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1. Dados Importam: localizando a secundarização do trabalho da mulher nos 

índices 

No final de 2020, após o primeiro ano de isolamento social (COVID-19), as 

mulheres já somavam mais perdas de postos de trabalho do que os  homens. Enquanto o 

número de homens ocupados e assalariados caiu 0,9% em 2020, este número foi de  

2,9% entre elas. As mulheres perderam 593,6 mil vagas de ocupação em 6 meses (ou 

71,9% do total de perdas)2.   

A estatística apontou o que as mulheres já sabiam: a crise  gerada pelo corona 

vírus as afetou mais do que a eles3. As mesmas pesquisas marcam que isso se manteve 

nos anos seguintes. A taxa de desemprego medida em 2021 ficou bem acima da média 

nacional  para as mulheres ( 9% para homens, já para elas, 13,9%). Elas continuam recebendo 

salários menores do que os pagos aos homens(uma média de 20% em escala global de 

acordo com a Organização Internacional do Trabalho)4.  

Quando o assunto é trabalho não remunerado no Brasil, semanalmente,21,7 

horas são laboradas por mulheres nos chamados afazeres domésticos.  Com a pandemia, 
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mulheres se dividiram  entre diversas atividades: trabalho produtivo e remoto, trabalhos 

domésticos, assistência à infância (cuidado com filhos), educação escolar em casa (já 

que as escolas estavam fechadas) e assistência a idosos da família. Estima-se que se 

antes da COVID-19, mulheres desempenhavam duas vezes mais horas semanais e três 

vezes mais trabalhos não remunerados do que os homens. Com  o isolamento social e o 

trabalho remoto  estes números triplicaram5. 

Sem ignorar que as múltiplas violências no meio ambiente de trabalho atingem 

pessoas de todos os gêneros, se observa que os assédios moral e  sexual atingem muito 

mais intensamente as mulheres6, quer pela frequente sujeição a situações que 

transformam as  experiência do trabalho mais penosa para elas (percepção do mundo do 

trabalho como representativo das contradições e divergências em matéria de gênero), 

quer pelas imagens de subalternização e de secundarização da importância da mulher no 

contexto do trabalho produtivo7. 

O diagnóstico da realidade, esta moldura patriarcal que organiza a sociedade, 

torna evidente a persistente iniquidade de gênero no quadro do trabalho da mulher.  

 

2. Papéis que se naturalizam, desigualdades que se perpetuam 

O trabalho é uma categoria que organiza não só a escala sócio econômica das 

mulheres (os bens que porventura elas pode o não acessar), mas sobretudo, os 

processosde hierarquia e  dominação da mulher pelos homens através de um sistema de  

distribuição de tarefas (que organizam os sistemas laborais) e nas formas de 

reconhecimento destas atividades (trabalhos fundamentais, mas não remunerados)8.  

A divisão sexual do trabalhonão é uma simples classificação de trabalhos entre 

homens e mulheres. Ela estabelece uma relação de poder dos homens sobre as mulheres 
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e evidencia de que forma essa relação entre sexo, gênero e classe social impacta a vida 

das mulheres no âmbito profissional e doméstico9. 

Os marcadores de pouca participação das mulheres na política, por exemplo e o 

alto índice de mulheres em atividades profissionais relacionadas ao cuidado 

(enfermeiras, por exemplo), denunciam critérios de dominação que  aprisionam as 

mulheres ao lar e atribuem a ela os  trabalhos da casa, à administração da segurança da 

família e a maternidade como objetivo ou funcionalidade natural10.  

No campo do Direito do Trabalho acontece o mesmo. As mulheres respondem 

por atividades que são cumulativas e os modelos juslaboralistas acabam não garantindo 

nem medidas de equiparação de gênero, no que diz respeito a oportunidades, nem a 

construção de espaços produtivos para as mulheres e  nem possibilidades de mudança 

comportamental dos homens em relação a totalidade do trabalho realizado pela mulher11.  

O Estado protege  famílias e mulheres no papel de cuidadoras. As mulheres não 

estão no status de sujeitas autônomas12.A legislação trabalhista brasileira usa a 

conciliação da mulher com o trabalho e os afazeres domésticos. A licença maternidade e 

a amamentação são exemplos de medidas conciliatórias. No entanto, a disparidade entre 

o período da licença maternidade e o da licença paternidade dão conta da distância entre 

a lei e qualquer estímulo para que homens assumam papeis equivalentes nos encargos 

familiares. 

O  sistema de proteção jurídica  se dirige à  família. E a ideia de familismo na 

legislação afeta a perspectiva da mulher trabalhadora diretamente. Mesmo algumas 

empresas e instituições promovam programas de equidade de gênero, adotar uma 

postura que não se limite à legislação nacional para promover efetivamente equiparação 
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de gênero  nas condições laborais ainda está longe de ser uma realidade.  Ela é 

insipiente, inclusive nas negociações coletivas.  

Significa dizer que poucos programas estimulam que as empresas discutam a 

possibilidade de licenças paternidade de 120 dias, por exemplo, quando a própria 

Constituição Federal estabelece pouco mais de uma semana.  

O trabalho não remunerado é majoritariamente realizado por mulheres. Esta 

atribuição forcada afeta a qualidade da sua participação no mercado de trabalho, 

compromete políticas de recuperação e renda e afasta metas de redução da pobreza e de 

promoção da igualdade de gênero.  

E fundamental que possamos repensar o Direito a partir da ideia de 

corresponsabilidade conciliandoo trabalho e as famílias;  homens, mulheres e o trabalho 

e  homens e os encargos familiares. Considerar normas e princípios de direito 

internacional combinados à normas constitucionais e o direito do trabalho para 

fundamentar o direito de mulheres e homens a exercitarem a corresponsabilidade social 

pelas atividades de cuidado, ou seja, de redistribuírem entre si as responsabilidades pelo 

trabalho doméstico e de cuidado. 

Os governos têm um papel central na elaboração e publicação de políticas 

públicas que favoreçam as mudanças capazes de promover a paridade entre homens e 

mulheres no que diz respeito ao mercado de trabalho e uma maior conciliação entre o 

trabalho e a família. Eles devem promover a adoção de um marco legal que contribua 

para a consecução de objetivos de equiparação. 

3. Corresponsabilidade como Alternativa 

É neste sentido que podemos falar da ratificação, pelo Brasil, da Convenção 156 

da OIT que trata da corresponsabilidade de encargos familiares entre pessoas 

trabalhadoras.  

Em relação à Organização Internacional do Trabalho o Brasil ratificou duas 

importantes Convenções sobre equiparação salarial entre gêneros -  Convenções 10013 e  

11114 (tratam da impossibilidade de discriminação salarial entre trabalhadoras e 

 
13Convenção da OIT no. 100 (1951). Dispõe sobre igualdade de remuneração. Ratificada pelo Brasil em 
1957. Considerada uma convenção fundamental pela OIT, o que significa que deve ser ratificada e 
aplicada por todos os Estados Membros da Organização. Promulgada em 25/06/1957, por meio do 
Decreto no. 41.721. 
14Convenção da OIT no. 111 (1958). Dispõe sobre a discriminação em matéria de Emprego e Profissão. 
Ratificada pelo Brasil em 1965. Considerada uma convenção fundamental pela OIT, o que significa que 
deve ser ratificada e aplicada por todos os Estados Membros da Organização. Promulgada em 
19/01/1968, por meio do Decreto no. 62150. 
 



trabalhadores). No entanto, isto não estimula comportamentos que desnaturalizem a 

subordinação da mulher ou mudem o comportamento entre pessoas trabalhadoras no 

âmbito da família.  

O preâmbulo da C. 156 da OIT15 refere que  para alcançar a plena igualdade 

entre homens e mulheres, é necessário modificar o papel tradicional, tanto do homem,  

quanto da mulher na sociedade e na família.  

Ela é um importante marco no reconhecimento da importância e da possibilidade 

de mudança nos papéis sociais de mulheres e homens que trabalham. Cuidados, 

segurança familiar e demais atividades que envolvem responsabilidade de cuidado  não 

deve ser um papel atribuído às mulheres. 

Em 2020, houve uma tentativa do Ministério Público do Trabalho16 para 

estimular a internalização da corresponsabilidade de gênero entre trabalhadores e 

trabalhadoras nos encargos familiares no período de isolamento social e trabalho 

remoto. 

A nota 003/202017 se referia especificamente às relações de trabalho de pessoas 

trabalhadoras com encargos familiares existentes.  Inspirada na C. 156 da OIT, o  MPT 

orientava empresas e órgãos públicos, os setores econômicos e entidades sem fins 

lucrativos, ou seja, todos os segmentos que utilizavam  trabalho alheio na economia e na 

sociedade brasileira  a considerar , na adoção de medidas de flexibilização da prestação 

 
15Preâmbulo da Convenção sobre trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares, 1981. 
C. 156 OIT - Sobre a Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para Homens e Mulheres 
Trabalhadores: Trabalhadores com Encargos de Família. Em: 
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16As notas técnicas  003, 004 e 008 foram publicadas no período considerado de calamidade pública, 
conforme consta do Decreto Legislativo 06 de marco de 2020, pela Coordenadoria de Promoção da 
Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho – COORDIGUALDADE do 
Ministério Público do Trabalho – MPT em parceria com outras coordenadorias que compõem a estrutura 
da instituição.  
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Discriminação no Trabalho, a CODEMAT – Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do 
Trabalho e a CONAP – Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na 
Administração Pública, tendo como fundamentos legais os  artigos 5º, caput, I, 7º, VI, XIII, XIV, XXII e 
XXXIII,  127, 196, 200 e 227 da CFRB, na Lei Complementar n. 75/93, em seus artigos 5º, III, alínea 
“e”, 6º, XX, 83, V, e 84, caput, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto 
6949/2009), na Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso),  na Lei n. 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) em 
razão da declaração de pandemia do novo coronavírus (SARS-COV-2) pela Organização Mundial da 
Saúde, ocorrida em 11 de março de 2020,  pelo Decreto Legislativo 6/20020 (Decreto Federal de 
Calamidade Pública), bem como todas as medidas tomadas para gerenciamento e contenção da pandemia 
em Estados, Distrito Federal  e Municípios. Em: https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-03-
coronavirus-coordigualdade-codemat-conap.pdf 
 



de serviços, e aqui se incluem as medidas de redução de jornada e suspensão temporária 

dos contratos de trabalho, condições laborais que colocassem homens e mulheres em 

condição de igualdade de oportunidades e de tratamento levando em conta os encargos 

familiares. A nota ainda incluía no rol de beneficiários de tais condições especiais de 

trabalho as gestantes, as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. 

Como encargos de família consideramos as situações elencadas no artigo 1º da 

C.156 da OIT18, quais sejam: responsabilidades com relação a filhos e filhas 

dependentes e  responsabilidades com relação a integrantes da  família imediata que 

manifestamente precisam de seus cuidados ou apoio, bem como, aqueles definidos no 

Estatuto do Idoso19, Estatuto da Criança e do Adolescente20 e no Estatuto da Pessoa 

com Deficiência21.   

A nota visava garantir iguais condições para pessoas trabalhadoras na realização 

de atividades laborais durante o período pandêmico e tinha  orientações importantes: 

- o direito a realizar as suas atividades laborais preferencialmente de modo 

remoto, por equipamentos e sistemas informatizados; 

-  uma política de flexibilidade de jornada quando serviços de transporte, 

creches, escolas, dentre outros, não estejam em funcionamento regular; 

 - a flexibilização no cumprimento de jornadas de trabalho para pessoas 

trabalhadoras que atendessem familiares doentes ou em situação de vulnerabilidade à 

infecção pelo corona vírus; 

- nos casos em que a prestação de serviços fosse  presencial, a adoção de 

medidas e planos de contingenciamento, tais como: banco de horas, antecipação das 

férias, ou medidas similares negociadas; 

- para pessoas trabalhadoras com famílias monoparentais, a adoção de medidas 

flexibilizadoras da prestação de serviços, ou em último caso, a sua substituição 

temporária, sendo-lhe assegurado o direito à manutenção da relação de trabalho. 

 
18 C. 156 OIT - Sobre a Igualdade de Oportunidades e de Tratamento para Homens e Mulheres 
Trabalhadores: Trabalhadores com Encargos de Família. Em: 
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_242709/lang--pt/index.htm 
19 Lei 10.741/2003, Em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. 
20 Lei 8.069/1990. Em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
21 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei. 
13.146/2015. Em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 
 



De acordo com Ferrito22, as mulheres ingressam no mercado de trabalho 

tentando se adaptar a uma realidade que não foi feita para elas, por elas ou a partir delas. 

Os homens podem se dedicar integralmente ao trabalho produtivo, mas as mulheres 

respondem por atividades que são cumulativas e não reconhecidas. Esse não 

reconhecimento gera a ausência ou insuficiência de renda, trazendo consequências à 

(não) proteção social relacionada às prestações previdenciárias. 

Ratificar a Convenção 156 da OIT pode ser um bom caminho para ampliar  suportes 

normativos estabelecer,mais do que uma diretriz de ação, dotar de perspectiva de gênero 

a legislação, os sistema de proteção e o comportamento de pessoas trabalhadoras e 

pessoas empregadoras. 
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