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Simpósio: 38 - O DIREITO HUMANO À “IGUALDADE NO TRABALHO”. EM ESPECIAL 
A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER GRÁVIDA NO CONTEXTO LABORAL NA UNIÃO 
EUROPÉIA 
 
RESUMO: Diante dos dados estatísticos divulgados pela Organização das Nações Unidas-
ONU e pelo Fórum Econômico Mundial, a condição feminina no mercado de trabalho é de 
vulnerabilidade e precariedade. Além disso, relatos nos meios de comunicação de mulheres 
alvo de discriminações no mercado de trabalho ligados à maternidade ou simplesmente, pelo 
fato de serem mulheres, evidenciam a necessidade de se aprofundar na pesquisa relativa a 
discriminação e ao bullying no ambiente laboral e os mecanismos de prevenção. Discriminação 
quanto aos critérios de admissão e dispensa, de promoções, de estipulação de salários, de 
condições de trabalho, uma vasta sequência de violações de direitos que, em sua grande maioria, 
encontram justificativa por parte dos autores das referidas práticas discriminatórias, no fato da 
dupla ou tripla jornada da mulher trazer incompatibilidade entre a gestão familiar e sua carreira 
profissional. Cuida-se de um problema não restrito à realidade europeia e que pode acarretar 
consequências graves, como abalo à autoestima e autoimagem, depressão, desinteresse pelo 
aprimoramento profissional e desejo de afastamento do ambiente de trabalho. Alargando a 
abrangência do olhar para uma visão prospectiva de prevenção e tratamento do grave problema 
da discriminação no mercado de trabalho, a existência de legislações que visam a proteger o 
trabalho da mulher e consequente penalização dos empregadores não tem produzido os efeitos 
desejados. Os autores dessas práticas precisam ser conscientizados das nefastas consequências 
de seus comportamentos. A prática merece atenção por atingir mulheres de todas as faixas 
etárias, mas em especial as que já sejam mães ou possam vir a ser. Sob esse enfoque, parece 
mais indicado que se considerem a implementação efetiva nos países de campanhas de 
educação e conscientização social, aliadas à legislação protetiva e à fiscalização. E, ainda, a 
utilização de métodos de sanção não somente pecuniários, adotando-se medidas sócio-
educativas, como palestras e engajamento em projetos em escolas, universidades e empresas. 
O processo de conscientização social sugerido é fundamental para assegurar a dignidade e o 
respeito ao outro, sem que haja simples imposição de autoridade. Mudanças coletivas 
demandam transformações individuais significativas. Tomando como referência a gravidade e 
extensão do problema e suas consequências, em termos de respeito à dignidade humana e da 
relevância do acesso e permanência da mulher ao mercado de trabalho, como forma de 
desenvolvimento sociocultural, este trabalho será elaborado com o objetivo de analisar o 
problema da discriminação da mulher, em especial nos aspectos ligados a maternidade e sua 
influência no mercado de trabalho e, em perspectiva histórico-cultural e jurídica, discutir a 
violação de direitos entre atores sociais presentes no espaço laboral, segundo fundamentos da 



Sociologia, Educação, Psicologia e do Direito Constitucional e infraconstitucional, 
precipuamente do Direito do Trabalho, entre outros alicerces legais, bem como examinar e 
propor medidas preventivas da discriminação da mulher no mercado de trabalho, com ênfase 
em políticas efetivas de conscientização social. Quanto à metodologia, o trabalho será baseado 
na pesquisa descritiva, jurisprudencial, além do apoio na doutrina nacional e internacional, dos 
documentos e dos diplomas normativos pátrios e estrangeiros, adotando-se o método de 
pesquisa crítico-dialético. 
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