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Simpósio: 38 - O DIREITO HUMANO À “IGUALDADE NO TRABALHO”: EM ESPECIAL, 
A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER GRÁVIDA NO CONTEXTO LABORAL DA UNIÃO 
EUROPÉIA  
 
RESUMO: A desigualdade de oportunidades e de salários entre homens e mulheres no 
mercado de trabalho é, ainda hoje, em todo o mundo, um obstáculo à emancipação das mulheres 
e à concretização dos anseios por igualdade de gênero. No âmbito da União Europeia, a 
dinâmica de empregabilidade no contexto europeu acompanha as adversidades decorrentes da 
desigualdade de gênero, já que segundo as estatísticas da Comunidade Europeia a taxa de 
emprego das mulheres é inferior à dos homens em 11,% - e,  considerando mulheres que não 
tem filhos pequenos, as que tem um filho com menos de seis anos tem uma taxa de emprego 
8% inferior. Esta assimetria no mercado de trabalho está ligada a uma percepção 
heteronormativa e patriarcal da mulher na qualidade de sujeito hipervulnerável e símbolo da 
inferioridade humana, a quem entende-se serem atribuídos, pela sua própria condição biológica, 
os deveres de cuidado (HIRATA, 2009), principalmente, dos filhos e filhas. Tal compreensão 
se reproduz na concretude das relações socais e ecoa nas práticas institucionais que orientam a 
dinâmica do emprego e do trabalho. Nesse sentido, as questões relativas à licença maternidade 
e à licença paternidade apresentam-se como importantes instrumentos na promoção de um 
mercado de trabalho equânime, na medida em que possibilitam a reorganização e redistribuição 
do tempo de trabalho para ambos os gêneros. A licença paternidade é, por esta razão, tomada 
como objeto de estudo deste trabalho, o qual se volta ao exame comparado da legislação de 
quatro países da União Europeia, quais sejam, Alemanha, Portugal, Suécia e Grécia, para 
promover uma reflexão sobre os avanços e dificuldades da implementação da licença parental 
no caminhar em direção à igualdade de gênero. As normas relativas ao tema serão analisadas 
conjuntamente à análise de dados fornecidos por instituições europeias sobre o mercado de 
trabalho europeu e, mais especificamente, sobre os mercados de trabalho dos países referidos, 
sob o prisma da igualdade laboral, buscando-se traçar uma relação de causa e consequência 
entre o período desigual de afastamento laboral e a desigual inserção e permanência das 
mulheres no emprego, bem com as possíveis distinções salarias daí decorres. Além disso, 
apresentar-se-á os efeitos que uma licença parental pautada na ideia de responsabilidade 
compartilhada pelos deveres de cuidado pode acarretar no que toca à igualdade de gênero no 
mercado de trabalho. Para além da análise de dados sobre o mercado de trabalho, o presente 
trabalho vale-se, também, numa perspectiva multidisciplinar, de estudos produzidos no campo 
das ciências sociais, mormente no campo das teorias feministas, e produzidos na seara das 
ciências jurídicas.  
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