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RESUMO 

 

O Direito do Trabalho é um ramo jurídico que visa substancialmente proteger o(a) empregado(a). 

No entanto, com relação às normas de proteção à maternidade e à paternidade, percebe-se que a 

legislação trabalhista não cumpre com o seu propósito, promovendo uma verdadeira desproteção 

das mulheres. Nesse sentido, o objetivo desta monografia é compreender de que forma que os 

direitos e institutos jurídicos trabalhistas de proteção à maternidade promovem uma maior 

discriminação das mulheres no mercado de trabalho e reforçam os estereótipos da divisão sexual 

do trabalho. Supõe-se que a menor proteção à paternidade torna a mão de obra feminina mais 

cara para os(as) empregadores(as), dificultando, portanto, o acesso das trabalhadoras a cargos 

mais valorizados profissionalmente. Ainda, tudo indica que a não extensão dos direitos da 

maternidade à paternidade mantém as mulheres na área privada e familiar e reafirma a divisão 

sexual do trabalho, o que pode ser verificado a partir da participação feminina no mercado de 

trabalho, da organização das atividades domésticas e familiares e do retorno financeiro pelos 

serviços prestados. No desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado o método hipotético-dedutivo, 

posto que toda a investigação se desdobrou a partir da premissa de que existem lacunas 

legislativas no tocante à proteção da paternidade. Ademais, foram empregadas as técnicas de 

pesquisa bibliográfica e documental, e como instrumento de coleta de dados foi feita uma 

observação não participante, a partir da análise de dados, estatísticas, institutos jurídicos, 

legislações, estudos bibliográficos e documentais. Ao final da pesquisa, observou-se que a 

legislação trabalhista, de fato, não contribui para a redução da discriminação contra a mulher no 

mercado de trabalho, mas pelo contrário, a reforça. Logo, concluiu-se que, apesar de não ser a 

única solução ao problema evidenciado, certamente o Direito do Trabalho necessita de 

intensificar a tutela legislativa conferida à paternidade, a fim de igualar-se os custos das mãos de 

obra feminina e masculina e efetivamente proteger o trabalho das mulheres.  

 

Palavras-chave: Normas trabalhistas. Maternidade. Paternidade. Divisão sexual do trabalho. 

Desproteção das mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Labor Law is a legal branch that aims to substantially protect the employee. However, concerning 

the rules that protect maternity and paternity, it is clear that the labor legislation does not fulfill 

its purpose, promoting a genuine unprotection of women. In this sense, the purpose of this 

undergraduate thesis is to understand how labor rights and legal institutes for maternity protection 

promote greater discrimination against women in the labor market and reinforce the stereotypes 

of the sexual division of labor. It is assumed that the minor protection of paternity makes female 

labor more expensive for employers, making it harder, therefore, for women workers to access 

more highly valued profession positions. Still, everything indicates that the non-extension of 

maternity rights to paternity keeps women in the private and family area and reaffirms the sexual 

division of labor, which can be verified from the participation of women in the labor market, the 

organization of domestic and familiar activities and the financial return from the work done. In 

the development of the research, it was used the hypothetical-deductive method, since the whole 

investigation unfolded from the assumption that there are legislative gaps regarding the 

protection of paternity. Furthermore, it was used bibliographic and documentary research 

techniques, and as a data collection instrument, a non-participant observation was made, based on 

data analysis, statistics, legal institutes, legislation, bibliographic and documentary studies. At the 

end of the research, it was noticed that the labor legislation, in fact, does not contribute to reduce 

discrimination against women in the labor market, but on the contrary, reinforces it. Therefore, it 

was concluded that, although it is not the only solution to the highlighted problem, the Labor Law 

certainly needs to intensify the legislative protection given to paternity, in order to equal the costs 

of female and male labor and effectively protect women labor. 

 

Key-words: Labor laws. Maternity. Paternity. Sexual division of labor. Unprotection of women. 
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1 INTRODUÇÃO  

Desde o surgimento das primeiras sociedades, as mulheres se encontram em uma 

posição de vulnerabilidade e inferioridade em relação aos homens, que sempre estiveram nas 

esferas de poder e domínio, seja socialmente ou na vida privada (BEAUVOIR, 2016). Assim 

sendo, o artigo 5º, inciso I da Constituição Federal (CF) estabelece o direito fundamental à 

igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres (BRASIL, 1988). É imperioso 

reconhecer que tal igualdade deve ser, a priori, material, e não formal, ou seja, tratar os 

indivíduos que se encontram em posições desiguais na sociedade de maneira desigual, a fim de se 

atingir a concreta igualdade.  

A partir disso, a legislação brasileira busca proteger as mulheres, implementando 

institutos que lhes confiram mais direitos, almejando a efetividade do mandamento constitucional 

de igualdade entre os gêneros. A princípio, o artigo 6º da Constituição Federal elenca a proteção à 

maternidade como um direito social (BRASIL, 1988), o que se mostra extremamente célebre e 

significativo para a salvaguarda de direitos às mulheres. 

Nessa perspectiva, o ordenamento jurídico brasileiro incorpora direitos específicos de 

proteção ao nascituro e à criança, muitas vezes exclusivos das mulheres, refletidos na proteção à 

maternidade, que podem ser verificados na própria Constituição Federal de 1988, no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT, 1988), na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT - Decreto-Lei nº 5.452, 1943), na Lei nº 8.213 (1991), dentre outras normas que serão 

abordadas posteriormente. 

Contudo, analisando as legislações mencionadas, com enfoque nas normatizações 

justrabalhistas para a proteção da maternidade, percebe-se a ocorrência de um impacto adverso. 

Isto é, muito embora o objetivo da norma seja proteger as mulheres, a forma como essa proteção 

está estruturada no ordenamento jurídico brasileiro promove uma verdadeira desproteção, que se 

manifesta na participação no mercado de trabalho, na organização das atividades domésticas e 

familiares e no retorno financeiro decorrente do trabalho. 

Nessa ótica, considerando a subalternidade das mulheres perante os homens e o 

direito fundamental à igualdade de gênero, o objetivo e o problema desta pesquisa é compreender 

de que forma que os direitos e institutos jurídicos trabalhistas de proteção à maternidade 
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promovem uma maior discriminação das mulheres no mercado de trabalho e reforçam os 

estereótipos da divisão sexual do trabalho. 

Inicialmente, surge a hipótese de que a menor proteção à paternidade torna a mulher 

uma mão de obra mais cara para os(as) empregadores(as), dificultando, portanto, o acesso das 

mulheres a cargos mais valorizados profissionalmente. Por outro lado, a partir do momento em 

que a legislação não trata a maternidade e a paternidade com igualdade, emerge a hipótese de que 

as normas trabalhistas propagam e reforçam a arcaica ideia de que os cuidados para com os(as) 

filhos(as) devem ser despendidos majoritariamente pela mãe, sendo recomendável, e até mesmo 

legítima, a exclusão do pai no processo de criação de sua prole. 

Com isso, percebe-se que a não extensão dos direitos da maternidade à paternidade 

mantém as mulheres na área privada e familiar, reforçando-se o estigma sexista de que o lugar da 

mulher é na reprodução, enquanto que o homem se dedica à produção, dificultando-se, assim, a 

emancipação feminina, inclusive economicamente.  

Assim sendo, por mais que a legislação trabalhista aparente ser protetiva à mulher, é 

essencial executar o método jurídico da pergunta pela mulher, apresentado por Katharine T. 

Bartlett (2011), que aduz que os institutos jurídicos não são neutros, sendo fundamental 

questioná-los a partir de uma perspectiva feminista, expondo a ideologia da norma e sugerindo as 

reformulações pertinentes. 

Vale dizer, a legislação justrabalhista está fundamentada na divisão sexual do 

trabalho1, que se resume à correlação da mulher à esfera privada da reprodução e à associação do 

homem à esfera pública da produção. Essa divisão é sustentada por papéis sociais construídos 

para ambos os gêneros através da história, da política, da cultura e do direito. A partir disso, a 

paternidade é posta como secundária em relação à maternidade, na medida em que os direitos 

conferidos aos pais são menos extensos que àqueles conferidos às mães, mesmo que o elemento 

teleológico da norma seja a proteção do nascituro e da criança.  

É importante salientar que não significa que a proteção à maternidade em si é 

prejudicial às mulheres, mas que tão somente essa proteção, sem igual amparo legislativo à 
                                                             
1 “A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos; 

mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada 

histórica e socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das 

mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor social 

adicionado (políticos, religiosos, militares, etc.) ”. (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 599) 
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paternidade, revela-se como negativo à concreta igualdade de gênero. Logo, apesar de a 

igualdade material ser a regra nas temáticas de gênero, no que concerne aos direitos trabalhistas 

voltados à proteção do nascituro ou da criança, a igualdade formal apresenta-se como melhor 

alternativa para conferir efetividade ao art. 5º, inciso I da Constituição Federal, sendo essencial a 

equivalente proteção à maternidade e à paternidade.  

Observa-se, ainda, que a desigualdade promovida pelas normas trabalhistas de 

proteção à maternidade é por vezes despercebida, inclusive por ser o Direito do Trabalho um 

ramo jurídico essencialmente protetivo aos obreiros, estruturado no princípio da proteção. 

Todavia, de acordo com Andréa Valéria Steil (1997, p. 62 apud TEODORO, 2017, p. 7), apesar 

de ser uma barreira sutil, ela é forte o bastante para impedir a ascensão das mulheres no mercado 

de trabalho, caracterizando um autêntico teto de vidro. 

Por isso, o enfoque no Direito do Trabalho da Mulher manifesta-se extremamente 

relevante para identificar problemáticas exclusivas desse grupo específico e então garantir 

eficácia ao preceito constitucional de igualdade entre homens e mulheres. Ademais, considerando 

que as discriminações de gênero reproduzidas e promovidas pelo Direito do Trabalho são 

veladas, a discussão do tema é imprescindível para trazer os problemas à tona, ou seja, torná-los 

explícitos à visão da sociedade, das autoridades públicas e dos legisladores, sendo evidente, 

portanto a importância social de se investigar esse ramo do direito. 

Por conseguinte, quanto à abordagem do problema apresentado, a pesquisa 

caracteriza-se como qualitativa, uma vez que se busca compreender os impactos sociais 

decorrentes de determinadas normas trabalhistas, investigando-se os efeitos adversos causados 

pela seletiva proteção à maternidade. Já quanto aos objetivos propostos, a pesquisa é explicativa, 

uma vez que serão identificados os fatores que levam à maior proteção legislativa à maternidade 

em comparação à paternidade, almejando-se evidenciar uma realidade discriminatória muitas 

vezes ignorada. 

Para o desenvolvimento da pesquisa será utilizado o método hipotético-dedutivo, 

posto que toda a investigação se desdobra a partir da premissa de que existem lacunas legislativas 

no tocante à proteção da paternidade, sendo essencial formular hipóteses para alcançar soluções. 

Ainda, serão utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, porquanto analisam-se 

diversos institutos jurídicos, legislações, doutrinas e teorias como fontes de pesquisa. 
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Como instrumento de coleta de dados, será feita uma observação não participante, a 

partir da sistematização dos dados, estatísticas, estudos bibliográficos e documentais recolhidos 

ao longo da pesquisa. Cumpre enfatizar também que a investigação será desenvolvida sob a 

compreensão das normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro à época de seu 

desdobramento, isto é, até o mês de novembro do ano de 2020.  

Em síntese, o presente trabalho está dividido em 4 capítulos. O primeiro deles expõe 

a atual tutela legislativa de proteção à maternidade e à paternidade na esfera trabalhista, tanto no 

âmbito constitucional quanto no legal. O segundo capítulo introduz questões relacionadas à 

divisão sexual do trabalho, trazendo o seu conceito e como ela influencia na construção do 

ordenamento jurídico. 

 O terceiro capítulo aborda o impacto adverso de desproteção das mulheres no 

mercado de trabalho, promovido pelo próprio Direito do Trabalho, apresentando-se o método 

jurídico da pergunta pela mulher, bem como dados e estatísticas sobre o trabalho da mulher, que 

demonstram as implicações da divisão sexual do trabalho na vida real. Finalmente, o quarto 

capítulo traz algumas normas trabalhistas de proteção à maternidade e à paternidade de outros 

países, apresentando-se, em seguida, as propostas de alterações legislativas que atualmente 

tramitam no Congresso Nacional.  

Vale, por fim, ressaltar que a problemática a ser desenvolvida no presente trabalho 

esbarra em desafios relacionados à perspectiva econômica, empresarial, cultural e social, que 

possivelmente não serão exploradas minuciosamente aqui2, remanescendo diversas questões a 

serem investigadas pela comunidade científica. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Cumpre salientar ainda, que não será feito um recorte detalhado de raça e classe na presente pesquisa, tendo em 

vista a extensão da temática e a profundidade de abordagem que demandaria, o que poderia acarretar uma evasão do 

problema ora evidenciado. A análise de questões relacionadas à raça e à classe trazem repercussões extremamente 

importantes, válidas de serem desenvolvidas em pesquisas futuras. 
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2 A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA  

Esta pesquisa parte da premissa de que há lacunas legislativas no tocante à proteção 

da paternidade na área trabalhista. Por isso, torna necessário expor, primordialmente, o que resta 

em vigor no ordenamento jurídico trabalhista com relação à proteção da maternidade e da 

paternidade, evidenciando-se as distinções nas respectivas tutelas legislativas, a fim de que fique 

compreensível quais seriam as lacunas existentes.  

 

2.1 A proteção à maternidade e à paternidade na Constituição Federal 

O direito fundamental à igualdade de gênero, insculpido no artigo 5º, inciso I da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), norteia a criação de diversas normas que visam proteger o 

trabalho da mulher, ideia essa refletida no inciso XX do art. 7º do mesmo texto que dispõe ser um 

direito dos trabalhadores a “proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei” (BRASIL, 1988). Esse preceito merece destaque, uma vez que as 

mulheres verdadeiramente necessitam de uma proteção específica no mercado de trabalho, tendo 

em vista as discriminações sofridas em razão do gênero. Nota-se que o legislador constitucional 

possui uma boa intenção, mesmo que não a implemente da maneira mais adequada, como será 

elucidado a seguir.  

Logo no art. 6º da Constituição Federal3, a proteção à maternidade, junto à infância, é 

identificada como um direito social (BRASIL, 1988), o que é de extrema relevância para a 

garantia de direitos à mãe, à criança e ao nascituro. Repare-se que a ligação da maternidade com 

a infância não é em vão, justamente porque o propósito da proteção à mãe é possibilitar o 

acolhimento do(a) filho(a).  

Todavia, a despeito desse raciocínio, a proteção à paternidade não é elencada como 

um direito social. Nessa lógica, não se pretende contestar a essencialidade de tal direito às 

mulheres, muito pelo contrário, o que se propõe, como afirma Maria Cecília Máximo Teodoro 

(2017), é que o legislador constituinte teria sido inadequado ao não elevar igualmente a 

paternidade à categoria de direito social. 

                                                             
3 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. ” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
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Nos artigos 201, inciso II e 203, inciso I estão previstos o suporte à maternidade pela 

previdência social e pela assistência social, respectivamente, sem qualquer previsão de amparo à 

paternidade (BRASIL, 1988). Convém apontar que, mais uma vez, a proteção à maternidade é 

conectada à família e à infância, sendo possível inferir que o legislador associa esses três 

conceitos, mas exclui a paternidade, que não passa do exercício masculino da maternidade. Veja-

se: 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de 

Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:   

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

[...] 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 

de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

(BRASIL, 1988, grifo nosso).  
 

A supressão da proteção à paternidade não pode ser interpretada como um mero 

descuido do legislador, mas como um reflexo implícito da cultura patriarcal na produção de 

normas, que confere e confina tão somente às mulheres os cuidados familiares. Identifica-se aqui 

um dos vestígios da divisão sexual do trabalho no ordenamento jurídico trabalhista, que serão 

discutidos de forma mais oportuna no capítulo seguinte.  

Ainda na norma constitucional, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

traz em seu artigo 10, inciso II, alínea “b”, a garantia de emprego à gestante, que se estende desde 

a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (BRASIL, 1988).  Em contrapartida, para 

o homem que está de iminência de ter um(a) filho(a), o texto não cita qualquer garantia de 

emprego.  

Nota-se a existência de uma contradição, pois se o interesse da norma é garantir a 

subsistência da criança ou do nascituro, porque não conferir a mesma estabilidade ao pai, uma 

vez que ele é genitor tal como a mãe? Não se trata de criticar a estabilidade conferida a gestante, 

que é profundamente necessária, mas de se perguntar o porquê de não haver o mesmo amparo 

legislativo ao empregado pai. Sobre essa indagação, Teodoro discorre que: 

Há que se questionar o porquê de o trabalhador homem não ter seu emprego protegido 

enquanto sua esposa ou companheira encontra-se gestante, haja vista que o fundamento 

dessa garantia à mulher é a proteção à vida do nascituro, que precisará de cuidados e 

demandará gastos por parte de ambos - pai e mãe. Assim, sensato seria que se garantisse 

o emprego e a renda de seus genitores, independente do gênero. (TEODORO, 2017, p. 

11) 
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As diferenças nas tutelas legislativas para o homem e para a mulher ficam mais 

evidentes quando da análise das licenças, elencadas no art. 7º da Carta Magna (BRASIL, 1988). 

A licença-maternidade está prevista no inciso XVIII e possui duração de 120 (cento e vinte dias), 

ao passo que a licença-paternidade está disposta no inciso XIX do mesmo artigo e no §1º do 

artigo 10 do ADCT e tem duração de tão somente 05 (cinco) dias (BRASIL, 1988). A saber: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 

cento e vinte dias; 
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;  

[...] 

Art. 10, § 1º Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, 
o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias. 

(BRASIL, 1988, grifo nosso). 

 

É indubitável que existe uma discrepância gritante entre os períodos de afastamento 

pelas licenças mencionadas, sendo automático perceber que a proteção ao empregado que se 

torna pai é muito menor do que aquela conferida à empregada que se torna mãe. Essa observação 

conduz ao seguinte questionamento: qual o motivo de tamanha diferenciação se o interesse 

primordial da norma é a proteção à criança? 

Para responder essa pergunta, é necessária uma análise para além da legislação, pois 

muitas vezes, as razões por detrás da elaboração de uma norma são muito mais sociais e culturais 

do que propriamente jurídicas. Desse modo, a norma apenas reflete uma concepção social e pré-

jurídica penetrada na mente do legislador, como evidencia Bila Sorj: 

[...] Ademais, está implícito no conjunto dos benefícios existentes que a reprodução e os 

cuidados dos filh@s são atribuições exclusivamente femininas. Com exceção da licença 

paternidade – incorporada recentemente e inspirada na definição mais igualitária de 

família e nos direitos das crianças incorporados à Constituição de 1988 – os outros 

benefícios são reservados apenas para as mulheres. Finalmente, a legislação trabalhista 

não contribui para encorajar os pais a compartilharem dos cuidados com os filh@s. [...] 

(SORJ, 2006, p. 32-33)  

 

Enfim, após essa análise constitucional do Direito do Trabalho da Mulher, passa-se à 

exposição e discussão do direito infraconstitucional, que contempla normas mais específicas e 

intrínsecas ao direito juslaboral. 
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2.2 A proteção à maternidade e à paternidade na legislação infraconstitucional 

No plano infraconstitucional, são várias as leis que trazem regulamentações sobre a 

proteção da maternidade e da paternidade no âmbito do trabalho. No entanto, é a Consolidação 

das Leis do Trabalho que concentra a maior parte desses dispositivos. A princípio, vale ressaltar 

que é possível que existam determinadas categorias de trabalhadores e trabalhadoras que gozem 

de direitos mais extensos que aqueles previstos em lei, como um período de licença-maternidade 

ou licença-paternidade maior, desde que haja negociação coletiva com cláusula que amplie ou até 

mesmo crie novos direitos.  

Dentro do Título III da CLT, o capítulo III, intitulado “DA PROTEÇÃO DO 

TRABALHO DA MULHER” é subdividido em Seções próprias, restando à Seção V tratar 

especificamente da proteção à maternidade (BRASIL, 1943). Nas discussões a seguir, dar-se-á 

um enfoque maior a alguns artigos dessa Seção, correlacionando-os a outras leis esparsas. 

 

2.2.1 A garantia de emprego da gestante 

O art. 391-A da CLT, esclarecendo sobre a garantia de emprego prevista na 

alínea “b” do inciso II do art. 10 do ADCT (BRASIL, 1988), corrobora com a concepção gravada 

no §1º do art. 487 da CLT de que o aviso prévio é parte integrante do contrato de trabalho 

(BRASIL, 1943). O caput do referido artigo assegura 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” (BRASIL, 1943). Neste 

ponto, convém mencionar a Súmula nº 2444 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que, apesar 

de não ser vinculante, elucida algumas questões relacionadas à mencionada garantia de emprego 

(BRASIL, 2012). 

                                                             
4 “Súmula nº 244 do TST: GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item III alterada na sessão do 

Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização 

decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT). 

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do 

contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. 

III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo 

determinado.” (BRASIL, 2012). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart10ii
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Conquanto, o que mais chama atenção nesse artigo é o seu parágrafo único, inserido 

pela Lei nº 13.509 de 2017, que dispõe:  “o disposto no caput deste artigo aplica-se ao 

empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção” 

(BRASIL, 2017, grifo do autor). Significa dizer que o empregado ou a empregada adotante 

também possuem direito à referida garantia de emprego. Nota-se que a lei não faz distinção entre 

homem e mulher, levando a crer que o dispositivo se aplica para adotantes de ambos os gêneros. 

Também não há menção à idade do indivíduo adotado, podendo ser bebê, criança ou adolescente.  

O que não está esclarecido na lei é se, em caso de adoção conjunta, a garantia de 

emprego seria concedida a ambos os pais ou se o casal teria de escolher um deles para gozar do 

benefício. Não há uma resposta precisa, mas é justo o entendimento de que, como não há uma 

restrição expressa - como ocorre para a licença-maternidade na adoção conjunta -, ambos os 

adotantes fariam jus à garantia de emprego. 

O parágrafo único do art. 391-A é um avanço legislativo, pois ao equiparar os pais 

adotantes aos pais biológicos, a própria lei afasta os argumentos eventualmente levantados por 

alguns de que a diferenciação nas tutelas legislativas de proteção à maternidade e à paternidade 

seriam justificáveis pela biologia. Isto é, há quem defenda que como é a mãe biológica quem 

passa pela gestação e amamenta o recém-nascido, seria justificável não haver tratamento 

igualitário perante o pai biológico.  

Ocorre que a mãe adotante - e muito menos o pai adotante - também não passa por 

gestação ou processo de amamentação. Se o argumento biológico fosse motivo para tutelar a 

maternidade e a paternidade de formas amplamente distintas, então o coerente seria que a 

legislação tratasse a mãe adotante – e o pai adotante - como o pai biológico, uma vez que, na 

prática, considerando a biologia, aquela não é capaz de exercer, em termos de cuidados parentais, 

nada além do que este consegue. No entanto, o legislador, ao menos neste ponto, não adota esse 

critério. Muito pelo contrário, de maneira adequada, não se faz distinção entre os pais biológicos 

e adotivos.  

Por outro lado, há uma contradição a ser aventada: enquanto a mãe biológica e a mãe 

adotante possuem o mesmo direito à garantia de emprego, este é igualmente conferido ao pai 

adotante, mas não ao pai biológico. Veja-se que há uma incoerência normativa, uma vez que o 

legislador parece compreender que não deve haver tratamento diverso entre os pais biológicos e 
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os pais adotivos, nem entre a mãe adotiva e o pai adotivo, mas essa mesma lógica não é aplicada 

à mãe e ao pai biológico, tendo em vista que entre esses, ainda há abordagens diferentes.  

Na realidade, não há justificativa lógica para conferir a garantia de emprego ao pai 

adotante, mas não ao biológico. O benefício existe para a proteção da criança, não dos seus 

cuidadores, considerando que o objetivo primordial da norma é assegurar o sustento mínimo da 

prole. 

O contrassenso normativo torna-se ainda mais evidente a partir da verificação da Lei 

Complementar nº 146 de 2014, que estendeu a garantia de emprego ora discutida ao detentor da 

guarda do filho, no caso de falecimento da genitora (BRASIL, 2014). Nessa lógica, o próprio 

legislador admite, ainda que indiretamente, que o pai tem caráter importante na criação da sua 

prole, mas por que sua participação seria apenas subsidiária? Em outras palavras, o pai biológico 

da criança adquire o direito à estabilidade provisória tão somente se a mãe desta falecer, ao passo 

que o pai de uma criança cuja mãe esteja viva não possui esse direito. 

 

2.2.2 A licença-maternidade e a licença-paternidade 

O próximo artigo que merece ser analisado é o 392 da CLT, que reforça o que já 

consta da Constituição Federal, qual seja, o direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) 

dias à gestante (BRASIL, 1943). O que o texto constitucional não previu, e que trouxe a Lei nº 

11.770 de 2008, é a prorrogação da duração da licença-maternidade por 60 (sessenta) dias para as 

empregadas de pessoa jurídica filiada ao Programa Empresa Cidadã, conforme do art. 1º, inciso I 

da mencionada lei (BRASIL, 2008).  

Ainda, o inciso II do mesmo artigo, com redação dada pela recente Lei nº 13.257 de 

2016 (Marco Legal da Primeira Infância), prorroga a licença-paternidade por 15 (quinze) dias, 

para os empregados nas mesmas condições citadas acima (BRASIL, 2016). Foi também 

instituído, pelo Decreto nº 8.737 de 2016, o Programa de Prorrogação da Licença-Paternidade, 

por 15 (quinze) dias, para os servidores públicos da União, das autarquias e fundações públicas 

federais (BRASIL, 2016). Na visão de Teodoro (2020, p. 132), isso “importa em mudança singela 

e com função simbólica, tendo em vista o número quase irrisório de empresas que participam do 

programa empresa cidadã, desempenhando uma hipoefetividade na sua função prática. ” 
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De fato, percebe-se que houve avanços na legislação ao longo dos anos, como a 

inovação proporcionada pelo Marco Legal da Primeira Infância. Porém, apesar de representar um 

progresso, ainda não é ideal, o que faz transparecer a cultura patriarcal, a falta de sensibilidade e 

a timidez do legislador, havendo ainda um longo caminho a percorrer para alcançar a igualdade 

entre os gêneros (TEODORO, 2017, p. 15).  

Dando continuidade, o art. 392-A da CLT, cuja redação existe orginalmente desde 

2002, mas foi alterado recentemente pela Lei nº 13.509 de 2017 para incluir o termo 

“adolescente” preconiza que “à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 

adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 

desta Lei.” (BRASIL, 2017). Veja-se que a licença é concedida aos pais para que o recém-

nascido, a criança ou adolescente recebam os devidos cuidados parentais, sendo justamente por 

isso que a mãe adotante tem direito à mesma licença-maternidade que a mãe biológica.  

Em termos práticos, o legislador compreende que não há diferenças entre a mãe 

biológica e a mãe adotante, de modo que o acontecimento da vida que gera o direito à licença-

maternidade é ter um(a) filho(a), independentemente da idade, seja biológico ou adotado. Não 

obstante, esse artigo provoca uma outra reflexão: por que não aplicar o raciocínio legislativo aqui 

empreendido ao próprio pai biológico, concedendo-lhe uma licença-paternidade maior? O 

ordenamento jurídico ainda se mostra inflexível em compreender que, do mesmo modo, não há 

diferenças entre a mãe e o pai, posto que este é capaz de destinar os cuidados necessários à sua 

prole tal como aquela o faz. A dificuldade do legislador em perceber isso decorre da estrutura 

patriarcal de divisão sexual do trabalho inserida no ordenamento justrabalhista brasileiro. 

Ainda na apreciação do art. 392-A da CLT, o seu §5º afirma que “a adoção ou guarda 

judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou 

guardiães empregado ou empregada ” (BRASIL, 1943).  Ou seja, no caso de adoção conjunta, ao 

contrário do que se compreende no tópico da garantia de emprego, a lei é expressa ao permitir o 

gozo da licença-maternidade por apenas um dos indivíduos do casal. A prerrogativa se assemelha 

à licença-parental existente em alguns países do mundo, que será apresentada ao final deste 

trabalho.  

Pela interpretação literal do dispositivo relacionado, compreende-se que a licença-

maternidade poderá ser concedida ao pai adotivo, que não faria jus apenas ao período da licença-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art392
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art392
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paternidade, mas da licença-maternidade propriamente. Ademais, a Lei nº 8.213/91, alterada pela 

Lei nº 12.873 de 2013, estende o pagamento do salário-maternidade a 01 (um) guardião ou 

adotante da criança, independentemente do gênero5 (BRASIL, 2013). Sobre esse tema, Mauricio 

Godinho Delgado pondera que: 

As situações de afastamento por adoção ou guarda judicial ampliaram-se mais ainda pela 

recente Lei n. 12.873, de 24.10.2013. O novo diploma legal — alterando a CLT (novos 

textos da Consolidação: artigos 392-B e 392-C, além de art. 392-A, § 5º) e também a Lei 

Previdenciária n. 8.213/91 (novos dispositivos: art. 71-A, §§ 1º e 2º; art. 71-B, §§ 1º, 2º e 
3º; art. 71-C, todos da Lei n. 8.213/91) — estendeu a licença-maternidade a um dos 

adotantes ou guardiães da criança, trate-se de empregada ou, inclusive, de empregado. 

[...] Desde a Lei n. 12.873, de 24.10.2013, estende-se o salário-maternidade — pago 

diretamente pelo INSS — a um dos adotantes ou guardiães da criança, seja empregada 

ou, até mesmo, empregado (novo § 5º do art. 392-A, CLT). (DELGADO, 2018, p. 

1297-1280, grifo nosso). 

 

No mesmo sentido, o art. 392-C da CLT determina a aplicação dos artigos 392-A e 

392-B do mesmo documento normativo ao empregado que adotar (BRASIL, 1943), cabendo aqui 

o mesmo entendimento demonstrado acima e reforçado por Delgado (2018), de que o pai teria 

direito ao período da licença-maternidade, e não da licença-paternidade, pois a lei cita 

expressamente o “empregado”.  

Com relação aos casais homoafetivos, cumpre ressaltar que não existe 

regulamentação própria sobre os direitos trabalhistas de proteção à maternidade e à paternidade 

para esse grupo, de forma que a jurisprudência costuma se utilizar de interpretação analógica para 

estender a eles os mesmos direitos dos casais heterossexuais. Desse modo, a licença-maternidade 

é concedida a um(a) dos(as) parceiros(as), restando ao(à) outro(a) a licença-paternidade.  

Muito embora seja essa a tendência, o assunto não é pacífico, havendo casos em que 

o judiciário concedeu a licença-maternidade para ambas as mães e ambos os pais. Inclusive, está 

pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) o Recurso Extraordinário (RE) nº 

1.211.446 (Tema 1072 de Repercussão Geral) no qual será decidido se é possível ou não 

conceder a licença-maternidade à mãe não gestante na relação homoafetiva, no caso de realização 

                                                             
5 “Art. 71-A.  Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 

adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias. [...] § 2o Ressalvado o 

pagamento do salário-maternidade à mãe biológica e o disposto no art. 71-B, não poderá ser concedido o benefício a 

mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros 

estejam submetidos a Regime Próprio de Previdência Social. ” (BRASIL, 2013). 

https://app.vlex.com/vid/493708791
https://app.vlex.com/vid/365270849/node/71.a
https://app.vlex.com/vid/365270849/node/71.b
https://app.vlex.com/vid/365270849/node/71.c
https://app.vlex.com/vid/365270849
https://app.vlex.com/vid/493708791
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do tratamento de fertilização in vitro pelo casal. A decisão, quando proferida, certamente 

elucidará questões importantes omitidas pelo legislador trabalhista.   

 

2.2.3 O salário-maternidade 

A Lei nº 12.873/13 também inseriu o artigo 71-B na Lei nº 8.213/91 e o artigo 392-B 

na CLT para permitir a percepção do salário-maternidade e o gozo da licença-maternidade pelo 

cônjuge ou companheiro sobrevivente, no caso de falecimento da mãe ou de quem teria direito ao 

benefício, pelo tempo restante a que faria jus (BRASIL, 2013)6. Pela lógica do legislador, o pai 

cuja companheira tenha falecido tem direito à licença estendida, mas aquele cuja companheira 

esteja viva não. Ou seja, o homem só deve cuidar dos(as) filhos(as) se a mãe estiver morta?  

Sobre o salário-maternidade, sabe-se que ele é custeado pela Previdência Social, 

conforme dispõem os artigos 71 e seguintes da Lei nº 8.213/91, em consonância à determinação 

da Convenção nº 103 da Organização Internacional do Trabalho7 (OIT), ratificada pelo Brasil, 

que prevê que “em hipótese alguma, deve o empregador ser tido como pessoalmente responsável 

pelo custo das prestações devidas às mulheres que ele emprega” (OIT, 1952). No entanto, apesar 

de o empregador não arcar diretamente com o valor do salário-maternidade, até pouco tempo 

atrás ele possuía uma obrigação tributária relacionada.  

Em recente decisão, proferida no julgamento do RE nº 576.967 (Tema 72 de 

Repercussão Geral), publicada em outubro deste ano, o STF decidiu, por maioria, em afastar a 

incidência de contribuição previdenciária, paga pelo empregador, sobre o salário-maternidade. A 

Corte fixou a seguinte tese: "é inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a 

cargo do empregador sobre o salário maternidade" (BRASIL, 2020). 

Trata-se de decisão marcante que tornou mais próximo à realidade a efetiva igualdade 

de gênero e a minimização do impacto adverso da suposta “proteção” às mulheres conferida pela 

                                                             
6 “Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, o 

benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro 
sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, 

observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade. ” (BRASIL, 2013). 

[...] 

“Art. 392-B.  Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença 

por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de 

falecimento do filho ou de seu abandono. ” (BRASIL, 2013). 

 
7 Vide Decreto nº 10.088, de 05 de novembro de 2019. 
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legislação trabalhista e, neste caso, previdenciária. No julgamento proferido pela Corte, além de 

ser declarada a inconstitucionalidade formal dos dispositivos impugnados, foi reconhecida 

também a inconstitucionalidade material, pela discriminação de gênero que eles propagavam. O 

Ministro Roberto Barroso, relator do acórdão, esclareceu muito bem: 

No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que 

incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à 

contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que 

torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na 
Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem 

como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. 

(BRASIL, 2020, p. 2, grifo nosso) 

 

Ainda hoje, é certo que os encargos financeiros que os(as) empregadores(as) têm com 

as empregadas mulheres é superior do que aqueles relacionados aos empregados homens. 

Todavia, a partir dessa decisão, a contratação de mulheres passa a ser ligeiramente menos cara. 

Além disso, o julgamento abre caminhos para que futuramente os custos com a mão de obra de 

ambos os gêneros se igualem.  O Ministro Roberto Barroso explica: 

Acerca especificamente dos efeitos da maternidade no custo de contratação de mulheres, 

a OIT realizou estudo abrangendo cinco países da América Latina, dentre eles o Brasil, e 

concluiu que, relativamente ao caso brasileiro, os custos adicionais para o empregador 

correspondem a 1,2% da remuneração bruta mensal da mulher. Referido quantum 

está associado à responsabilização pela prestação, a cargo da Previdência Social, e a 

partir do pagamento, pelo empregador, de quotas ao seguro social. Além disso, o estudo 

aponta que o empregador contrata um substituto para realizar as funções da empregada 

durante parte da licença-maternidade (36% dos dias), o que, consequentemente, já 

importa em incremento nos custos, em virtude dos direitos trabalhistas associados a essa 

contratação. [...] É necessário, portanto, que o Estado não imponha quaisquer ônus 

adicionais a uma situação que já é, por si só, mais cara ao empregador, que não 

pode sofrer o desestímulo estatal para a contratação de mão de obra feminina. 
(BRASIL, 2020, p. 28-30, grifo nosso). 

 

2.2.4 As faltas justificadas 

Retomando a análise da CLT, o inciso II do §4º do art. 392 garante uma modalidade 

de falta justificada à gestante, situação em que a empregada poderá ausentar-se do trabalho, pelo 

tempo necessário, sem prejuízo de sua remuneração, “para a realização de, no mínimo, seis 

consultas médicas e demais exames complementares” (BRASIL, 1943, grifo nosso). Por outro 

lado, o companheiro da gestante tem direito à falta justificada em “até 2 (dois) dias para 

acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua 

esposa ou companheira” (BRASIL, 2016, grifo nosso), nos termos do inciso X do art. 473, 
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inserido pela Lei nº 13.257/16. Num primeiro momento, há quem diga que essa diferenciação é 

deveras positiva para as mulheres, uma vez que a lei lhes confere prerrogativas exclusivas para o 

exercício do trabalho e o desempenho da maternidade.  

Entretanto, a observação da realidade conduz a uma conclusão diversa, no sentido de 

que, mesmo diante da existência desse e tantos outros institutos jurídicos aparentemente 

protetivos, as mulheres continuam sofrendo discriminações no mercado de trabalho, sendo muitas 

vezes excluídas de oportunidades profissionais justamente pelo fato ou pela potencialidade de 

serem mães. Dentro da lógica capitalista, se a mulher tem o direito a seis faltas, ao passo que o 

homem tem direito a apenas duas faltas, “o empregador terá a tendência natural de preterir a 

mulher – que do ponto de vista econômico é uma “mão-de-obra” mais cara – em preferência ao 

trabalhador masculino” (TEODORO, 2020, p. 133). 

Situação semelhante é a do inciso XI do artigo 473, da CLT, também inserida pela 

Lei nº 13.257 de 2016, que garante ao empregado ou empregada o direito de faltar ao serviço por 

01 (um) dia por ano para acompanhar o filho de até seis anos em consulta médica (BRASIL, 

2016). Acontece que uma criança de seis anos seguramente necessita de amparo médico mais do 

que uma vez ao ano, sendo certo que quando o pai não mais puder faltar ao emprego sem prejuízo 

do seu salário, a mãe o fará de qualquer jeito, mesmo que comprometa a percepção da 

remuneração correspondente àquele dia.  

Teodoro (2017, p. 14) afirma que: “estando o homem liberado pelo seu empregador a 

comparecer em uma consulta por ano, certamente a mulher irá em todas as demais consultas 

necessárias sozinha, assumindo para si a responsabilidade com o filho e pelas faltas ao trabalho. ” 

Em termos práticos, a mulher torna-se uma mão de obra mais cara ao empregador, pois uma vez 

grávida ou com prole para criar, muito possivelmente irá faltar mais ao trabalho do que o homem 

que possuir uma companheira grávida ou filhos(as). 

 

2.2.5 Os descansos para amamentação 

O art. 396 da CLT garante à mãe, seja biológica ou adotante, o direito ao aleitamento 

materno, determinando que “para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que 

este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 

(dois) descansos especiais de meia hora cada um” (BRASIL, 1943). Neste tópico, convém 
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retomar o raciocínio de que o pai da criança é capaz de desempenhar exatamente todos os 

cuidados parentais que a mãe adotante exerce. É importante trazer essa reflexão, pois se a mãe 

adotante, que não amamenta a sua prole diretamente, tem direito a descansos especiais para o 

exercício do aleitamento materno, por que não estender esse direito ao pai? Teodoro explica com 

objetividade: 

Alguns argumentariam que apenas a mulher pode amamentar. Mas não é verdade, é 

comum que as mulheres ao voltarem para o trabalho estoquem leite e deixem para que as 

babás ofereçam ao bebê. Isso poderia ser perfeitamente feito pelo pai, caso a ele fosse 

dada a oportunidade de ter um intervalo para amamentar seu bebê. (TEODO, 2017, p.14)  

 

Ainda, o §2º desse artigo indica que os períodos dos descansos para a amamentação 

serão definidos em acordo individual (BRASIL, 1943). Na prática, é possível que as empregadas 

acordem com os seus empregadores de, ao invés de tirarem duas pausas de 30 (trinta) minutos ao 

longo da jornada de trabalho, saírem do serviço uma hora mais cedo. Nessa lógica, seria 

perfeitamente razoável a concessão de tais descansos ao pai, para que ele pudesse sair do seu 

trabalho com uma hora de antecedência e retornar à casa para realizar o aleitamento do bebê, por 

exemplo através da mamadeira. 

Ou ainda, mesmo na situação em que o pai não possa contribuir com o aleitamento da 

criança, existem diversos outros cuidados parentais necessários que podem ser desempenhados de 

igual forma tanto por homem ou mulher. Por isso, para compensar os mencionados descansos 

especiais garantidos à empregada, poderia a lei conferir ao empregado uma outra modalidade de 

descanso para cuidar de sua prole. Dessa forma, os custos do empregador com a mão de obra 

feminina ou masculina seriam idênticos, evitando-se discriminações em virtude do gênero. 

 

2.2.6 A creche no local de trabalho 

O art. 389, §1º da CLT dispõe que “os estabelecimentos em que trabalharem pelo 

menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde 

seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da 

amamentação. ” (BRASIL, 1943). Ainda, o art. 4008 indica os instrumentos e instalações 

obrigatórias no local destinado à guarda dos filhos das empregadas. Entretanto, é possível que as 

                                                             
8 “Art. 400 - Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão 

possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária. ” 

(BRASIL, 1943) 
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empresas sejam dispensadas de cumprir essa determinação, desde que esteja estipulado por 

negociação coletiva o pagamento de reembolso-creche às empregadas mães, conforme designa a 

Portaria nº 3.296 do Ministério do Trabalho9 (BRASIL, 1986).  

De toda forma, seja nos moldes do §1º do art. 389 da CLT ou com o pagamento do 

auxílio-creche, os(as) empregadores(as) terão esse custo a mais apenas na contratação de 

mulheres, mas não de homens, mesmo que estes sejam pais, o que estimula a preterição de 

mulheres no mercado de trabalho. 

 

2.2.7 Síntese 

Após essa ampla análise das normas trabalhistas de proteção à maternidade e à 

paternidade, percebe-se que os dispositivos normativos mencionados neste capítulo aparentam ser 

efetivamente protetivos às mulheres, mas na realidade provocam o impacto adverso de 

desprotegê-las. O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, no voto proferido no 

já mencionado RE nº 576.967 (BRASIL, 2020), ilustrou com precisão o cenário de discriminação 

da mulher no mercado de trabalho, veja-se: 

Dessa forma, para fins de reflexão, propõe-se colocar no lugar de um gestor de empresa 

privada que possui duas opções de contratação para a mesma vaga: um homem e uma 

mulher, ambos com 30 anos de idade e recém-casados com os seus respectivos cônjuges, 

com currículos exatamente iguais e mesmas notas atribuídas no processo seletivo. Tendo 

em mente os custos acima e imaginando que ambos os candidatos desejam ter filhos a 

curto prazo, não é difícil responder à pergunta sobre quem seria selecionado para o 

emprego. (BRASIL, 2020, p. 29)  

 

O que ocorre é que a legislação trabalhista desvirtua o elemento teleológico das 

normas de proteção à maternidade, qual seja, a proteção à criança, que deveria preponderar 

independentemente do gênero de seus cuidadores e cuidadoras. Em algumas situações, verifica-se 

a extensão ou mesmo a transferência de prerrogativas da mãe ao pai ou a outro guardião da 

criança. No entanto, isso não deveria ocorrer somente quando a mulher fosse, de alguma forma, 

afastada ou excluída da relação parental, como acontece na morte da genitora ou na adoção por 

um casal homoafetivo constituído por homens. 

 A extensão dos direitos exclusivos das empregadas mães aos empregados pais estaria 

em plena consonância com o princípio do melhor interesse da criança, consubstanciado no art. 

                                                             
9 Atual Ministério da Economia, com Secretaria do Trabalho. 
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227 da Constituição Federal10, além de ser uma alternativa para minimizar a desigualdade de 

gênero no mercado de trabalho, a partir da igualação dos custos financeiros das mãos de obra 

feminina e masculina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. ” (BRASIL, 1988) 
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3 A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 

A fim de se compreender o impacto adverso de desproteção das mulheres provocado 

pelos direitos e institutos jurídicos minuciosamente analisados no capítulo anterior, é preciso 

introduzir algumas questões relacionadas à divisão sexual do trabalho, pois a legislação 

apresentada, ao mesmo tempo em que é influenciada por essa concepção, também a dissemina 

cada vez mais.  

 

3.1 No que consiste a divisão sexual do trabalho 

A divisão sexual do trabalho não é uma categorização social recente, muito pelo 

contrário. Simone de Beauvoir (2016) aponta para a sua existência desde o primeiro momento em 

que os homens se destinaram às expedições guerreiras enquanto as mulheres mantiveram-se 

cuidando da casa. Desde os primórdios, os homens, únicos provedores do lar, eram incentivados 

a sair de casa para explorar e conquistar o mundo, enquanto que as mulheres se ocupariam com 

os cuidados domésticos e familiares (TEIXEIRA, 2020, p. 34). A título de curiosidade, Heleieth 

Saffioti (2004) explica que, naquela época, o argumento da força física não era o que sustentava a 

divisão sexual do trabalho, a saber: 

A hipótese mais convincente para justificar a divisão sexual do trabalho nas sociedades 

de caça e coleta parece ser a que se segue. Como não havia Nestlé, era obrigatório o 

aleitamento do bebê ao seio. Desta sorte, o trabalho feminino era realizado com a mulher 
carregando seu bebê amarrado ao peito ou às costas. Os bebês eram, assim, aleitados 

facilmente toda vez que sentissem fome. Como bebê não fala, sua maneira de expressar 

suas necessidades é o choro. Daí vem a sabedoria popular, inclusive em sentido 

figurado, dizendo: “quem não chora não mama”. Presuma-se que às mulheres fosse 

atribuída a tarefa da caça. O menor sussurro do bebê espantaria o animal destinado à 

morte e as caçadoras voltariam, invariavelmente, para seu grupo, sem nenhum alimento. 

Já as plantas, desde as raízes, passando pelas folhas e chegando aos frutos, permanecem 

imperturbáveis ouvindo o choro das crianças. (SAFFIOTI, 2004, p. 61) 

 

Para Helena Hirata e Danièle Kergoat (2007), a divisão sexual do trabalho é uma 

construção histórica e social a respeito da divisão do trabalho na sociedade em virtude das 

relações firmadas entre ambos os sexos, tendo como característica principal a destinação dos 

homens à esfera produtiva, preferencialmente, e a manutenção das mulheres na esfera 

reprodutiva, o que provoca consequentemente, a fixação dos homens em funções de maior valor 

social, como políticos, religiosos, militares, dentre outros.  
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Não obstante, cumpre destacar que os efeitos da divisão sexual do trabalho são 

vivenciados de formas muito diferentes pelos diversos grupos de mulheres, sendo mais severos à 

população negra e/ou pobre, conforme esclarece Flávia Biroli: 

Do mesmo modo, a divisão sexual do trabalho não se organizou historicamente em um 
único padrão. Esse padrão varia quando se considera a posição de diferentes mulheres (e 

homens), levando em conta as relações de classe e de raça. Se os homens foram e 

permanecem sendo os beneficiários da exploração do trabalho doméstico realizado pelas 

mulheres, eles também não formam, é claro, um grupo homogêneo. Assim como a 

posição das mulheres na divisão sexual do trabalho é desigual, os homens “não se 

beneficiam igualmente do sexismo” (Hooks, 1984:69) e das vantagens que assume nessa 

divisão. A“exploração comum a todas” (Delphy, 2013a:52) não é vivida da mesma 

maneira, assim como o benefício que os homens encontram não coloca a todos no 

mesmo patamar nas hierarquias que organizam omundo do trabalho. (BIROLI, 2016, p. 

721) 

 

Em suma, historicamente, o âmbito privado e familiar é destinado às mulheres, 

enquanto que a esfera pública é tida como predominantemente masculina. Beauvoir (2016) 

explica que a razão de ser dessa correlação é porque a sociedade sempre enxergou o papel 

reprodutivo da mulher como algo restritivo, monótono e uniforme, pois, ao engravidar e ter 

filhos, a mulher, de fato, possui a necessidade fisiológica de se afastar da vida pública, mesmo 

que por um curto momento. Por outro lado, não sendo os homens obrigados, por suas próprias 

características fisiológicas, a se repousar em virtude da paternidade, foram eles sempre 

glorificados como produtivos, dinâmicos e naturalmente dispostos à vida pública.  

Beauvoir (2016) demonstra, todavia, que a gestação e a maternidade por si só não 

possuem o condão de determinar o destino de toda a população feminina, até por que em outras 

espécies animais, é na maternidade que as fêmeas encontraram uma completa autonomia. 

Portanto, qual seria a diferença na espécie humana? Por que a mulher não conseguiu fazer da 

maternidade o seu pedestal? (BEAUVOIR, 2016, p. 97).  

Na realidade, são os costumes, os julgamentos e os significados culturalmente 

atribuídos à maternidade que confinaram as mulheres no espaço privado. Para a autora, a 

coletividade interpreta que “não é dando a vida, é arriscando-a que o homem se ergue acima do 

animal; eis por que, na humanidade, a superioridade é outorgada não ao sexo que engendra e sim 

ao que mata. ” (BEAUVOIR, 2016, p. 98). 

Assim sendo, a função produtiva, constantemente relacionada à masculinidade, 

sempre foi – e talvez ainda seja – mais valorizada que a função reprodutiva, eminentemente 
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feminina. Na prática, não significa que a mulher não possa reproduzir e produzir 

simultaneamente, todavia, tradicionalmente, essas funções são vistas pela sociedade como 

contrapostas.  De fato, a tendência é que cada vez mais as mulheres conquistem espaços públicos, 

o que não implica necessariamente no completo rompimento da divisão sexual do trabalho, mas 

provavelmente apenas na modificação das formas de sua manifestação.  

A propósito, Aysla Sabine Rocha Teixeira (2020, p.35) afirma que “ainda hoje, os 

contornos atuais dessa divisão, embora já facultem à mulher o trabalho externo, continuam por 

imputar a função considerada como meramente reprodutiva, “inerentes à sua condição”, como as 

atribuições domésticas e familiares não remuneradas”.  

 

3.2 A influência da divisão sexual do trabalho no ordenamento jurídico trabalhista 

Por conseguinte, estando a divisão sexual do trabalho materializada no pensamento 

coletivo, é certo que os(as) legisladores(as) são influenciados e acabam por reproduzir, mesmo 

que inconscientemente, essa ideia no ordenamento jurídico. Como visto, as leis trabalhistas 

impõem a reprodução, em sua maior parte, às mulheres, considerando que a paternidade goza de 

uma proteção inferior e subsidiária à maternidade, o que reflete, propaga e consolida mais ainda a 

divisão sexual do trabalho, conforme explica Teodoro:  

Como visto, a divisão sexual do trabalho permeia o imaginário social e produtivo, 

apresenta-se como argumento persistente na constituição das ações no mercado de 

trabalho e influi nas próprias políticas públicas do Estado, notadamente na 

produção de normas, cujo mote é a proteção da mulher no mercado de trabalho, 

mas que geram impactos adversos. 

Nesse sentido, o Direito do Trabalho da mulher, ao fundamentar-se em 

pressupostos fáticos equivocados e que retratam a reprodução de ideologias e 

estereótipos, acaba por perder sua efetividade, tornando-se o próprio algoz da mulher 

em sua luta por igualdade jurídica no mercado de trabalho em relação aos homens. O 

conjunto de normas de proteção ao trabalho da mulher, notadamente em razão do fato de 

engravidarem, ao não estender tais proteções aos homens, acirram exclusão feminina do 

mercado ou subsidiam a sua permanência precária. (TEODORO, 2017, p. 5, grifo nosso) 

 

Nesse sentido, observa-se que as normas trabalhistas se baseiam nas estruturas da 

divisão sexual do trabalho, pois relacionam o cuidado com a família e com a criança apenas à 

mulher, excluindo-se o homem, bem como consagram muito mais institutos de proteção à 

maternidade, do que à paternidade. Desta forma, o próprio Direito do Trabalho reproduz e reforça 

estereótipos machistas, sem se preocupar com os efeitos práticos de tais tutelas “protetivas” para 

as mulheres.  
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Ademais, vale pontuar que se as mulheres dominam apenas a vida privada, as suas 

reclamações, problemas e interesses políticos não são trazidos à tona na esfera pública e, 

consequentemente, manter-se-ão estáticas em suas posições sociais. Melhor dizendo, estando as 

mulheres majoritariamente na esfera privada, a legislação tende a garantir direitos que as mantêm 

ainda mais nessa esfera, o que reafirma a divisão sexual do trabalho. À vista disso, percebe-se 

que existe uma lógica ininterrupta de exclusão das mulheres da vida pública, que necessita de ser 

rompida urgentemente. 

Logo, perceber a manifestação da divisão sexual do trabalho na legislação brasileira é 

identificar um fenômeno político, e não meramente casual. Significa entender que o ordenamento 

jurídico trabalhista não é neutro, estando estruturado em conceitos, ideias e premissas machistas, 

que atendem aos interesses do patriarcado11 e afastam as mulheres da emancipação política, 

econômica, social e cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 O patriarcado pode ser bem traduzido como “o regime da dominação-exploração das mulheres pelos homens” 

(SAFFIOTI, 2004, p. 44) 
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4 O IMPACTO ADVERSO DE DESPROTEÇÃO DAS MULHERES PROMOVIDO PELO 

DIREITO DO TRABALHO  

Uma vez compreendida a influência da divisão sexual do trabalho na construção do 

ordenamento jurídico juslaboral, torna-se fundamental entender de que forma os direitos e 

institutos jurídicos trabalhistas de proteção à maternidade, expostos anteriormente nesta pesquisa, 

supostamente protetivos, promovem a desproteção da mulher no mercado de trabalho. 

Primeiramente, será apresentado um mecanismo teórico de identificação desse impacto adverso e 

posteriormente, será feita uma análise de dados e estatísticas que demonstram tal impacto na 

realidade. 

 

4.1 A pergunta pela mulher  

Para verificar se as mulheres estão sendo salvaguardadas ou não pela legislação 

trabalhista de proteção à maternidade em vigor, deve-se formular a pergunta pela mulher 

(BARTLETT, 2011), método jurídico que pretende examinar os efeitos práticos dos institutos 

normativos, identificando possíveis desvantagens para as mulheres, em razão da ideologia 

machista por detrás da norma.  

A pergunta pela mulher consiste em uma verdadeira diagnose da legislação, capaz de 

detectar as imprecisões e as lacunas normativas, a partir do reconhecimento das concepções pré-

jurídicas que baseiam o texto normativo. Assim, questionam-se quais as consequências práticas 

das normas de proteção à maternidade e à paternidade para as mulheres e verifica-se se elas estão 

ou não em uma posição desvantajosa em comparação aos homens. Logo, a pergunta pela mulher 

é fundamental no sentido de trazer o protagonismo às mulheres, identificando-se as 

consequências das normas para a população feminina, especificamente. 

Algumas questões a serem formuladas são, dentre outras: as mulheres têm sido 

deixadas fora de consideração? Se sim, em que sentido? Como essa omissão poderia ser 

corrigida? Que diferença isso faria para as mulheres? A lei põe a mulher em desvantagem? Quais 

são as razões dessa desvantagem? Existem outras razões para tratar a questão diferentemente? 

Quais são as consequências de tais normas ou práticas para as mulheres? (BARTLETT, 2011). A 

saber: 



33 
 

El método: La pregunta por la mujer indaga acerca de las implicancias genéricas de una 

práctica o regla social: ¿las mujeres han sido dejadas fuera de consideración? De ser así, 

¿en qué sentido?; ¿como dicha omisión puede ser corregida? ¿qué diferencia haría 

hacerlo? [...] La pregunta asume que algunas características del Derecho podrían ser no 
solo no-neutrales, en un sentido general, sino también “masculinas”, en un sentido 

específico.  (BARTLETT, 2011, p. 32-33)12 

 

Assim, muito embora o Direito do Trabalho seja pautado essencialmente no princípio 

da proteção da parte vulnerável na relação de emprego - o(a) empregado(a) -, é importante ter 

uma visão para além da redação legislativa, indagando-se qual grupo é efetivamente beneficiado 

com certas normas. Ou seja, o princípio da proteção tem sido aplicado e interpretado em favor de 

quais indivíduos? A suposta proteção ao mercado de trabalho da mulher parte de quais 

premissas? Na prática, a proteção é fruída por qual grupo? Inclusive, a própria Bartlett (2011) 

traz em sua obra uma série de perguntas sobre as normas relacionadas à maternidade, veja-se: 

¿Las exclusiones basadas en el embarazo ponen en desventaja a la mujer? (Por supuesto, 

debido a que solo las mujeres pueden estar embarazadas), ¿cuáles son las razones de la 

distinción del embarazo para la exclusión? (Debido a que la inclusión del embarazo es 

costo, usualmente es también una condición voluntaria), ¿las otras discapacidades son 

costosas? (Sí), ¿son voluntarias algunas otras discapacidades cubiertas? (Sí, algunas lo 
son, como la cirugía estética y la esterilización), existen otras razones para tratar al 

embarazo de manera diferente? [...] ¿Las reglas que otorgan estabilidad laboral a las 

mujeres embarazadas que no son aplicables a otros trabajadores violan el principio de 

igualdad que ha sido ensanchado para abarcar al embarazo? La Corte Suprema ha dicho 

“no”. Aunque las feministas se han dividido respecto a si las mujeres tienen más que 

perder que ganar en la distinción del embarazo para un trato diferente, “favorecido” 

dirían algunos, están de acuerdo en formular la pregunta crítica: ¿cuáles son las 

consecuencias para las mujeres de reglas o prácticas específicas? (BARTLETT, 2011, p. 

39-40)13 

 

A título de exemplo, considere-se o direito aos descansos para amamentação. 

Formulando-se a pergunta “a lei põe a mulher em desvantagem? ”, a resposta que se obtém é sim, 

                                                             
12 “O método: A pergunta pela mulher indaga sobre as implicações genéricas de uma prática ou regra social: as 

mulheres têm sido deixadas fora de consideração? Se sim, em que sentido?; Como essa omissão pode ser corrigida? 

Que diferença faria? [...] A questão parte do pressuposto de que algumas características do Direito poderiam ser não 

apenas não neutras, em um sentido geral, mas também “masculinas”, em um sentido específico. ” (tradução nossa) 

 
13 “As exclusões baseadas na gravidez colocam as mulheres em desvantagem? (Claro, porque só as mulheres podem 
estar grávidas), quais são as razões para distinguir a gravidez de exclusão? (Como a inclusão da gravidez tem custo, 

geralmente também é uma condição voluntária), as outras deficiências são caras? (Sim), alguma outra deficiência 

coberta é voluntária? (Sim, alguns são, como cirurgia estética e esterilização), existem outros motivos para tratar a 

gravidez de forma diferente? [...] Será que as regras que garantem estabilidade no emprego à gestante, não aplicáveis 

aos demais trabalhadores, violam o princípio da igualdade que foi ampliado para incluir a gravidez? A Suprema 

Corte disse "não". Embora as feministas estejam divididas sobre se as mulheres têm mais a perder do que ganho em 

distinguir a gravidez para um tratamento diferente, "favorecidas", alguns diriam, elas concordam em fazer a pergunta 

crítica: quais são as consequências para as mulheres de regras ou práticas específicas?” (tradução nossa) 
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pois a garantia de tal direito implica agregar ao empregador um custo que ele possui apenas com 

a contratação de mulheres. Em seguida, cogitando-se “como essa desvantagem poderia ser 

corrigida? ”, a solução parece ser a concessão de descansos também aos homens, pois assim, os 

custos com as mãos de obra feminina e masculina, nesse tópico, seriam iguais.  

Em suma, o que se constata é que a proteção ao trabalho da mulher não é exatamente 

o problema, mas a maneira como essa proteção é estruturada exclusivamente às mulheres, sem 

garantir os mesmos direitos aos homens. Dessa forma, a mulher torna-se uma mão de obra mais 

cara no mercado de trabalho, o que encoraja os(as) empregadores(a) a contratarem menos pessoas 

do gênero feminino.  

Nesse sentido, a não extensão dos direitos da maternidade à paternidade provoca um 

impacto adverso dos preceitos constitucionais de igualdade entre os gêneros e proteção ao 

trabalho da mulher, acentuando mais ainda a discriminação das mulheres no mercado de trabalho. 

Isto posto, Teodoro (2017) analisa o ordenamento jurídico sob uma perspectiva feminista e 

compreende que: 

[...] não parece ser o caso de insuficiência das normas trabalhistas, pois no ordenamento 

jurídico há inúmeras normas de proteção ao trabalho e ao mercado de trabalho da 

mulher. Por isso, nos parece que são, na verdade, inadequadas, pois confundem a 

proteção à criança e à família com a proteção à mulher e, em razão da desigualdade 

que criam em relação aos homens, acabam se tornando um Direito do Trabalho 

que desprotege. Na verdade, a questão central que permeia este estudo é a de que o 

homem deve ter igualdade de direitos em relação à mulher, pois parece 

razoavelmente provado que a mulher encontra ainda hoje grande resistência na 

valorização do seu trabalho no que diz respeito ao salário, cargos e ascensão 

organizacional, porque as inúmeras normas de proteção a elas destinadas não são 

extensivas aos homens.  (TEODORO, 2017, grifo nosso) 

 

Logo, pôr em prática o método apresentado por Bartlett (2011) implica em 

reconhecer que as normas trabalhistas, mesmo sob o enfoque de proteção, provocam uma 

desproteção velada, por vezes despercebida e eventualmente naturalizada pelos indivíduos, 

inclusive pelas mulheres.  

Para o senso comum, inexiste controvérsia a respeito da necessidade da proteção à 

maternidade, por haver uma compreensão geral de que tal proteção é fundamental à criança e ao 

nascituro. Ao mesmo tempo, tampouco existe o questionamento de por que a proteção é 

predominantemente voltada à mãe e não ao pai. Isso ocorre não porque a controvérsia não exista, 

mas porque ela sequer foi identificada pela sociedade e muito menos pelos legisladores.  
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4.2 Os dados e estatísticas sobre o trabalho da mulher  

Aplicando-se o método da pergunta pela mulher, é possível confirmar a presença da 

divisão sexual do trabalho na legislação trabalhista e perceber como isso é negativo às mulheres. 

Para além da teoria, essa constatação pode ser demonstrada através de dados e estatísticas sobre o 

trabalho da mulher, como os que serão apresentados a seguir. 

 

4.2.1 A participação feminina no mercado de trabalho e nos estudos 

Inicialmente, a pesquisa “Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições 

de vida da população brasileira”, publicada neste ano de 2020, pelo Instituo Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), investigou o nível de ocupação14 dos indivíduos, constatando-se 

uma diferença significativa entre os homens e mulheres. Em 2019, 65,5% dos homens estavam 

ocupados, ao passo que 46,1% das mulheres estavam ocupadas (FIGURA 1). 

Veja-se, ainda, conforme a Figura 1, que inclusive a taxa de mulheres ocupadas com 

maior nível de escolaridade não supera a taxa de homens ocupados em um nível inferior. Vale 

pontuar que a mesma pesquisa atestou que, em geral, as mulheres apresentam um nível de 

instrução acadêmica mais elevado que os homens, sendo maioria dentro da população com nível 

superior completo (IBGE, 2020). Mesmo assim, os dados indicam que as mulheres não se 

encontram inseridas no mercado de trabalho tanto quanto os homens, pois enfrentam certos 

desafios sequer vivenciados por eles.  

Para Teodoro (2020), no mercado de trabalho, as mulheres encaram muito mais do 

que um teto de vidro, mas um verdadeiro trajeto desafiador e discriminatório resumido na ideia 

do “labirinto da liderança”, conforme explica a autora:  

O labirinto da liderança surge como uma progressão da compreensão acerca das 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho, que já vinham sendo 

cunhadas pela existência de um teto de vidro, nomenclatura originária do termo glass 

ceilling. [...] A ideia do labirinto da liderança surge então para, ao invés de sugerir um 

obstáculo absoluto no penúltimo estágio de uma carreira de destaque (teto de vidro), 

simbolizar a complexidade e a variedade dos desafios que a mulher pode enfrentar 

durante o percurso. [...] Assim, a metáfora do teto de vidro poderia implicar uma barreira 

absoluta apenas no último nível da empresa, impedindo com que as mulheres 
ascendessem apenas aos altos escalões e tirar o foco de um problema maior: as 

dificuldades enfrentadas em todo trajeto, desde a entrada no mercado de trabalho até à 

sua permanência. (TEODORO, 2020, p. 124-125) 

                                                             
14 Nível de ocupação corresponde à “percentagem das pessoas ocupadas na semana de referência em relação às 

pessoas em idade de trabalhar” (IBGE, 2020, p. 139). 
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Figura 1 – Nível de ocupação, por sexo, segundo o nível de instrução – Brasil - 2019 

 

Fonte: IBGE, 2020, p. 29 

 

Outro importante dado levantado pela pesquisa citada acima, foi que, em 2019, no 

grupo de indivíduos da força de trabalho potencial15 que não realizaram busca por emprego, o 

motivo apontado por 45% dos homens foi não haver trabalho na localidade. Por outro lado, para 

as mulheres, esse motivo representou 35,1% das respostas, ao passo que o motivo “ter que cuidar 

de afazeres domésticos, filhos ou outros parentes” se destacou com 21,3% (IBGE, 2020). Assim 

sendo, Teodoro (2020, p. 123) reconhece que “a mulher ao engravidar acaba sendo discriminada 

no mercado de trabalho, seja do ponto de vista remuneratório, seja do ponto de vista estrutural, 

enfrentando sérias dificuldades de acesso, percurso, promoção e permanência no mercado 

laboral. ” 

 Também nesse sentido, quando analisadas as razões que motivaram os indivíduos a 

interromperem os estudos, 11,8% das mulheres indicaram a gravidez e 6,5% apontaram a 

responsabilidade com afazeres domésticos e familiares (IBGE, 2020). Para os homens, o primeiro 

motivo sequer existiu e o segundo representou apenas 0,5% das respostas (FIGURA 2).  

                                                             
15 Força de trabalho potencial é o “conjunto das pessoas de 14 anos ou mais de idade que não estavam ocupadas nem 

desocupadas na semana de referência, mas que possuíam potencial de se transformarem em forca de trabalho. Esse 

contingente é formado por dois grupos: pessoas que realizaram busca efetiva por trabalho, mas não se encontravam 

disponíveis para trabalhar na semana de referência; e pessoas que não realizaram busca efetiva por trabalho, mas 

gostariam de ter um trabalho e estavam disponíveis para trabalhar na semana de referência. ” (IBGE, 2020, p. 138) 
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Figura 2 – Distribuição percentual dos jovens de 15 a 29 anos de idade que não estudavam e não 

tinham concluído o ensino superior, por sexo e principal motivo de que pararam de estudar ou 

nunca estudaram – Brasil - 2019 

 

Fonte: IBGE, 2020, p. 103 

 

Os resultados acima demonstram com clareza como que a divisão sexual do trabalho 

impacta diretamente na participação de mulheres no mercado de trabalho e nos estudos, 

considerando que a gravidez, os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos são fatores que 

afastam sobretudo as mulheres das oportunidades de emprego, não sendo, em regra, um obstáculo 

para os homens  

A título de exemplo, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2020), no período da pandemia do Covid-19, a maior queda de participação no mercado de 

trabalho foi da população feminina que possui filhos de até 10 (dez) anos de idade. Isso 

demonstra que as obrigações familiares e domésticas recaem com maior intensidade sobre as 

mulheres, forçando-as até mesmo a abandonarem seus empregos quando não conseguem 

conciliar todas as responsabilidades.  

Repara-se que o cenário de pandemia acentuou a desigualdade da mulher no mercado 

de trabalho e até mesmo dentro dos próprios lares, deixando ainda mais evidente a divisão sexual 



38 
 

do trabalho, como bem frisado na pesquisa:  

No caso das mulheres, a maioria passou a não trabalhar no mercado nem procurar 

emprego. A suspensão de aulas presenciais das crianças, aliada à desigualdade na 

divisão do trabalho de cuidados com a família, pode ser um fator inibidor da participação 

feminina no mercado. Se as empresas passassem a contratar mais homens e mulheres 

com jornadas mais curtas, isso viabilizaria equilibrar melhor a divisão de trabalhos no 

mercado e nos domicílios. (IPEA, 2020, p. 118) 

 

Nesse sentido, a legislação trabalhista, ao invés de minimizar esses efeitos, os 

potencializa ainda mais, pois garante às mulheres direitos que reforçam toda a lógica da divisão 

sexual do trabalho. 

 

4.2.2 A realização de afazeres domésticos  

No tocante aos serviços domésticos, a pesquisa do IBGE de 2020, já mencionada 

acima, evidenciou que, em 2019, o número de mulheres ocupando essas atividades foi de 5,8 

milhões, ao passo que, para os homens, o número foi de 502 mil (IBGE, 2020). Observa-se, 

portanto, que os serviços domésticos são desempenhados essencialmente por mulheres, o que 

retrata nitidamente os efeitos da divisão sexual do trabalho na sociedade contemporânea.  

Ainda, o estudo “Outras Formas de Trabalho: 2019”, também realizado pelo IBGE e 

publicado em 2020, investigou questões relacionadas ao trabalho doméstico, e constatou que, em 

2019, a taxa de realização de afazeres domésticos no próprio domicilio ou em domicilio de algum 

parente foi de 92,1% para as mulheres e de 78,6% para os homens (IBGE, 2020). Ademais, a taxa 

de realização de cuidados de pessoas, sejam moradores ou parentes não moradores, foi de 25,9% 

para os homens e 36,8% para as mulheres.  

O mesmo estudo apurou a média de horas semanais dedicadas aos afazeres 

domésticos e familiares por homens e mulheres, verificando-se, conforme a Figura 3, que as 

mulheres dedicam quase o dobro de tempo que os homens aos afazeres domésticos: 

Deste modo, observou-se que a mulher não ocupada dedicou, em média, 24 horas 

semanais a afazeres e/ou cuidados, enquanto o homem não ocupado dedicou a metade 

(12,1 horas) em 2019. Essa diferença entre mulheres e homens se manteve elevada 

mesmo quando consideramos apenas as pessoas ocupadas: as mulheres ocupadas 

dedicaram em média 8,1 horas a mais às atividades de afazeres e/ou cuidados que os 

homens ocupados. (IBGE, 2020, p. 7) 
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Figura 3 – Média de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos e/ou aos cuidados de 

pessoas 

 
Fonte: IBGE, 2020, p. 7 

 

Mais uma vez, os dados demonstram que as mulheres ficam muito mais encarregadas 

(e sobrecarregadas) com os trabalhos domésticos e familiares do que os homens. Veja-se que não 

há nada de natural ou biológico nessa situação, pelo contrário, trata-se de um verdadeiro reflexo 

das construções sociais e culturais que reservam prioritariamente à mulher o espaço reprodutivo, 

isto é, da vida privada, da casa e da prole.  

 

4.2.3 Os rendimentos provenientes do trabalho 

No estudo intitulado “Mulheres no Mercado de Trabalho”, publicado em 2018, o 

IBGE investigou a diferença dos rendimentos dos trabalhos de mulheres e homens nos grupos 

ocupacionais. Observou-se que, naquele ano, o valor do rendimento médio total das mulheres 

ocupadas correspondia à 79,5% dos valores auferidos pelos homens (IBGE, 2018). Ou seja, as 

mulheres receberam, em média, cerca de 20,5% a menos que os homens, no desempenho das 

mesmas funções (IBGE, 2018). É certo que essa proporção varia de acordo com a ocupação, 

sendo mais igualitária entre os membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares e 

mais severa entre os profissionais das ciências e intelectuais (IBGE, 2018).  

A pesquisa ainda constatou que “em 2018, o valor médio da hora trabalhada era de 

R$ 13,0 para a mulheres e de R$14,2 para os homens, indicando que o valor do rendimento da 

mulher representava 91,5% daquele recebido pelos homens. ” (IBGE, 2018, p. 2). Ao que parece, 

como a mão de obra feminina é mais cara que a masculina, em virtude de certas determinações 

do Direito do Trabalho, os(as) empregadores(as) acabam por compensar os gastos extraordinários 
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justamente na remuneração das empregadas. Logo, com efeito, são as próprias mulheres que 

pagam, literalmente, pelas inadequações da legislação trabalhista. 

Por fim, o que se extrai das informações apresentadas é que as mulheres, em tese, 

possuem um poder aquisitivo inferior ao dos homens, considerando que elas obtêm um menor 

retorno financeiro pelo trabalho exercido. Inclusive, na pesquisa “Síntese de Indicadores Sociais: 

uma análise das condições de vida da população brasileira”, o maior índice de pobreza foi 

verificado na população formada por mulheres pretas ou pardas (IBGE, 2020).  

 

4.2.4 Síntese 

Além dos dados aduzidos acima, existem muitas outras pesquisas que expõem a 

discriminação sofrida pelas mulheres no mercado de trabalho, o que seguramente é fruto da 

atuação de diversos fatores em conjunto, como econômicos, sociais, históricos, culturais, dentre 

outros. Não obstante, sem dúvida alguma, o Direito é um desses fatores, na medida em que a 

legislação trabalhista não contribui para o rompimento da lógica da divisão sexual do trabalho, 

reforçando-a ainda mais ao impor maior proteção à maternidade do que à paternidade.  

Desse modo, o Direito do Trabalho, da maneira como está estruturado atualmente, 

não protege o trabalho da mulher, pelo contrário, o desprotege. Por isso que se diz que a 

legislação promove um impacto adverso, pois o efeito obtido é exatamente contrário ao 

pretendido. Como visto, essa desproteção é refletida na participação feminina no mercado de 

trabalho, na organização das atividades domésticas e familiares e no retorno financeiro decorrente 

do serviço desempenhado.  

O que se percebe no ordenamento jurídico trabalhista é uma autêntica preocupação 

com a proteção abstrata, sem se atentar para os efeitos práticos de certas normas às mulheres, 

fenômeno este que Teodoro (2017) atribui à função simbólica do Direito: 

A função simbólica desempenhada pelo ordenamento jurídico trabalhista voltado à 

proteção do mercado de trabalho da mulher aparece quando há uma “hipertrofia da 
função normativa” – enaltecimento de valores sociais (igualdade entre homens e 

mulheres, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos...) 

-, em “detrimento de sua eficácia prática”, já que, na realidade, o que se observa é a 

discriminação da mulher no mercado de trabalho. (TEODORO, 2017, p. 10) 

 

Nesse caso, o Direito do Trabalho precisa desempenhar uma função efetivamente útil 

à sociedade, sobretudo às mulheres, não devendo prevalecer o simbolismo da norma. 
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5 NOVAS TENDÊNCIAS LEGISLATIVAS DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À 

PATERNIDADE 

Após compreender toda a problemática relacionada às normas trabalhistas de 

proteção à maternidade e à paternidade, cumpre examinar como esse tema é abordado pela 

legislação de outros países, a fim de buscar alternativas para melhorar o panorama de proteção ao 

mercado de trabalho da mulher no Brasil. Por fim, é importante expor como o Poder Legislativo 

tem enfrentado o problema ora individualizado, verificando-se as proposições de alterações 

legislativas existentes no Congresso Nacional.  

 

5.1 As normas trabalhistas de proteção à maternidade e à paternidade em outros países 

A questão da discriminação da mulher no mercado de trabalho não é uma situação 

exclusivamente brasileira, mas mundial, tendo em vista que a divisão sexual do trabalho é um 

fenômeno humano. No entanto, diferentemente do Brasil, alguns países já perceberam o impacto 

negativo de uma legislação trabalhista extremamente protetiva à maternidade, e, portanto, tutelam 

com maior intensidade a paternidade. Aliás, considerando a amplitude deste tópico, optou-se por 

concentrar os debates seguintes no que concerne às licenças-maternidade e paternidade. 

A princípio, nos países europeus, a tendência é adotar uma licença-paternidade mais 

extensa ou a licença-parental, que, em termos gerais, de acordo com a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), destina-se a um ou ambos os pais, por um período maior, normalmente após o 

gozo da licença-maternidade ou paternidade (ILO, 2010). Particularmente, os sistemas de 

licença-parental adotados nos diversos países se diferenciam no que toca à elegibilidade, à 

remuneração, à duração, à obrigatoriedade, à flexibilidade e outros quesitos (ILO, 2010). 

Na Eslovênia, por exemplo, são garantidos 90 dias de licença-paternidade, sendo 15 

dias até a criança completar 6 meses de vida e os demais 75 dias até a criança completar 3 anos 

(ILO, 2010). Na Espanha, o governo vem, progressivamente, aumentando o período da licença-

paternidade, de forma que em 2021, os pais terão direito a 16 semanas de afastamento, o mesmo 

período conferido às mães (ESPAÑA, 2019).  

Em especial, os países nórdicos se destacam com suas legislações progressistas, 

visando cada vez mais reduzir as desigualdades de gênero. Na Islândia, o período total da licença-

parental é de nove meses, sendo três deles reservados à mãe, outros três exclusivos ao pai, e os 
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últimos três meses podem ser divididos entre o casal (ILO, 2010). Já na Finlândia, a partir de 

2021, será concedido ao pai o mesmo período de licença da mãe, ou seja, 164 dias de afastamento 

para cada genitor (FINLAND, 2020).  

Além disso, a Suécia está dentre os países com as maiores licenças-parental do 

mundo, totalizando 480 dias. Nesse período, 90 dias são exclusivos da mãe, os outros 90 

exclusivos do pai, e os demais 300 podem ser repartidos à critério do casal (SWEEDEN, 2020). 

Ainda, segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), na 

Noruega, dentro do período da licença-parental, 10 semanas devem ser gozadas obrigatoriamente 

pelo pai (OECD, 2016).  

Veja-se que, mesmo com a instituição da licença-parental, é comum que os países 

assegurem um período de licença para fruição privativa pelo pai. Isso ocorre, pois, não havendo 

uma quota exclusiva para os homens, as mulheres tendem a gozar de um maior período da 

licença-parental, o que na prática continua prejudicando-as no mercado de trabalho. Por exemplo, 

no Japão e na Coreia do Sul, o tempo de licença oferecido aos homens pode chegar a até 1 ano, 

todavia, são poucos os pais que efetivamente fazem uso desse período (OECD, 2016). É o que 

explica Cláudia Virgínia Brito de Melo: 

Dessa forma, o fato de a legislação prever a concessão de uma licença parental muitas 

vezes não é suficiente para garantir uma maior segurança e a redução da discriminação 

contra a mulher no mercado de trabalho, pois geralmente é ela quem usufrui desse 
direito, mesmo quando é permitido o compartilhamento, principalmente se a licença não 

for remunerada ou se a remuneração for muito baixa. Tem-se mostrado, portanto, 

necessária a adoção de medidas adicionais que assegurem, de fato, a repartição da 

licença pelos pais. Entre essas regras incluem-se a busca de uma melhor remuneração 

durante a licença parental e a concessão de bônus, como períodos adicionais, redução de 

impostos ou incentivos, quando os pais compartilham a licença. A principal medida, no 

entanto, tem sido o estabelecimento de períodos de licença parental como direitos 

individuais dos pais, e não mais direitos compartilháveis, como revela o estudo da OIT 

(MELO, 2019, p. 30) 

 

Ademais, os benefícios da adoção da licença-parental ou de uma licença-paternidade 

com maior duração vão muito além das esferas jurídica e econômica, pois, além de contribuir 

para a redução da discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, traz impactos positivos 

aos próprios filhos, que poderão contar com uma presença paterna mais efetiva, fortalecendo o 

vínculo com os pais e melhorando a qualidade de vida de todo o núcleo familiar. A Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico assevera: 
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Parental leave may also help reduce discrimination against women in the workplace and 

particularly in hiring. The reason is that if men and women are roughly equally likely to 

take leave, employers will be less reluctant to hire women of childbearing-age. [...] 

OECD research shows that fathers who take paternity or parental leave are more likely 
to perform tasks such as feeding and bathing children. And this is a lasting effect: 

Fathers who care for children early tend to stay more involved as children grow up. 

Where fathers participate more in childcare and family life, children enjoy higher 

cognitive and emotional outcomes and physical health. And fathers who engage more 

with their children tend to report greater life satisfaction and better physical and mental 

health than those who care for and interact less with their children.16 (OECD, 2016, p. 1) 

 

Ainda, sendo as crianças efetivamente criadas pelo pai e pela mãe, naturalmente se 

desenvolverá uma nova geração de indivíduos menos ligados aos papéis de gênero impostos pela 

divisão sexual do trabalho, o que favorece o seu rompimento ao longo do tempo. Em outras 

palavras, o reconhecimento da “necessidade do compartilhamento da responsabilidade de todos 

na vida familiar, independentemente do gênero, não apenas gera uma melhoria das condições das 

mulheres no mercado de trabalho, mas o enraizamento de uma nova mentalidade social, no 

sentido da igualdade entre homens e mulheres. ” (MELO, 2019, p. 13) 

Por fim, segundo Teodoro (2017, p. 11), “a análise do Direito Comparado demonstra 

o atraso do Brasil em termos de proteção à criança ao encarar a gestação como algo pertencente 

apenas à mulher [...] ”. Nesse sentido, sendo evidente que a legislação brasileira necessita de 

modificações, a observação das legislações de outros países pode trazer contribuições 

significativas para o Brasil, a partir da compreensão de que mudanças nas políticas de assistência 

à maternidade e à paternidade são cruciais para se alcançar a verdadeira proteção ao mercado de 

trabalho da mulher.  

 

 

 

                                                             
16 “A licença-parental também pode ajudar a reduzir a discriminação contra as mulheres no local de trabalho e, 
particularmente, na contratação. A razão é que, se homens e mulheres tiverem a mesma probabilidade de tirar 

licença, os empregadores serão menos relutantes em contratar mulheres em idade reprodutiva [...] A pesquisa da 

OCDE mostra que os pais que tiram licença-paternidade ou licença-parental têm maior probabilidade de realizar 

tarefas como alimentar e dar banho aos filhos. E este é um efeito duradouro: os pais que cuidam dos filhos desde 

cedo tendem a se envolver mais à medida que os filhos crescem. Onde os pais participam mais dos cuidados com os 

filhos e da vida familiar, os filhos desfrutam de melhores resultados cognitivos e emocionais e de saúde física. E os 

pais que se envolvem mais com seus filhos tendem a relatar maior satisfação com a vida e melhor saúde física e 

mental do que aqueles que cuidam e interagem menos com seus filhos ”. (tradução nossa) 
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5.2 As propostas de alterações nas normas trabalhistas de proteção à maternidade e à 

paternidade no Brasil 

Atualmente, tramita no Senado Federal a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 

nº 229/2019, que pretende alterar o inciso XVIII e revogar o inciso XIX, ambos do art. 7º da 

Constituição Federal, bem como revogar o §1º do art. 10 do ADCT para assegurar a licença-

parental compartilhada. A redação proposta para o inciso XVIII é a seguinte: "Art. 7°, XVIII - 

licença parental compartilhada pelos genitores ou pelos que adotarem ou obtiverem guarda 

judicial para fins de adoção de criança, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 

cento e oitenta dias; ". (BRASIL, 2019)  

A Senadora Eliziane Gama, autora da proposta, destaca os benefícios de sistemas de 

licença-maternidade e paternidade mais flexíveis, como aqueles dos países nórdicos, nos quais se 

permite que as responsabilidades sejam compartilhadas entre pai e mãe. Além de reduzir as 

discriminações contra a mulher no mercado de trabalho, permite que ambos os pais tenham uma 

maior convivência com o bebê, o que contribui para o melhor desenvolvimento da criança 

(BRASIL, 2019).  

Ademais, o Projeto de Lei (PL) nº 3935/2008 tramita na Câmara de Deputados e 

conta com cerca de 80 outros PL apensos que pretendem as mais variadas alterações na legislação 

trabalhista relativa à maternidade e à paternidade (BRASIL, 2008). O mais recente apensado, PL 

nº 560/2020, propõe a unificação das prorrogações das licenças-maternidade e paternidade, 

transformando-as na licença-parental compartilhada de 75 dias para os empregados e empregadas 

de empresas participantes do Programa Empresa Cidadã (BRASIL, 2020). 

Embora o Poder Legislativo ainda não tenha aprovado as propostas acima, elas 

aparentam ser pertinentes para mitigar o efeito de desproteção das mulheres promovido pelas 

atuais normas do Direito do Trabalho. No entendimento de Teodoro (2017, p. 14), “o caminho é, 

pois, a ampliação da aplicação das normas de proteção ao trabalho a todos que necessitem, 

independentemente do gênero. ” Assim, é provável que as modificações propostas tragam 

avanços expressivos ao país, reduzindo, em partes, a discriminação contra a mulher no mercado 

de trabalho. Vale dizer, entretanto, que tão somente essas alterações não é a solução. 

 Como já demonstrado, a divisão sexual do trabalho é uma ideia incorporada no 

pensamento coletivo e que, consequentemente, reflete no ordenamento jurídico. Nesse sentido, a 
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fim de que se rompa com o paradigma atual, será necessária uma atuação não somente jurídica, 

mas interdisciplinar, que envolva políticas públicas de incentivo à paternidade e à participação 

dos pais na educação e criação dos filhos. A partir disso, devem ser idealizadas soluções coletivas 

ao invés de individuais. Carol Hanisch (1969, p. 4), uma das principais autoras feministas, 

resume que “personal problems are political problems. There is no personal solutions at this 

time. There is only collective action for a collective solution”17.  

Nesse sentido, a solução coletiva sobrevém a partir do momento em que o poder 

público ao menos enxerga o problema e se predispõe a, de alguma forma, solucioná-lo. Nesta 

pesquisa, a principal hipótese de solução ao problema apresentado é a formulação de alterações 

legislativas, que implicam em consequências diretas e imediatas à toda a coletividade. Não 

obstante, para além da solução jurídica, será fundamental analisar o tema sob as perspectivas 

econômica, cultural, empresarial e social.  

De toda forma, o essencial é que as autoridades públicas se voltem ao debate do tema 

em busca de soluções adequadas, pois a situação problema apresentada ao longo desta 

monografia necessita ser urgentemente revertida, como o próprio Ministro Roberto Barroso 

pontuou, no voto do RE nº 576.967, já abordado anteriormente: 

O papel de cuidadora atribuído à mulher na sociedade é um fato e não se discute que ele 

precisa ser revisto com medidas, inclusive políticas públicas, que incentivem a 

participação do pai na criação dos filhos. No entanto, essa perspectiva está longe de se 
concretizar no nosso país, cuja legislação impõe uma licença-paternidade de apenas 5 

(cinco) dias, em que o empregado homem continua a receber do empregador. Com base 

na realidade brasileira, em que, ao menos 30 milhões de lares são chefiados por 

mulheres [33], faz-se imperioso acabar com qualquer forma de discriminação ou 

empecilho para o acesso de mulheres ao mercado de trabalho. (BRASIL, 2020, p. 29). 

 

Considerando a existência de propostas para modificação das normas trabalhistas, há 

de se reconhecer que existe a possibilidade de que o ordenamento jurídico brasileiro caminhe em 

direção às tendências internacionais de tutelar com maior intensidade a paternidade e, portanto, à 

diminuição das desigualdades de gênero. Não obstante, ainda há um longo percurso a ser 

percorrido para se alcançar a concreta proteção ao mercado de trabalho da mulher. 

 

 

 
                                                             
17 “Problemas pessoais são problemas políticos. Não existem soluções pessoais neste momento. Existe apenas ação 

coletiva para uma solução coletiva. ” (tradução nossa) 



46 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O problema e objetivo geral apresentados para essa pesquisa foi compreender de que 

forma os direitos e institutos jurídicos trabalhistas de proteção à maternidade promovem uma 

maior discriminação das mulheres no mercado de trabalho e reforçam os estereótipos da divisão 

sexual do trabalho. O que se deduziu é que a proteção ao trabalho da mulher não é precisamente 

um impasse, mas o fato de tal proteção ser destinada exclusivamente às mulheres. Isto é, a não 

extensão dos direitos da maternidade à paternidade é o que fomenta o mencionado impacto 

adverso de desproteção das mulheres. 

Para a solução do problema, não se recomenda a retirada de direitos das mulheres, 

inclusive em virtude do princípio da vedação ao retrocesso social, mas a extensão de tais 

prerrogativas aos homens, cumprindo-se com o mandamento constitucional de igualdade entre os 

gêneros.  

Ao longo do texto, foi possível desenvolver todos os objetivos específicos propostos 

no projeto de pesquisa. Incialmente, no primeiro capítulo, foram evidenciados os direitos 

trabalhistas de proteção à maternidade e à paternidade, tanto no âmbito constitucional quanto no 

infraconstitucional, incluindo as alterações mais recentes, demonstrando-se como a paternidade é 

posta como secundária em comparação à maternidade. 

 No segundo capítulo, explorou-se a divisão sexual do trabalho, ideologia 

extremamente importante para compreender as bases do ordenamento jurídico trabalhista. Em 

seguida, a partir da pergunta mulher e dos dados sobre o trabalho da mulher, foi possível 

constatar os efeitos práticos da legislação trabalhista, comprovando-se que a desproteção da 

mulher se manifesta na participação no mercado de trabalho, na organização das atividades 

domésticas e familiares e no retorno financeiro decorrente do serviço desempenhado. 

Finalmente, abordaram-se as tutelas jurídicas conferidas à licença-maternidade, à 

licença-paternidade e à licença-parental em outros países e verificaram-se as propostas de 

alterações legislativas existentes no Congresso Nacional, pontuando-se quais modificações 

seriam pertinentes.  

Considerando as hipóteses formuladas no início desta pesquisa, confirmou-se que a 

menor proteção à paternidade torna a mulher uma mão de obra mais cara no mercado de trabalho, 

dificultando-se, portanto, o acesso da população feminina a cargos mais valorizados 
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profissionalmente. Melhor dizendo, mesmo que a intenção do legislador trabalhista seja 

genuinamente a proteção das mulheres, o resultado da excessiva proteção legal, sem igual amparo 

aos homens, é contrário ao pretendido, de forma que o próprio Direito do Trabalho acentua as 

desigualdades de gênero no campo profissional.  

Ainda, a partir do momento em que a legislação não trata a maternidade e a 

paternidade com igualdade, reforçam-se as estruturas da divisão sexual do trabalho, no sentido de 

que os cuidados para com os(as) filhos(as) devem ser despendidos majoritariamente pela mãe, o 

que mantém as mulheres na área privada e familiar. 

Ademais, diante da densidade do tema, remanesceram diversas questões a serem 

investigadas futuramente, dentre elas, dificuldades específicas relacionadas à raça, classe e 

sexualidade. Outrossim, a partir desta pesquisa, surgem novos questionamentos: na hipótese de se 

instituir a licença-parental no Brasil, haveria um período de fruição mandatória pelo pai e outro 

pela mãe, ou a distribuição seria de livre escolha do casal? No caso de ser uma escolha, como 

assegurar, que na prática, os pais gozem da licença? Como seria a remuneração do(a) 

empregado(a) afastado(a) nesse período? Poderia ser integral ou haveria uma redução 

proporcional? Quais seriam os impactos econômicos para a Previdência Social?  

Por outro lado, ao invés de licença-parental, seria mais adequado uma licença-

paternidade da mesma extensão da licença-maternidade? Se sim, ela seria simultânea ou posterior 

à licença-maternidade? Enfim, no caso de futuramente igualar-se todos os direitos da maternidade 

à paternidade, como, na prática, garantir que os homens não irão omitir de seus empregadores 

que têm um filho, ou que sua companheira está grávida, para continuar trabalhando? 

Ou então, como assegurar que os homens, em casa, fruindo da licença-paternidade 

estendida ou da licença-parental, irão de fato assumir as tarefas domésticas e familiares, sem 

sobrecarregar as mulheres? Para evitar que utilizem o tempo “livre” para trabalhar, escrever, 

produzir, mesmo que de casa, o ideal seria que as licenças não fossem simultâneas?  

Como se percebe, o tema investigado não se esgotou, o que abre portas para futuras 

pesquisas.  
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