by 

stablishing what is discrimination and, then, mapping the issues currently face by 

women. After that, Chapter 2 addresses the causes of the persistence of gender 

discrimination, essentially by understanding the arrangement of work between 

genders throughout History. Then, Chapter 3 explains the evolution of legislation 

about women work. Finally, Chapter 4 presents affirmative action enforced by other 

countries, and a brief discussion about each one of them.  

 

Keywords: Gender, work, women, discrimination, affirmative action. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

É comum dividir o movimento feminista em ondas, especialmente para fins 

didáticos. A maioria dos autores secciona essas ondas em pautas e em marcos 

específicos do tempo, havendo alguma divergência quanto à quantidade de 

divisões e quanto à pauta específica de cada uma das ondas.  

Na virada do milênio, o feminismo parece ter tomado novo fôlego. 

Arriscamos que parte da visibilidade da pauta feminista se deve à internet e, mais 

especificamente, às redes sociais. É que esses meios propagam ideias em 

velocidades antes desconhecidas e, mais do que isso, propagam também 

experiências e vivências.  

As redes sociais operam como um meio de organização de mulheres. 

Movimentos como o #metoo – em que mulheres utilizavam a hashtag para divulgar 

casos de assédio sexual – demonstram que esses meios são ferramentas 

poderosas de conscientização e articulação política 1.  

Dentre as pautas que estão em voga nos últimos anos, está o trabalho da 

mulher. Temas como a dupla jornada, a licença maternidade e a igualdade salarial 

estão sendo amplamente debatidos, o que inclusive têm movimentado campanhas 

políticas ao redor do mundo a abordá-los. Esses temas, contudo, não são novos 

para o movimento feminista. A persistência desse debate, no entanto, revela que 

as políticas públicas sobre a igualdade da mulher no trabalho têm sido 

insuficientes. 

Os números confirmam essa hipótese. Em 2016, a Organização 

Internacional do Trabalho confeccionou um extenso relatório acerca das 

persistências da desigualdade do trabalho entre homens e mulheres, chamado de 

Women at Work: Trends 2016 2. A base do relatório era o período compreendido 

entre 1995 e 2015.  

 
1 Matéria sobre o movimento #metoo disponível em: < 
https://brasil.elpais.com/tag/movimiento_metoo>. Último acesso em 06.01.2020, às 20h00. 
 
2  Relatório Women at Work: Trends disponível em: < 
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457317/lang--
en/index.htm>. Último acesso em 06.01.2020, às 20h10. 

https://brasil.elpais.com/tag/movimiento_metoo
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457317/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457317/lang--en/index.htm


12 
 

O documento consiste em uma extensa análise que se subdivide em duas 

grandes partes: (i) global and regional trends e (ii) gender gaps in the quality of 

work. O relatório se incumbe de analisar as tendências regionais e globais do 

trabalho da mulher nos últimos 20 anos, partindo, para tanto, de pontos como 

desemprego, tempo de trabalho remunerado, segregação profissional e tempo de 

trabalho doméstico. 

A realidade retratada pelo Women at Work: Trends 2016 está longe de ser 

a ideal. Muito embora o relatório tenha apontado uma redução na desigualdade, 

o documento ressaltou que essa redução ocorreu apenas de maneira marginal.  

Na Ásia Meridional e Oriental, a desigualdade entre os gêneros aumentou dentro 

do período de observação.  

O Women at Work: Trends 2016 destacou que as mulheres jovens são a 

faixa do público que mais sofre com o desemprego, mesmo que o seu nível 

educacional seja igual ou superior ao dos homens da mesma idade. Outro ponto 

importante observado pela OIT foi a persistência da desigualdade na distribuição 

dos trabalhos domésticos. 

Talvez o ponto mais chocante do relatório tenha sido o prognósitco de que, 

se as tendências observadas nos últimos 20 anos permanecerem tais quais se 

encontram, a desigualdade salarial entre os gêneros apenas será superada no 

ano 2086. Essa foi a conclusão da OIT e da Organização das Nações Unidas: 

 

A realização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável exige 
a implementação de um quadro integrado de medidas transformadoras, 
guiado por Convenções e Recomendações da OIT, que coloca a 
eliminação da discriminação e a concretização da igualdade de género 
em casa e no trabalho, no centro das intervenções políticas. Este modelo 
também está incorporado na Iniciativa do Centenário da OIT sobre as 
Mulheres no Trabalho, com o objetivo de acentuar o compromisso 
constitucional dos constituintes da OIT para com a igualdade entre 
homens e mulheres quando a OIT se prepara para o seu segundo 
centenário em 2019. 

 

Isso significa que as políticas adotadas pelos países analisados no relatório 

da OIT são insuficientes ou, quando menos, não são céleres o bastante. Tornou-

se imprescindível, portanto, entender o motivo pelo qual essas políticas não 

estavam atendendo a finalidade pretendida, até para viabilizar alternativas 

realmente eficientes.  
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A necessidade de debater as políticas públicas de gênero com maior 

seriedade já vinha sendo ressaltada há décadas pela comunidade internacional. 

Um marco sobre o tema é a Quarta Conferência Mundial sobre Mulheres, que 

aconteceu em Pequim, entre os dias 4 e 15 de setembro de 1995. Nessa 

Conferência, foi firmado o Beijing Declaration and Platform for Action 3, um extenso 

documento, de 361 cláusulas, que, dentre outras coisas, positivou um conceito 

chave para as políticas públicas: o gender mainstreaming.  

Basicamente, o gender mainstreaming, (em português chamado de 

transversalização de gênero) é a análise de qualquer política pública sob a 

perspectiva do gênero. Por exemplo, a transversalização de gênero implica 

calcular quais seriam as repercussões para as mulheres com a positivação do 

trabalho intermitente. Essa política gerará uma redução no número de mulheres 

nos postos de trabalho por tempo indeterminado? Haverá uma inserção maior de 

mulheres no mercado formal de emprego? O trabalho intermitente aumentará ou 

diminuirá o gap salarial entre os gêneros?  

O que se propõe no Beijing Declaration and Platform for Action, portanto, é 

que não apenas as políticas públicas voltadas para as mulheres sejam analisadas 

sob a perspectiva do gênero, mas sim, que todas as políticas públicas passem 

pela transversalização desse debate. O fundamento é óbvio: homens e mulheres 

estão em posições sociais diferentes e, diante disso, são impactados de maneiras 

diferentes pelas políticas públicas. Uma mesma medida pode favorecer o público 

masculino, ao passo que prejudica o público feminino.  

A transversalização de gênero é foco de vários Estados. A recomendação 

da Beijing Declaration and Platform for Action está no centro da proposta francesa 

para alcançar a igualdade de gênero. O debate, também, está cada vez mais forte 

na Espanha, especialmente sob a perspectiva trabalhista. Islândia, Suécia e 

Holanda também repensam suas políticas com base nesse novo enfoque. Na 

América Latina, o México tem adotado a transversalização de gênero em sua 

reforma política. 

 
3 O texto integral do Beijing Declaration and Platform for Action está disponível em: 
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf. 
Último acesso em 02.01.2020, às 13h00.  

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
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No Brasil, contudo, ainda há muito o que caminhar. Não se coloca em prova 

que as mulheres brasileiras contam com aparato significativo de direitos, quando 

as colocamos em perspectiva com outras mulheres do mundo. O enfoque da 

transversalização de gênero, no entanto, está longe de ser uma realidade no país. 

Com o direito do trabalho, não é diferente.  

Muito pouco se falou sobre quais seriam os impactos da Lei 13.467 – 

popularmente apelidada de Reforma Trabalhista – especificamente sobre as 

mulheres trabalhadoras. Será que o artigo 58-A da CLT, que dispõe sobre o 

trabalho parcial, afeta homens e mulheres da mesma forma? E o trabalho 

temporário e terceirizado, tratados pela Lei nº 13.429/2017? Essas formas de 

contratação contribuem para o aumento ou para a diminuição da discriminação 

indireta da mulher?  

Parece faltar ao Brasil um plano efetivo de combate à discriminação da 

mulher. Não existe uma profundidade a respeito dos impactos das políticas 

públicas sob o viés do gênero, tampouco uma plataforma organizada sobre o 

assunto. 

A eliminação da desigualdade da mulher, além de ser um dever 

constitucional, é um compromisso internacional assumido pelo Brasil. O Decreto 

nº 4.377/2002 promulgou a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação sobre a Mulher. Essa 

convenção, assinada pelo Brasil no ano de 1981, contém uma série de 

compromissos assumidos no sentido de combater a discriminação em razão do 

gênero em setores como a política e a educação. Especificamente sobre o 

trabalho da mulher, o artigo 11 da Convenção prevê o seguinte: 

 

1. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher na esfera do emprego a fim de 
assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres, os 
mesmos direitos, em particular: 
a) O direito ao trabalho como direito inalienável de todo ser humano; 
b) O direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação 
dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego; 
c) O direito de escolher livremente profissão e emprego, o direito à 
promoção e à estabilidade no emprego e a todos os benefícios e outras 
condições de serviço, e o direito ao acesso à formação e à atualização 
profissionais, incluindo aprendizagem, formação profissional superior e 
treinamento periódico; 
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d) O direito a igual remuneração, inclusive benefícios, e igualdade de 
tratamento relativa a um trabalho de igual valor, assim como igualdade 
de tratamento com respeito à avaliação da qualidade do trabalho; 
e) O direito à seguridade social, em particular em casos de 
aposentadoria, desemprego, doença, invalidez, velhice ou outra 
incapacidade para trabalhar, bem como o direito de férias pagas; 
f) O direito à proteção da saúde e à segurança nas condições de 
trabalho, inclusive a salvaguarda da função de reprodução. 

 

A Convenção da Organização das Nações Unidas sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação sobre a Mulher retrata, portanto, uma série de 

compromissos assumidos pela comunidade internacional, dentre eles o de adotar 

medidas de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. A 

escolha de quais serão essas medidas insere-se no poder discricionário de cada 

um dos Estados signatários dessa Convenção. 

É esse o escopo dessa dissertação. Buscamos compreender o que é 

propriamente a discriminação da mulher no mercado de trabalho. Tentamos 

mapear o que causa essa desigualdade e quais são as estratégias legislativas 

normalmente utilizadas para combatê-la. Por fim, analisamos algumas das 

estratégias novas adotadas por outros países, com o intuito de entender a sua 

viabilidade e sua chance de êxito. 
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Conclusão 

 

Ao apresentarmos o projeto de pesquisa que deu origem à essa 

dissertação, esperávamos confirmar algumas hipóteses de maneira teórica. 

Sabíamos que a discriminação indireta da mulher no mercado de trabalho 

persistia, bem como que as estratégias legais adotas com o objetivo de saná-las 

eram ineficazes. No entanto, entendíamos necessário reafirmar esses pontos de 

maneira aprofundada, até para que ficasse demonstrada a necessidade de adotar 

ações afirmativas de gênero pelo Direito do Trabalho.  

Há três anos, o cenário das ações afirmativas de gênero era outro, muito 

menos diverso. Propusemo-nos, inicialmente, a estudar alguns casos bem-

sucedidos da Europa – como a licença parental da Suécia – mas não 

imaginávamos que, nesses três anos, haveria um esforço conjunto da União 

Europeia pela adoção de novas medidas, tampouco iniciativas inovadoras como 

a francesa e a espanhola. 

Ainda que não tenhamos como saber quais serão os efeitos dessas 

medidas, o fato de elas terem sido colocadas em prática confirma as nossas 

hipóteses originais. A discriminação indireta da mulher no mercado de trabalho 

permanece e precisamos pensar em novas maneiras de usar o Direito do Trabalho 

para combatê-la.  As ações afirmativas parecem ser um ótimo caminho, 

especialmente quando elas são aplicadas de maneira conjugada.  

A Espanha, país que está na vanguarda desse tipo de proposta, não adotou 

apenas um dito de ação afirmativa, mas um “pacote”, que tinha várias frentes. As 

medidas tinham como objetivo: (i) mapear a desigualdade de remuneração e 

corrigi-la; (ii) garantir que a licença maternidade não opere como um entrave à 

carreira da mulher; (iii) incentivar a divisão igual dos trabalhos reprodutivos; (iv) 

promover a ascensão de mulheres a cargos de gestão e direção. Considerando 

que a discriminação indireta das mulheres no mercado de trabalho se manifesta 

de diferentes formas, sua eliminação depende, também, de uma série de medidas.  

A discriminação indireta da mulher no mercado de trabalho é cíclica. Para 

que esse ciclo se quebre, além do combate ao gap salarial e da preservação das 
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alternativas de carreira da mulher, é necessário buscar uma divisão mais igual dos 

trabalhos reprodutivos. Sem que o cuidado seja efetivamente distribuído, não 

haverá uma alteração permanente do quadro do trabalho da mulher, diante daquilo 

que foi demonstrado no Capítulo 2. 

Não acreditamos que ações afirmativas sejam suficientes para acabar com 

a discriminação indireta da mulher no mercado de trabalho. É claro que o Direito 

do Trabalho não pode alterar as relações sociais ao ponto de garantir a equidade 

de divisão do trabalho reprodutivo. No entanto, há maneiras de incentivar e 

recompensar certos comportamentos desejados, o que certamente pode 

favorecer a sua disseminação e consolidação.  

A Suécia é um bom exemplo de que a licença parental e a licença 

paternidade são ferramentas extremamente eficazes nesses objetivos. Essas 

medidas foram importantíssimas na reconstrução da parentalidade, o que se 

observa pelo número crescente de pais que optam por usufruir desse benefício.  

A atuação do Estado, no entanto, não é a única necessária para que essas 

mudanças aconteçam. As empresas são um grande ator quando consideramos 

essas mudanças, especialmente porque, no cotidiano, elas são as responsáveis 

por colocar em prática as políticas de igualdade de gênero. Pouco importa se há 

a possibilidade de estender a licença paternidade se o empregador boicota o 

empregado que opta por utilizá-la. 

Nossos estudos levaram-nos à conclusão de o Direito do Trabalho pode 

ajudar a promover a igualdade material da mulher no trabalho, desde que ele atue 

também na esfera dos trabalhos reprodutivos. 
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