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A PROTEÇÃO À MULHER NO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO 

 

1. RESUMO  

  

O presente trabalho aborda as normas que visam proteger e promover o 

trabalho feminino. A importância do tema está na crescente participação das mulheres 

no mercado de trabalho. Busca-se abordar a história das normas protetoras, desde as 

presentes em Constituições até as dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho, 

bem como as que já foram revogadas e as que estão em vigência atualmente, e 

também os seus reflexos. Ademais, realiza-se uma análise da participação da mulher 

no mercado de trabalho brasileiro. 

 

 2. INTRODUÇÃO 

 

 Com o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, torna-

se necessário conhecer as normas de proteção atualmente vigentes, bem como 

entender, em sua análise histórica, os motivos que levaram a criação de tais normas. 

 Através do presente trabalho pretende-se, portanto, traçar uma linha histórica 

sobre as normas de proteção ao trabalho da mulher, analisar quais ainda estão 

vigentes, e também as consequências de tais normas, se benéficas ou não.  

 Desta forma, ao analisar tais itens busca-se entender como as mulheres 

passaram a ocupar diversos postos no mercado de trabalho e qual a contribuição do 

direito do trabalho para assegurar à estas os seus direitos. 

 

 3. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar os dispositivos de proteção ao trabalho 

da mulher no Direito Brasileiro, apontando quais ainda estão em vigor na atualidade, 

bem como os fundamentos de tal proteção. 

 

 4. METODOLOGIA 

 

 Pesquisa bibliográfica com base em diversas fontes. 

 



 
 

 5. DESENVOLVIMENTO 

 

 As normas protetivas do Direito do Trabalho têm sua criação evidenciada no 

Código de Napoleão, em 1804. No Brasil, o ingresso na Organização Internacional do 

Trabalho, o movimento operário com diversas greves no início do século XX, o surto 

industrial ocorrido após a Primeira Guerra Mundial e a política trabalhista de Getúlio 

Vargas caracterizam o início do Direito do Trabalho. Ademais, a criação do Ministério 

do Trabalho em 1930 e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, são 

marcos que se destacam no contexto histórico brasileiro. 

 O trabalho feminino, antigamente, era voltado a atividades domésticas, como a 

tecelagem, preparo de alimentos, agricultura e vestuário. Com a Revolução Industrial, 

as mulheres passaram a trabalhar na indústria têxtil, com péssimas condições de 

trabalho, salários ínfimos e jornadas extenuantes, sendo um dos fatores que 

desencadeou o surgimento de leis de proteção ao trabalhador. 

Em relação à participação da mulher no mercado de trabalho, houve uma 

intensificação com a Segunda Guerra Mundial, com os homens sendo direcionados 

aos campos de batalha, causando um aumento na oferta de trabalho. Ademais, com 

o progresso técnico, alguns tipos de trabalho que eram característicos do sexo 

masculino tornaram-se menos penosos, deixando a força física de ser um empecilho 

para a contratação de mulheres. Atualmente a diminuição no número de filhos, a 

postergação da maternidade e a necessidade de renda são fatores que impulsionam 

a entrada da mulher no mercado de trabalho. 

 Quanto aos motivos que levaram à criação de normas de proteção ao trabalho 

feminino, Barros (1995, p. 36) destaca os aspectos fisiológicos e de eugenia, 

referentes à função reprodutora; aspectos biológicos, referente à capacidade física 

reduzida em comparação ao homem; e razões espirituais, morais e familiares, que 

residem no “resguardo da mulher no lar”. 

 No âmbito internacional ocorreram diversas iniciativas para promover a 

igualdade, dentre estas: Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que 

prega a igualdade e a não discriminação; a Convenção para eliminação de todas as 

formas de discriminação contra a mulher, adotada pela ONU em 1979, que define a 

discriminação contra a mulher como toda distinção, exclusão ou restrição baseada no 

sexo.  



 
 

 Na legislação brasileira, primeiramente, a proteção ao trabalho da mulher 

esteve presente nas Constituições Federais. A primeira Constituição a mencioná-la, 

de acordo com Melo (2011, p. 6) foi a de 1932, que proibiu a discriminação quanto a 

salários e o trabalho da mulher em locais insalubres, “direito ao gozo de repouso antes 

e após o parto sem prejuízo do salário e do emprego” e serviços em amparo à 

maternidade, tal como instituição de previdência. A Constituição de 1967 estabeleceu 

a aposentadoria para a mulher aos trinta anos de trabalho, com salário integral. E, por 

fim, a Constituição de 1988 estabeleceu a isonomia, em que homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações, nos termos do artigo 5º, inciso I. Dentre os direitos 

que assegura à mulher, Melo (2011) cita: licença maternidade de cento e vinte dias 

sem prejuízo de emprego ou salário, proibição de diferenças salariais, critérios de 

admissão e exercício de função devido ao gênero, e igualdade de obrigações e direitos 

entre homens e mulheres. 

 A CLT, por sua vez, em seu capítulo III, denominado “da proteção do trabalho 

da mulher”, prevê normas que visam proteger e evitar a discriminação.  

 O trabalho noturno era proibido pelo artigo 379 da CLT, e o artigo 380 exigia 

apresentação de atestado de bons antecedentes e de capacidade física e mental, 

pelas empregadas, para o trabalho em casas de diversão e similares. Foram 

revogados pela Lei nº 7.855/89. No entanto, a Convenção nº 171 da OIT veda o 

trabalho noturno para as “empregadas no ciclo gravídico-puerperal, durante dezesseis 

semanas, sendo oito semanas antes do parto” (BARROS, 2013, p. 857). 

 O artigo 387 da CLT vedava a realização de trabalhos perigosos ou insalubres 

pela mulher e também foi revogado pela Lei nº 7.855/89, sendo aplicadas as mesmas 

regras do trabalho masculino. 

Quanto ao trabalho penoso, a regra referente ao trabalho da mulher com pesos, 

presente no artigo 390 da CLT é mantida. Desta forma, limita-se o peso a vinte quilos 

para trabalho contínuo e vinte e cinco quilos para trabalho ocasional, tendo em vista 

as peculiaridades físicas das mulheres que as impedem de obter uma força física 

maior para exercê-lo (MELO, 2011). Há uma exceção quando o trabalho trate-se de 

“remoção realizada por impulso ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de 

mão ou quaisquer aparelhos mecânicos” (MELO, 2011, p. 13), ou seja, quando a 

mulher não precisar empregar sua força física bruta, tendo o auxílio de tais 

instrumentos. 



 
 

O artigo 374 da CLT limitava o trabalho extraordinário a duas horas diárias e 

exigia acordo ou contrato coletivo homologado pela autoridade competente e 

acréscimo de 20% sobre a hora normal, e o artigo 375 determinava a necessidade de 

autorização por atestado médico oficial na Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) da trabalhadora. Ambos foram revogados pela Lei º 7.855/89. O artigo 376 

determinava que apenas poderia ocorrer a jornada extraordinária em casos de força 

maior, limitando-se a doze horas, com acréscimo de 25% sobre a hora normal, além 

disso, deveria ser comunicado por escrito à autoridade competente em até quarenta 

e oito horas. Tal dispositivo só foi revogado expressamente em 2001, com a Lei nº 

10.244. 

A CLT, em seu artigo 384, estabelece um intervalo de descanso de ao menos 

quinze minutos antes do início do período extraordinário de trabalho, abrindo uma 

discussão acerca de sua recepção pela Constituição de 1988. Há os que acreditam 

na recepção, alegando a inquestionável diferença física entre homens e mulheres. Por 

outro lado, os contrários a tal posicionamento baseiam-se no princípio da isonomia 

para alegar que não há compatibilidade com o artigo 5º, I da Constituição Federal. 

Não havendo posicionamento pacificado, a melhor saída é a busca do mesmo 

tratamento também para os homens, como forma de beneficiar todos os 

trabalhadores.  

Quanto ao descanso semanal remunerado, o artigo 386 da CLT estabelece que 

havendo trabalho aos domingos, é obrigatório que o menos de quinze em quinze dias 

a trabalhadora goze de tal descanso em um domingo. 

O artigo 389 determina condições básica para o trabalho da mulher que 

propiciem um ambiente digno e com condições mínimas de higiene e segurança: 

ventilação e iluminação adequadas necessárias à segurança e ao conforto das 

mulheres; a instalação de bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários; existência de 

cadeiras ou bancos suficientes para permitir ás mulheres o trabalho sem grande 

esgotamento físico; instalação de vestiários com armários individuais quando 

necessária a troca de roupa, ou até mesmo gavetas ou escaninhos onde possam as 

empregadas guardarem seus pertences; além do fornecimento de instrumentos de 

proteção individual, como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais. Além disso, 

estabelece que em estabelecimento que empregue ao menos trinta mulheres maiores 

de dezesseis anos, deverá haver local apropriado para vigilância e assistência dos 

filhos durante o período de amamentação. Tal disposição “não se aplica quando 



 
 

existirem convênios entre o empregador e entidades públicas ou privadas para 

manutenção de creches distritais” (LUZ, 1984, p. 47). 

As normas quanto a proteção à gravidez e a maternidade estão presentes na 

CLT, em seus artigos 391 a 400. 

A licença-maternidade está prevista no artigo 7º, inciso XVIII da Constituição 

Federal. São destinatárias de tal direito as trabalhadoras urbanas e rurais, a 

empregada doméstica, a trabalhadora avulsa, a segurada especial e a trabalhadora 

autônoma. O prazo de afastamento é de 120 dias, conforme o artigo 392 da CLT. O 

momento de afastamento ocorre entre o vigésimo oitavo dia antes do parto e a 

ocorrência deste. A Lei Empresa Cidadã (nº 11.770 de 2008) possibilita a dilação da 

licença por mais 60 dias, onde o empregador paga a remuneração e deduz os valores 

de seu imposto de renda. 

Quanto ao salário-maternidade, o artigo 393 estabelece que pagamento refere-

se ao salário integral, e quando este for variável, será calculado com a média dos seis 

últimos meses de trabalho, assim como os direitos e vantagens adquiridos.  

O artigo 391 da CLT estabelece como não constitutivo de motivo justo para 

rescisão de contrato de trabalho o fato de a empregada haver contraído matrimônio 

ou de estar grávida, proibindo também regulamentos, contratos coletivos ou 

individuais de trabalho no sentido de restringir o direito da mulher ao seu emprego por 

motivo de casamento ou gravidez. 

A Lei nº 9.029/95 e o artigo 373-A, inciso IV da CLT, proíbem a exigência de 

atestados de gravidez, esterilização e outras práticas discriminatórias como forma de 

admissão ou permanência no emprego (QUADROS, 2011). 

No caso de atividades prejudiciais à gestação, o artigo 394 da CLT estabelece 

como faculdade da mulher gravida, mediante atestado médico, o rompimento do 

contrato de trabalho, isentando-a do aviso-prévio ou da indenização. O artigo 392 da 

CLT garante, ainda, a transferência de função quando as condições de saúde o 

exigirem, com a retomada anteriormente exercida garantida, logo após o retorno ao 

trabalho; e a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização 

de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares. 

Em relação ao direito da mãe adotiva à licença-maternidade, a Lei nº 10.421 de 

2002 estendeu tal direito à mãe adotiva que obtiver a guarda judicial da criança. 

Nos casos de nascimento sem vida, a empregada mantém o seu direito à 

licença-maternidade, isto porque o afastamento após o parto é obrigatório, como 



 
 

forma de recuperar-se dos “transtornos físicos naturais e até psíquicos” causados pela 

gestação (BARROS, 2013, p. 869). Em caso de aborto não criminoso, comprovado 

por atestado médico, de acordo com o artigo 395 da CLT, a empregada terá direito a 

um repouso remunerado de duas semanas. 

O artigo 396 da CLT estabelece dois intervalos, de meia hora cada um, para 

amamentação até que o filho complete seis meses de idade.  

Também é proibida a dispensa sem justa causa da empregada gestante desde 

a confirmação da gravidez até os cinco meses após a realização do parto, disposta 

no artigo 10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) da Constituição Federal. Há certa discussão quanto à confirmação da 

gravidez, uma vez que uma corrente doutrinária entende que só estaria protegida após 

a comunicação formal ao empregador, e outra, que não exige a comunicação, desde 

que a gestante tenha conhecimento de sua condição no ato de dispensa. A última 

posição é confirmada pela Súmula 244, inciso I, do TST: “O desconhecimento do 

estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização 

decorrente da estabilidade”. Ademais, o artigo 391-A da CLT estabelece que a 

confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda 

que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada 

gestante a estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

No entanto, caso haja justa causa, o artigo 482 da CLT estabelece que a 

empregada não terá direito a estabilidade e nem sequer à licença-maternidade, o 

mesmo se verificando na hipótese de sua saída espontânea. 

A dispensa em desacordo com a estabilidade da gestante é nula, e tem por 

consequência a reintegração no emprego (NOVAIS, 2005). No entanto, tal 

reintegração só ocorrerá se a dispensa se der durante o período de estabilidade, de 

acordo com a Súmula 244, inciso II, do TST. Do contrário, a garantia restringe-se aos 

salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. 

Quanto aos contratos determinados, a Súmula 244, inciso III, do TST já 

pacificou que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no 

art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Em relação a proteção à discriminação, a CF prevê em seu artigo 5º, inciso I 

que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, e em seu artigo 7º, 



 
 

inciso XXX, a proibição de “diferença de salário, de exercício de funções e de critérios 

de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”. 

 Quanto a igualdade de remuneração, a origem está no Tratado de Versalhes, 

de 1919. Em 1951 foi adotada pela Convenção nº 100 da OIT, “relativa à igualdade 

de remuneração entre a mão-de-obra masculina e a feminina por um trabalho de igual 

valor” (LUZ, 1984, p. 55). No Brasil, conforme já exposto, foi primeiramente prevista 

na Constituição de 1934. Ainda é prevista na CLT, em seu artigo 5º, que prevê: “a todo 

trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo”. 

 Quanto à previsão de igualdade de oportunidade e tratamento na Consolidação 

das Leis Trabalhistas, encontra-se no artigo 373-A, que prevê que sexo, idade, cor ou 

situação familiar são proibidos em publicação de anúncio de emprego, e também 

como motivo para recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho, 

ambos com exceção de exigência da natureza da atividade. Ainda estabelece que tais 

fatores não podem ser determinantes para fins de remuneração e oportunidades. 

 Pode-se ainda citar, com relação às oportunidades referentes a cursos de 

formação de mão-de-obra, o disposto no artigo 390-C da CLT: “As empresas com 

mais de cem empregados, de ambos os sexos, deverão manter programas especiais 

de incentivos e aperfeiçoamento profissional da mão-de-obra”. Além disso, de acordo 

com o artigo 390-B da CLT, as vagas de tais cursos devem ser oferecidas aos 

empregados de ambos os sexos, prevenindo, desta forma, a discriminação.  

 

 6. RESULTADOS  

 

 Com base em dados da Pesquisa Mensal de Empregos de 2011, realizada pelo 

IBGE, quanto a distribuição da população com 10 anos ou mais de idade, por condição 

de atividade, as mulheres são maioria da população em idade ativa (53,7%), embora 

sejam a minoria entre os economicamente ativos (46,1%), conforme pode-se observar 

no gráfico a seguir. 

 



 
 

 Quanto ao perfil educacional, os maiores níveis de educação registrados pelas 

mulheres, em 2011, ocorreram entre militares, funcionários públicos ou estatutários 

(93,3%) contra 86% em 2003, cujo perfil educacional era de onze anos ou mais de 

estudo. 

 

No Brasil, as mulheres possuem padrão de escolaridade até mesmo superior 

ao dos homens, no entanto, concentram-se em carreiras tradicionalmente femininas, 

restringindo sua atuação no mercado de trabalho, tendo quase exclusividade no 

emprego doméstico, conforme o gráfico abaixo. 

 

Sobre a diferença de atuação em relação aos trabalhadores do sexo masculino, 

pode-se observar a grande diferença, em 2011, no setor de Serviços Domésticos, 

onde as mulheres representavam 94,8% e os homens, apenas 5,2%, e por sua vez, 

no setor de Construção, os homens são maioria, representando 93,9% do total de 

trabalhadores, contra apenas 6,1% de mulheres. A tal fenômeno chama-se 

segregação horizontal do mercado de trabalho, onde as mulheres “concentram-se em 



 
 

determinado setor de atividade, em função de características atribuídas culturalmente” 

(NOVAIS, 2005, p. 48). 

Outro tipo de diferenciação sofrido pelas mulheres está na segregação vertical, 

que consiste na desvantagem sofrida em relação aos salários, em comparação com 

os homens, bem como ao acesso à promoções e cargos mais elevados. Tal conceito 

é bastante claro no gráfico abaixo. 

 
 

Como foi observado, em 2011, o rendimento de trabalho das mulheres é 

estimado em R$ 1.343,81 (mil e trezentos e quarenta e três reais e oitenta e um 

centavos), sendo inferior ao dos homens, R$ 1.857,63 (mil e oitocentos e cinquenta e 

sete reais e sessenta e três centavos).  Em média, as mulheres recebem cerca de 

72,3% do salário recebido pelos homens. 

 

 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo o exposto, conclui-se que a participação da mulher no mercado de 

trabalho está cada vez maior, ocupando cargos de destaque e setores que antes eram 

exclusivamente masculinos. No entanto, ainda é necessário que se busque meios de 

diminuir a discriminação, tendo em vista que as diferenças salariais entre homens e 

mulheres, desempenhando a mesma função, com o mesmo grau de instrução, ainda 

fazem parte da realidade destas. 

Quanto aos direitos dispensados à mulher no Direito do Trabalho, são 

considerados por alguns como prejudiciais, sendo foco de discriminação contra a 



 
 

mesma; mas outros entendem serem justificáveis tendo em vista os diversos papéis 

sociais exercidos pela mulher, como mãe, esposa e empregada.  

É necessário que ocorram mudanças para que as mulheres possam 

desempenhar seu trabalho sem qualquer tipo de discriminação, e demonstrarem que 

este tem o mesmo valor do trabalho masculino. Porém, observando-se a progressão 

da participação das mulheres no mercado de trabalho, pode-se afirmar que estão 

evoluindo para níveis mais expressivos. 
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