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RESUMO

O pós Segunda Guerra Mundial, provocou o despertar da comunidade jurídica internacional, objetivando a proteção do indivíduo, reconhecido 
como sujeito de direito no âmbito universal. A globalização transportou os problemas de direitos fundamentais para o âmbito mundial, 
confrontando as teses do universalismo e do relativismo cultural. Além disso, as comunidades nacionais tornam-se cada vez mais heterogêneas, 
suscitando problemas de reconhecimento da diversidade e de inclusão. Muito embora as duas últimas décadas demonstrem que as mulheres vêm 
exercendo influência na família e na sociedade, conquistando espaços no campo profissional e na política, na maior parte dos países elas ainda 
não desfrutam de igualdade de direitos com os homens, no acesso à educação, nos salários, nas oportunidades de trabalho e nos postos de 
destaque. Em nosso país, particularmente, há uma disparidade entre os Direitos Humanos que as mulheres possuem (perante a lei) e a 
possibilidade real de desfrutá-los. O presente projeto de pesquisa traz uma visão geral sobre a preocupação e evolução da legislação mundial 
referente ao trabalho da mulher, devido, principalmente, a grande exploração do labor feminino com a Revolução Industrial do século XX. Isso fez 
com que diversas normas fossem criadas com o intuito de regular e proteger o trabalho da mulher. No âmbito nacional, com os Princípios da 
Dignidade da pessoa humana e da Igualdade consubstanciados na Carta Magna de 1988 buscam tratar homens e mulheres como sujeitos de 
direitos igualitários. Ainda procura-se mostrar a importância das ações afirmativas para que a dignidade e igualdade insculpida na Constituição 
possam realmente se efetivar. Serão apresentados dados estatísticos, segundo IBGE, comprovando as diferenças salariais entre homens e 
mulheres que exercem os mesmos cargos e que tenham os mesmos níveis profissionais. Ademais, serão explanadas as normas protetivas da 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) conferidas ao labor feminino e, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Convenção para a 
eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (CEDAW) tratam dessa proteção. Os objetivos desta pesquisa são repensar os 
direitos humanos a partir das relações entre os gêneros; analisar as perspectivas de gênero e a discriminação contra a mulher no ambiente 
laboral; verificar quais os instrumentos normativos de proteção da mulher existentes na ordem jurídica nacional e internacional, e fazer uma 
breve análise das ações afirmativas que objetivam a supressão da desigualdade nas entre homens e mulheres no tocante ao trabalho. Os 
procedimentos metodológicos utilizados foram o empírico, com pesquisa de campo; os documentais baseados na legislação brasileira, nas 
Convenções e Recomendações da Organização Internacional do Trabalho, e nas pesquisas bibliográficas como livros, revistas, publicações avulsas 
e imprensa escrita, e que sejam cabíveis ao tema. Verificou-se que a discriminação que a mulher sofre no ambiente laboral ainda se faz muito 
presente, mesmo que de forma indireta, não sendo tão visível aos olhos da sociedade. Para que se possa procurar oferecer à mulher as mesmas 
oportunidades dadas ao homem no ambiente de trabalho, fazem-se necessárias a existência de ações afirmativas para concretizar o que está 
inserto na Constituição de 1988: Dignidade e Igualdade de direitos e obrigações à todos, independentemente do gênero.
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