
A mulher
no mundo
do trabalho

cartilha_mulheres.indd   1cartilha_mulheres.indd   1 2/3/2009   11:39:242/3/2009   11:39:24



2

n

cartilha_mulheres.indd   2cartilha_mulheres.indd   2 2/3/2009   11:39:342/3/2009   11:39:34



3

A mulher 
no mundo do

trabalho

A mulher 
no mundo do 

trabalho

cartilha_mulheres.indd   3cartilha_mulheres.indd   3 2/3/2009   11:39:352/3/2009   11:39:35



A Cartilha Mulher no Mundo do Trabalho é uma publicação da 
Secretaria da Mulher da CTB

Diretoria Executiva

Jornalista responsável: Olivia Rangel MTB 18737   
Diagramação: Cláudio Gonzalez

Impressão: Brasil Impresso Gráfica Ltda. 
Tiragem: 10 mil exemplares

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil CTB
Av. Liberdade, 113, 4º andar. São Paulo, SP. Tel: 11 3106-0700; www.portalctb.org.br

Presidência 
Vice-Presidência
Vice-Presidência
Vice-Presidência
Vice-Presidência
Secretaria Geral

Secretaria Geral Adjunta
Secretaria de Finanças

Secretaria de Finanças Adjunta
Secretaria de Formação e Cultura

Secretaria de Política Sindical e Rel. Institucionais 
Secretaria de Políticas Sociais e Previdência

Secretaria de e Relações Internacionais
Secretaria de Relações Internacionais Adjunta

Secretaria de e Imprensa e Comunicação
Secretaria de Mulheres

Secretaria de Jovens
Secretaria de Combate ao Racismo

Secretaria de Defesa de Meio Ambiente
Secretaria de Saúde e Segurança no Trabalho

Secretaria de Política Agrícola e Agrária

Wagner Gomes
David Wylkerson De Souza
Nivaldo Santana
Maria Andrade
Vicente Selistre
Pascoal Carneiro
Salaciel Fabrício Vilela
Vilson Luiz da Silva
Eduardo Navarro
Celina Arêas
Joílson Antônio Cardoso do Nascimento
Sonia Latgé
Severino Almeida
João Batista Lemos
Rogério Nunes 
Dilce Abgail Pereira
Ana Rita Miranda da Silva
Dalva Rosa de Jesus Leite
Gilda Almeida
Elias Bernardino
Sérgio de Miranda

Nossos agradecimentos a Sonia Latgé, Raquel Guisoni, Celina Arêas, 
Marilene dos Santos Betros, Gilda Almeida, Márcia R. Viotto, Maria Andrade e 
Oladis Stefenon por sua importante contribuição à realização desta Cartilha.

cartilha_mulheres.indd   4cartilha_mulheres.indd   4 2/3/2009   11:39:372/3/2009   11:39:37



5

P
resenciamos, neste momento, uma grave 
crise do capitalismo mundial, que tem por 
epicentro a potência capitalista hegemônica, 
os EUA. A classe trabalhadora é quem mais 
sofre os seus efeitos, sendo castigada pelo 

desemprego em massa e a degradação das condições 
de trabalho. Sabemos que, no interior desta classe, as 
mulheres têm uma relevância crescente e que a elas 
é destinado um papel proeminente na luta contra a 
exploração e pela transformação social.

A discriminação, que tem raízes profundas e remotas 
em nossa sociedade, é usada pelo sistema capitalista 
para ampliar o grau de exploração da força de trabalho 
e, por este meio, aumentar os lucros privados. 
As mulheres trabalham mais, realizam uma dupla 
jornada, ganham proporcionalmente menos que os 
homens e geralmente sofrem com mais intensidade 
problemas como o desemprego e a precarização. 
Além de mais exploradas, não raro se defrontam no 
ambiente de trabalho com um duplo assédio: moral e 
sexual.

Com a edição desta cartilha neste mês de março, 
quando se homenageia o Dia Internacional da Mulher, a 
CTB comemora as conquistas alcançadas até agora em 
prol da igualdade e contra a discriminação, incluindo 
a maior participação nas organizações sindicais. 
E conclama as companheiras à conscientização e 
mobilização em todas as categorias para a luta 
em defesa do emprego, dos salários e dos direitos 
sociais, bem como por um novo projeto nacional de 
desenvolvimento, com soberania, valorização de 
trabalho, igualdade e respeito ao meio ambiente, luta 
esta que tem um sentido anticapitalista e que abre 
caminho para um novo sistema social, o socialismo.

Wagner Gomes
Presidente da CTB
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EDITORIAL

A
s mulheres foram protagonistas dos principais 
fatos políticos da história contemporânea 
de nosso país, desde a luta contra o regime 
militar, as jornadas contra a carestia de vida, à 
redemocratização, à constituinte de 1986, ao 

Fora Collor, ao combate ao neoliberalismo e à eleição do 
Presidente Lula.

Neste trajeto, inúmeras conquistas de gênero foram 
alcançadas, com destaque para a ampliação da licença 
maternidade, a proibição da discriminação sexual no 
trabalho, a lei Maria da Penha contra a violência doméstica, 
a reforma no Código Civil e o direito da mulher à posse da 
terra para citar as de maior impacto.

Para a mulher trabalhadora, o aprendizado destas lutas 
permite afi rmar que não é possível separar a luta contra a 
discriminação de gênero da luta dos trabalhadores contra a 
exploração capitalista.

No mundo do trabalho ocorreram grandes transformações, 
com um crescimento sem precedentes da inserção 
feminina. Contudo, a desigualdade de gênero é uma das 
marcas registradas dessa participação, seja pela reprodução 
de conceitos sociais de inferioridade da mulher, seja pela 
opressão de classe característica do capital, que se utiliza 
desses conceitos para impor a exploração em elevado grau 
nas relações de trabalho.    

Convicta de que sem a emancipação feminina não se poderá 
falar em libertação da classe trabalhadora e tampouco 
será aberto o caminho para uma nação justa, fraterna e 
igualitária, a CTB já nasceu incluindo as mulheres em seu 
nome: Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.

Foi essa compreensão que levou a Central a garantir 
a participação de 30% de mulheres em todas as suas 
instâncias de direção e a criar a Secretaria da Mulher. E, 
mais do que tudo, a desenvolver um programa voltado para 
as reivindicações e a defesa dos direitos das trabalhadoras.
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A Secretaria da Mulher da CTB, ao elaborar esta Cartilha 
com a contextualização da situação da mulher no mundo 
do trabalho, objetiva contribuir para a ação sindical 
classista com vistas à superação da desigualdade de 
gênero, pois são as trabalhadoras as que mais sofrem 
as conseqüências das transformações produtivas, da 
fl exibilização das relações de trabalho e da rotatividade. 

Compreender a origem dessa discriminação e as diferentes 
formas com que ela se manifesta na sociedade, no mundo 
do trabalho e inclusive no movimento sindical é essencial 
para a elaboração da plataforma de luta concreta dentro 
das entidades sindicais para enfrentar os desafi os da atua-
lidade na relação mulher&trabalho&participação sindical.

Temos uma longa caminhada a percorrer em defesa de 
nossos direitos.  Queremos combater as desigualdades 
de gênero no leito da construção da emancipação do 
conjunto da sociedade. Não queremos uma igualdade na 
exploração, queremos uma igualdade na libertação dos 
grilhões da opressão de toda ordem! 
    
A Secretaria da Mulher da CTB está à disposição das 
companheiras sindicalistas e das entidades para 
enfrentar esses desafi os. Contem conosco! 

Um grande abraço

Abgail Pereira
Secretaria da Mulher da CTB
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Mercado de trabalho:
com muitos avanços, mas ainda 

hostil para as mulheres

O 
aumento da presença das mulheres no mercado de trabalho é uma 
tendência que se verifi ca desde os anos 70 no Brasil e que se consolidou 
nos últimos anos. Segundo a Organização das Nações Unidas, esse 
aumento, intenso e persistente, é uma das tendências mais claras de 
mudança na estrutura do mercado de trabalho nas últimas décadas, 
tanto no Brasil quanto em toda a América Latina.

No Brasil, segundo o IBGE, verifi ca-se nos últimos quinze anos um aumento 
signifi cativo da participação das mulheres no mercado de trabalho, passando de 54,3% 
em 1995, para 59,1% em 2005. Essa evolução está associada, entre outros fatores, ao 
aumento da escolaridade feminina, ao processo de transição demográfi ca que reduz 
o número de fi lhos por mulher e a uma maior expectativa feminina de autonomia 
econômica e realização pessoal. Está associada também a uma maior necessidade, 
intenção ou disponibilidade de elevação da renda familiar, ou mesmo de manutenção, 
dado o crescimento do número de mulheres que chefi am o lar.

No entanto, as mais diferentes pesquisas comprovam que esse crescimento não impôs 
uma signifi cativa redução da desigualdade de gênero.
  

10
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A DESIGUALDADE CONTINUA

Sob o governo Lula, houve redução da taxa de desemprego em todo o país.  Mas a 
redução foi menor entre as mulheres. A taxa de desemprego masculina foi de 6,9% em 
2005, enquanto a feminina atingiu 12%, o que signifi ca 1,2 milhão a mais de mulheres 
desempregadas do que homens. 

Segundo pesquisa do DIEESE, na região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, 
a taxa de desemprego entre as mulheres caiu de 16,9 para 16% enquanto que a dos 
homens se retraiu de 12 para 10%.  

Em praticamente todas as grandes capitais brasileiras também foi maior entre os 
homens o crescimento ocupacional com carteira assinada.

A mesma pesquisa confi rma que as mulheres estão mais sujeitas a contratações em 
regime parcial ou temporário e ao trabalho sem proteção dos direitos garantidos por 
lei.

Chama atenção, por exemplo, que até dados do próprio Fórum Econômico Mundial 
- entidade que promove em Davos, na Suíça, encontro anual dos ideólogos do 
neoliberalismo, de líderes empresariais e políticos do mundo - revelam que as 
mulheres têm apenas 15% do poder político exercido pelos homens em todo mundo. O 
estudo, realizado em 2006, abrangeu 115 países ou mais de 5 bilhões de pessoas. 

No Brasil essa parcela é ainda menor, de 6,1%.  E quando a referência é o mercado 
de trabalho, a situação também é precária.  Ainda segundo o IBGE, o crescimento da 
participação feminina não foi capaz de reverter importantes desigualdades verifi cadas 
na esfera do trabalho. Apenas 37% dos cargos de chefi a são ocupados por mulheres e 
elas recebem um salário que é a metade do que recebem seus colegas homens quando 
exercem a mesma função.

Além disso, o trabalho das mulheres é mais precarizado: tem menor índice de registro 
na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), o menor índice de contribuição 
para a previdência, o menor índice de sindicalização. Elas estão em maior proporção 
do que os homens entre as empregadas domésticas, trabalhadoras na produção para o 
próprio consumo ou não-remuneradas e servidoras públicas, enquanto que os homens 
se encontram proporcionalmente mais presentes na condição de empregados, com e 
sem carteira assinada, por conta-própria e empregadores. 

Portanto o processo discriminatório atinge as mulheres de forma diferenciada, 
segundo cor, idade, escolaridade e classe social, gerando outras desigualdades na 
inserção social das mulheres. 
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As mulheres negras são a parcela mais pobre da sociedade brasileira, as que possuem 
a situação de trabalho mais precária, têm os menores rendimentos e as mais altas 
taxas de desemprego. São também as que têm maior difi culdade de completar a 
escolarização, além de possuir chances ínfi mas de chegar a cargos de direção e chefi a.
Segundo pesquisa de 2003 do DIEESE, os ganhos das negras fi caram, em média, 60% 
mais baixos do que os dos homens não negros. Por outro lado, há uma preponderância 
de negras na atividade doméstica, tida como desvalorizada. Em São Paulo elas 
são 30%, contra 13% do resto das trabalhadoras. Hoje as empregadas domésticas 
representam 5,6 milhões de trabalhadoras no Brasil. Elas exercem um trabalho 
estafante e depreciado socialmente.

As jovens têm imensas difi culdades de ingressar no mercado de trabalho. Encontrar 
o primeiro emprego não é uma tarefa das mais fáceis. Dados do último censo 
comprovam que mais de 11 milhões de brasileiras(os) procuram um lugar no mercado 
de trabalho. Para os jovens, encontrar uma vaga é ainda mais complicado, por que os 
empregadores exigem inúmeras habilitações, além, de experiência na área procurada.
As mulheres do campo também enfrentam grandes difi culdades. Pesquisa da FAO/
UNICAMP, em 2002, demonstrou que as mulheres representam 50% da população 
rural que desenvolvem atividades agrícolas e não-agrícolas. No entanto, dos títulos 
distribuídos pelo INCRA, 87% estão em nome dos homens. Dos títulos das propriedades 
familiares consolidadas, 92% estão em nome dos homens.

Apesar de alguns avanços, muitas difi culdades persistem e impedem o acesso das 
mulheres ao Programa de Reforma Agrária. Ainda predomina a exclusão das mulheres, 
sobretudo das mulheres chefes de família que não encontram apoio e estímulo para se 
candidatarem como benefi ciárias da reforma agrária.  (Fonte: Contag)

O processo discriminatório atinge 
as mulheres de forma diferenciada, 
segundo cor, idade, escolaridade 
e classes sociais, criando outras 
desigualdades na inserção social 
das mulheres. 
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A POBREZA TEM ROSTO FEMININO

O rendimento médio das mulheres ocupadas apresentou signifi cativa elevação, 
diminuindo a diferença com os homens, mas continua inferior: Pesquisa Nacional por 
Domicílios (PNAD/IBGE) registra que, em 2007, o rendimento médio real da força de 
trabalho feminina correspondia a 66,1% da remuneração média masculina. 

Mesmo que as mulheres ocupadas tenham escolaridade maior que a dos homens na 
mesma condição, isso não se refl ete nem em oportunidades de ingresso no mercado 
de trabalho nem em remuneração superior ou igual a do homem quando busca 
emprego. 

E apesar do avanço da participação da mulher em diversos setores da economia, a 
maior concentração da atividade feminina ainda é nos segmentos menos organizados 
da economia.

A rotatividade também é maior para a força de trabalho feminina. Diferentes 
pesquisas comprovam que os homens permanecem mais tempo no mesmo trabalho.

Além de receberem os menores salários, estarem mais sujeitas às ocupações 
vulneráveis, as mulheres ainda enfrentam toda sorte de discriminações e ataques a 
seus direitos históricos, como estabilidade à gestante e licença maternidade. 
A ausência de creches públicas e a falta de acesso aos serviços públicos de saúde 
contribuem para a exclusão social de mães e fi lhos.

Tovinho Regis - Flickr
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A DUPLA JORNADA 

O aumento da presença das mulheres no mercado 
de trabalho não resolveu o problema da sobrecarga 
doméstica, de cuidado com a casa e os fi lhos. Dados do 
IBGE indicam que enquanto 92% das mulheres ocupadas 
dedicam-se aos afazeres domésticos, uma parcela 
bem inferior de homens (51,6%) encontra-se na mesma 
situação.

É o que mostra a série Pnad 2007: Primeiras Análises 
que, desta vez, aborda os temas população, família e 
gênero. De acordo com a pesquisa, os resultados indicam 
“exaustivas” jornadas de trabalho – remunerado e não-
remunerado – para as mulheres;

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
responsável pelo estudo, aponta que a proporção de 
famílias chefi adas por mulheres passou de 24,9%, em 
1997, para 33%, em 2007, o que representa um total de 
19,5 milhões de famílias brasileiras que identifi cam a 
mulher como principal responsável por sua sustentação.

Ou seja, a dupla jornada feminina continua uma realidade. Enquanto as mulheres 
gastam 25 horas semanais com o cuidado da casa e da família, os homens, quando 
executam essas tarefas, 
gastam menos de 10 horas 
semanais. 

Essa sobrecarga de 
trabalho acarreta sérios 
problemas de saúde 
às mulheres, como 
hipertensão, doenças 
cardíacas, diabetes, 
menopausa precoce e 
distúrbios psicológicos.

ANOTE: 

•  As mulheres são responsáveis 

por 2/3 do total de horas 

trabalhadas em todo o mundo.

•No setor do comércio, a 

jornada de trabalho diária pode 

ultrapassar 16 horas/dia. 

15
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ASSÉDIO, VIOLÊNCIA MORAL E SEXUAL NO TRABALHO

A mulher sofre diversas formas de violência. Se ela pertence às classes menos 
favorecidas, sofre a violência de classe. Se for negra ou índia, a racial. Mas sofre 
também, uma violência específi ca, de gênero, ligada à questão da subordinação da 
população feminina. A violência contra a mulher é uma manifestação das relações 
de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. Pesquisa nacional da 
Fundação Perseu Abramo com 2.502 mulheres em 2004 detectou que uma mulher é 
espancada a cada 15 segundos no País e ao menos 33% já sofreram algum tipo de 
violência física. 

No trabalho, há muitas formas de violência: pressão psicológica para a manutenção 
do emprego, em que as mulheres são sujeitas a humilhações; violações da intimidade 
das trabalhadoras como a revista íntima; pressões para as gestantes. E existe também 
o assédio moral, que se abate sobre os trabalhadores em geral, mas que se confunde 
com o assédio sexual quando se trata das mulheres.

O QUE É ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO?

1. É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e 
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho. É 
mais comum em relações hierárquicas autoritárias, quando um ou mais chefes 
oprime um ou mais subordinado(s), desestabilizando a relação da vítima com o 
ambiente de trabalho, forçando-a a desistir do emprego.

2. Caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho em 
que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação a seus 
subordinados, como críticas públicas e ofensivas, rebaixamento de funções, etc.
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3. A vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a ser 
hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante 
dos colegas. Estes, por medo do desemprego e a vergonha de serem também 
humilhados rompem os laços afetivos com a vítima e, freqüentemente, 
reproduzem ações e atos do agressor no ambiente de trabalho, instaurando 
o ‘pacto da tolerância e do silêncio’ no coletivo. Enquanto isso a vitima vai 
gradativamente se desestabilizando e fragilizando, ‘perdendo’ sua auto-estima.

4. Quando a vítima é mulher, os controles são diversifi cados e visam intimidar, 
submeter, proibir a fala, e até controlar tempo e freqüência de permanência 
nos banheiros. Pode coincidir com o assédio sexual. A mulher é intimada a ter 
relações sexuais com o chefe, sob pena de perder o emprego

O QUE É ASSÉDIO SEXUAL NO LOCAL DE TRABALHO?

É quando alguém, valendo-se de uma posição de mando ou chefi a tenta obrigar 
o outro a ceder a suas investidas sexuais, solicitações de favores sexuais e outras 
condutas verbais ou físicas de natureza sexual sob ameaça de punição ou desemprego.

Estratégias do agressor

• Isolar a vítima do grupo; impedi-la de se expressar; 
• No caso de assédio sexual, o agressor procura sempre fi car sozinho com a 

vítima para evitar testemunhas; procura desacreditá-la publicamente para que 
não levem a sério suas denuncias;

• Ridicularizar, inferiorizar o trabalhador na frente dos colegas; criar apelidos 
pejorativos;

• Desestabilizar emocional e profi ssionalmente. A vítima gradativamente vai 
perdendo simultaneamente sua autoconfi ança e o interesse pelo trabalho; 

• Destruir psicologicamente a vítima desencadeando ou agravando doenças pré-
existentes. A destruição da vítima engloba vigilância acentuada e constante. 
A vítima se isola da família e amigos, passando muitas vezes a usar drogas, 
principalmente o álcool; 

• Obrigar a pessoa a pedir demissão ou demiti-la, freqüentemente, por 
insubordinação; 

• Impor ao coletivo sua autoridade para aumentar a produtividade. 
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Conseqüências do assédio moral e sexual

A humilhação repetitiva e de longa duração interfere 
na vida do trabalhador e trabalhadora de modo 
direto, comprometendo sua identidade, dignidade e 
relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos 
à saúde física e mental*, que podem evoluir para 
a incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo 
a morte, constituindo um risco invisível, porém 
concreto, nas relações e condições de trabalho.

É uma das formas mais poderosa de violência sutil nas 
relações organizacionais, sendo mais freqüente com 
as mulheres e adoecidos. A humilhação repetitiva e 
prolongada tornou-se prática costumeira no interior 
das empresas, onde predomina o menosprezo e 
indiferença pelo sofrimento das trabalhadoras(os), 
que mesmo adoecidas(os), continuam trabalhando.

Freqüentemente as trabalhadoras(os) adoecidas(os) 
são responsabilizadas(os) pela queda da produção, 
acidentes e doenças, desqualifi cação profi ssional, 
demissão e conseqüente desemprego. 

São atitudes como estas que reforçam o medo 
individual ao mesmo tempo em que aumenta a 
submissão coletiva construída e alicerçada no medo. 

A vítima de violência 
moral e sexual no 

trabalho precisa resistir, 
denunciar.  O silêncio é 

cúmplice da violência e 
pai da impunidade.

A resistência individual 
deve ser fortalecida 
com ações coletivas, 

tendo como referência a 
solidariedade e a ajuda 

mútua.
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O que fazer?

• Resistir: anotar com detalhes todas as humilhações sofridas (dia, mês, ano, 
hora, local ou setor, nome do agressor, colegas que testemunharam, conteúdo 
da conversa e o que mais você achar necessário);

• Dar visibilidade, procurando a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que 
testemunharam o fato ou que já sofreram humilhações do agressor. O apoio é 
fundamental dentro e fora da empresa; 

• Evitar conversar com o agressor, sem testemunhas. Ir sempre com colega de 
trabalho ou representante sindical;

• Exigir por escrito, explicações do ato agressor e permanecer com cópia da 
carta enviada ao D.P. ou R.H e da eventual resposta do agressor. Se possível 
mandar sua carta registrada, por correio, guardando o recibo;

• Procurar seu sindicato e relatar o acontecido para diretores e outras instancias 
como: médicos ou advogados do sindicato assim como: Ministério Público, 
Justiça do Trabalho, Comissão de Direitos Humanos e Conselho Regional de 
Medicina;

• Recorrer ao Centro de Referencia em Saúde dos Trabalhadores e contar a 
humilhação sofrida ao médico, assistente social ou psicólogo;

• Buscar apoio junto a familiares, amigos e colegas, pois o afeto e a 
solidariedade são fundamentais para recuperação da auto-estima, dignidade, 
identidade e cidadania. 

 
No caso de assédio sexual:
• Dizer não ao assediador, com a maior clareza;
• Contar aos colegas de trabalho o que está se passando ;e reunir todas as provas 
possíveis (bilhetes, colegas que testemunhem, presentinhos, etc.)
• Contar para a chefi a hierarquicamente superior ao assediador, se houver;
• Denunciar ao Sindicato da 
categoria;
• Procurar uma Delegacia da 
Mulher a apresentar queixa. 
Se não houver uma na 
cidade, levar o caso a uma 
delegacia comum.

IMPORTANTE:

Se você é testemunha de cena(s) de 

humilhação no trabalho supere seu 

medo, seja solidário com sua colega. 

Você poderá ser “a próxima vítima” 

e nesta hora o apoio dos seus colegas 

também será precioso. Não esqueça 

que o medo reforça o poder do 

agressor!
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LEMBRE-SE:

Assédio sexual é crime! Além do Código Penal, que em seu artigo 146 
(constrangimento ilegal) prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa para o 
transgressor, a CLT atribui a quem comete falta grave a punição de demissão por justa 
causa.

Além do mais, em maio de 2001 a Lei 10.224/01 caracterizou o crime de Assédio 
Sexual, com punição expressa. “Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.” 
Denuncie!

O assédio moral no trabalho não é um fato isolado. Ele se baseia na repetição 
ao longo do tempo de práticas vexatórias e constrangedoras que explicitam a 
degradação deliberada das condições de trabalho num contexto de desemprego, 
dessindicalização e aumento da pobreza urbana. 

A batalha para recuperar a dignidade, a identidade, o respeito no trabalho e a auto-
estima, deve passar pela organização de forma coletiva através dos representantes 
dos trabalhadores do seu sindicato, das CIPAS, das organizações por local de trabalho 
(OLT), Comissões de Saúde e procura dos Centros de Referência em Saúde dos 
Trabalhadores (CRST e CEREST), Comissão de Direitos Humanos e dos Núcleos de 
Promoção de Igualdade e Oportunidades e de Combate a Discriminação em matéria de 
Emprego e Profi ssão que existem nas Delegacias Regionais do Trabalho. 

(Fontes: http://www.assediomoral.org/
Assédio Sexual no Local de Trabalho - Coleção Trabalho e Cidadania, uma publicação da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado do Rio de Janeiro)
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A SAÚDE NO TRABALHO  

A participação feminina no mercado de trabalho rompe 
de uma vez por todas o processo de confi namento 
das mulheres no domicílio. As mulheres conquistam 
defi nitivamente um espaço público e entram na luta 
por seus direitos e pela igualdade.  

No entanto, este processo não se faz sem contradições 
e ambigüidades. A crescente participação de 
mulheres no mercado de trabalho derrubou a taxa de 
fecundidade, que hoje é de 1,8 fi lho por mulher (no 
Rio Grande do Sul, é mais baixa ainda do que a média 
nacional: 1,6). Estudo publicado pelo IBGE em 2005 
revelou um aumento de 30% no número de mulheres 
que tiveram o primeiro bebê entre 40 e 44 anos. 

Trabalhar fora também expôs as mulheres a hábitos 
como alimentação desequilibrada e tabagismo. Junte-
se a isso o stress decorrente da falta de tempo e do 
acúmulo de tarefas e está pronto o caldo de cultura 
para o desenvolvimento de várias doenças.

Até os anos 60, as doenças que mais matavam as brasileiras eram as infecciosas, 
como disenteria e pneumonia. Com a melhora do saneamento básico e as campanhas 
de vacinação, isso mudou: segundo o SUS, as campeãs de mortalidade hoje são as 
doenças cardiovasculares, responsáveis por 30% dos óbitos femininos, seguidas do 
câncer. Antes, elas só representavam uma preocupação após a menopausa. Agora, 
sobretudo devido ao estilo de vida, esse grupo de doenças, que inclui o infarto e os 
derrames, manifesta-se cada vez mais cedo.

As mulheres também estão mais expostas do 
que os homens a doenças profi ssionais como a 
LER/DORT, por realizarem tarefas repetitivas em 
condições precárias. O stress no trabalho associado 
à dupla jornada tem levado a um grande aumento 
de doenças psíquicas, sobretudo a depressão.

Cuide de sua saúde!

Se você tiver algum acidente de trabalho ou doença 
do trabalho procure o RH da empresa para preencher 
a CAT (Comunicação de acidente de trabalho). Caso a 
empresa se recuse a emitir a CAT, você deve procurar o 
representante sindical ou a CIPA.
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“Estamos 
desobedecendo aos 
limites da condição 
humana.” Maira 
Caleffi , presidente do 
Instituto da Mama de 
Porto Alegre
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A luta das mulheres 
e a ação sindical
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O Sindicato é a instituição utilizada para a orga-
nização dos  trabalhadores na luta por seus di-
reitos. Está sempre associado à noção de defesa 
com justiça de uma determinada coletividade. 

É uma associação estável e permanente de trabalhadores 
que se unem a partir da constatação de problemas e ne-
cessidades comuns.

A matriz histórica da organização sindical atual surgiu sin-
tonizada com o desenvolvimento industrial, que tem por 
base a Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra no 
fi nal do século XVIII e começo do século XIX. Ali nascia o 
capitalismo atual, ali nasceu o sindicalismo como formo 
de luta contra a exploração. Mas embora tenha surgido 
principalmente a partir da organização de operários da 
indústria, o movimento sindical expandiu-se para outros 
setores da economia. Podemos dizer que o sindicalismo é 
o sistema de organização político-social dos trabalhadores, 
tanto urbano-industrial como rurais e de serviços.

Como movimento social, o sindicalismo não é estático, está 
constantemente transformando-se e criando novas formas 
de organização e ação. Nas sociedades atuais dos países em 
industrialização, a teoria e a ação sindical estão diante de 
signifi cativos e novos desafi os devido à emergência rápida 
de novos atores sociais, tanto no campo como nas cidades, 
e as transformações da economia e das instituições. 

Em decorrência da invisibilidade feminina ao longo da 
história, os sindicatos ainda são um espaço predominante-
mente masculino, seja em número ou em concepção.

Mas as mulheres têm avançado, em todos estes anos de 
lutas. Hoje, as entidades já contam com departamentos 
ou secretarias que tratam especifi camente das demandas 
e das lutas das mulheres. 

Portanto, além de encampar as lutas específi cas das mu-
lheres, como igualdade salarial e de oportunidades, é 
preciso criar as condições para incentivar a participação 
feminina nas organizações sindicais.

Isso signifi ca, por exemplo, criar condições como creches, 
horários adequados de reunião, capacitação, para que as 
mulheres possam participar efetivamente da vida sindical 
e também ocupar postos de direção.
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As mulheres têm 
avançado, em todos 

estes anos de lutas. 
Hoje, as entidades 

já contam com 
departamentos ou 

secretarias que tratam 
especifi camente das 

demandas e das lutas 
das mulheres.
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Ação sindical para combater a discriminação

A superação do desafi o da participação mais efetiva da mulher nos sindicatos exige o 
aprofundamento da discussão de gênero e classe dentro das entidades.

A adoção do sistema de cotas de representatividade feminina na direção dos sindicatos 
é uma das mais importantes medidas concretas para ampliar essa participação.

Nas questões relacionadas a condições de trabalho, a elaboração de pauta específi ca 
para a questão de gênero é outra medida que tem resultados positivos, tanto na 
participação feminina como nos resultados concretos, estabelecendo normas nas 
Convenções Coletivas de Trabalho.

Por outro lado, os sindicatos podem desenvolver campanhas esclarecendo as 
trabalhadoras sobre a importância da denúncia de assédio moral e sexual e outras 
violências no trabalho, bem como preparar os departamentos jurídicos das entidades 
sindicais para dar suporte às ações judiciais por danos físicos e ou morais.

O Plano de Lutas da CTB para a questão da Mulher constitui-se num referencial de 
nossa ação em todo o país, podendo ser desenvolvido por todas as entidades sindicais 
fi liadas à Central. Os departamentos femininos ou secretarias da mulher devem 
também procurar inserir lutas específi cas das trabalhadoras da categoria profi ssional 
representada.
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LUTAS DA ATUALIDADE

Os desafi os enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho, agravados pela 
crise econômica que ameaça todos os países, não serão superados sem a intervenção 
fi rme e unitária do movimento sindical. Por isso, as trabalhadoras devem se mobilizar 
também em defesa do pacto sindical, exigindo:

A redução substancial da taxa de juros (Selic) e a redução do spread bancário;
A redução da jornada de trabalho sem redução de salário;
O fi m do banco de horas e das horas extras;
Estabilidade de emprego;
A manutenção dos investimentos públicos em serviços e obras de infra-estrutura 

social;
Contrapartidas sociais, especialmente a garantia dos empregos, de todas as 

empresas benefi ciadas com recursos públicos (empréstimo, isenção fi scal e 
outros subsídios);

Ampliação das parcelas do seguro desemprego;
Defesa do desenvolvimento econômico nacional com valorização do trabalho.

Outras lutas das mulheres e de todos os trabalhadores

 Pela adoção de políticas públicas contra a violência doméstica e contra a 
violência no trabalho; pela aplicação efetiva da Lei Maria da Penha;
 Pela ampliação da rede de creches e da escola pública de tempo integral;
 Por campanhas pela valorização da imagem social da mulher;
   Em defesa da descriminalização do aborto;
 Pela ampliação de direitos sociais voltados à maternidade, formação profi ssional, 
acesso à saúde preventiva e curativa, proteção à infância e à juventude;

 Contra o fator previdenciário e contra a retirada de direitos da Previdência Social;
 Contra o trabalho informal, a precarização e a fl exibilização;
 Contra a dupla jornada de trabalho da mulher e pela valorização e 
compartilhamento do trabalho doméstico e familiar;

 Pela criação de equipamentos sociais como creches públicas e de qualidade.
 Pelo direito a documentação e pelo reconhecimento da profi ssão das trabalhadoras 
rurais;

 Garantir mudanças nos procedimentos que compõem o processo de acesso a terra, 
que tem início com a inscrição de benefi ciária do Programa de Reforma Agrária até 
a etapa de assentamento e posterior titulação;

 Apoio à ampliação da Licença Maternidade para 180 dias, criando mecanismos 
para sua efetivação.
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Para saber mais...

Sobre o mercado de trabalho:

ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho, Ed. Boitempo, SP, 2001.

Sobre a situação da mulher no mercado de trabalho

ARAUJO, Clara, & SCALON, Celi. Gênero, Família e Trabalho no Brasil, ED. FGV, 
FAPERJ, RJ, 2005.

ENGELS, F. A Origem da Família, da propriedade privada e do Estado. In: Obras 
Escolhidas, Ed. Alfa Omega, SP.

HIRATA, H. Nova Divisão Sexual do Trabalho?, Boitempo, SP, 2002.

NOGUEIRA, C. M. A feminização no mundo do trabalho. Ed. Autores Associados, 
Campinas SP, 2004.

OLIVEIRA, R.D de. Reengenharia do Tempo, ED. Rocco, RJ, 2003.

ROCHA, Ana. A atualidade da bandeira do trabalho. In Presença da Mulher nº 53 -
São Paulo, Anita, 2008.

_____________ A bandeira do trabalho – fundamental à luta emancipadora da mulher. 
In Presença da Mulher nº 50 São Paulo, Anita, setembro 2006.

SAFFIOTI, H. A Mulher na Sociedade de Classes: Mito e Realidade, ED. Vozes, RJ, 1979.

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, Textos e Roteiros de discussão 
para a II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, Brasília 2007.

Sobre violência contra a mulher

RANGEL, Olivia. Madame também apanha. Presença da Mulher nº 37 Anita, São Paulo, 
fevereiro 2001.

COSTA, Ana: Delegacia Regional do Trabalho/RS – palestra proferida em 22/06/2007.
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Sobre assédio sexual e moral

BARRETO, Margarida. Assédio moral: a violência sutil - análise epidemiológica e 
psicossocial no trabalho no Brasil. Tese de doutorado em Psicologia Social pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

_________________ Sob o signo da diferença: desvelando trabalho, violência, saúde e 
emoções. In Presença da Mulher no 55. Anita, São Paulo, agosto de 2008.

BARRETO, Margarida & QUADROS, Carmem Silvia S de. O mundo do trabalho: um 
ambiente de terror? In Presença da Mulher no 41. Anita, São Paulo, abril 2002.

LIGHTLE, Juliana e DOUCET, Elizabeth. Assédio social no local de trabalho – um guia 
para a prevenção. Qualitymark Editora. Rio de Janeiro, 1993

Para ler sempre:

Revista Presença da Mulher
 
Para pesquisar na Web:

Portal CTB -  www.portalctb.org.br/site/

União Brasileira de Mulheres – UBM   
www.ubmulheres.org.br

Centro Feminista de Estudos e Assessoria CFEMEA  
www.cfemea.org.br/.

Assédio moral: www.assediomoral.org/

Secretaria Especial de Políticas Públicas para as 
mulheres: www.presidencia.gov.br/estrutura_
presidencia/sepm/
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Em defesa do 
emprego, dos 

direitos sociais 
e da igualdade!
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