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RESUMO 
 
 

 
SILVA, Sofia Vilela de Moraes e. DISCRIMINAÇÃO POR IDENTIDADE DE 
GÊNERO NO DIREITO DO TRABALHO: a desconstrução do dispositivo binário 
centrado na polaridade homem/mulher para ampliar os cânones da proteção. 
2015. f. 196. Tese (Doutorado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 
2016. 
 
A presente tese tem como objeto a discriminação por identidade de gênero no 
Direito do Trabalho. Objetiva problematizar e desconstruir as proposições lançadas 
pela doutrina jurídico-trabalhista clássica e apresentar, por meio dos fundamentos 
desenvolvidos sobre gênero em outros ramos do conhecimento, novas bases para 
compreender a exclusão e discriminação que circundam as pessoas transgêneras. 
Compreende que a doutrina clássica e a legislação trabalhista ainda, em sua grande 
maioria, associam a terminologia "gênero" ao trabalho da mulher, de maneira que 
não acompanham as novas perspectivas que refutam o sistema binário e 
heteronormativo para explicar as relações de gênero. No intuito de ultrapassar a 
obsolescência desta doutrina, refuta-se o objeto do Direito do Trabalho adotado pela 
doutrina clássica, baseado no trabalho livre/subordinado, e restauram-se os sentidos 
do trabalho e a relevância dos movimentos sociais contra-hegemônicos. Há um 
resgate, ademais, dos direitos fundamentais e dos princípios máximos que 
fundamentam a proibição da discriminação em razão da identidade de gênero. 
Propõe que o julgador, nas demandas judiciais que envolvem transgêneros, além de 
abandonar as pré-compreensões ilegítimas, deve adotar uma hermenêutica 
estruturante, em que haja a articulação do Princípio da Proteção – basilar do Direito 
do Trabalho – e os princípios que fundamentam o Estado Democrático de Direito – 
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Igualdade e da não Discriminação – 
com o Princípio da Desigualdade das Partes – nuclear do Direito Processual do 
Trabalho -, a fim de assegurar a efetividade máxima dos direitos fundamentais dessa 
parcela da população. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Identidade de gênero, Direito do Trabalho, transgêneros, 
discriminação. 
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ABSTRACT 
 
 
 
SILVA, Sofia Vilela de Moraes e. DISCRIMINATION BASED ON GENDER 
IDENTITY IN THE BRAZILIAN LABOR LAW: the deconstruction of gender 
binary (male/female) to respect the principle of protection. 2015. f. 196. Tese 
(Doutorado em Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 
Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. 
 
This thesis addresses the issue of discrimination based on gender identity in the 
Brazilian labor law. Aims to discuss and deconstruct the propositions presented by 
classical labor doctrine and propose new basis for understanding the exclusion and 
discrimination that affects transgender individuals, mainly by adopting advances on 
this subject in other research fields. The classical doctrine and labor legislation 
usually associates the term "gender" to the work of women, which discards new 
perspectives that denies the binary and heteronormative system to explain gender 
relations. In order to overcome such obsolescence, the object adopted by classical 
doctrine in labor law is refuted here – based on free/subordinated work – and the 
labor meaning and the relevance of social movements against hegemonies are 
restored. In addition, it is supported a rescue of the fundamental rights and the 
maximum principles underlying the prohibition of gender discrimination. Finally, it is 
set a proposition that in questions involving transgender, judges should abandon 
illegitimate preconceptions and instead adopt a structural hermeneutics. This should 
include an articulation between the Principle of Protection – bases of Labor Law – 
and the Principles of the Democratic Rule of Law – Principles of Human Dignity, 
Equality and non-Discrimination – with the Principle of Inequality – central part of the 
Procedural Law Labor – in order to ensure maximum effectiveness of the 
fundamental rights of this segment of the population. 
 
KEYWORDS: Gender identity, Labor Law, transgender, discrimination. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tese tem como objeto a discriminação por identidade de gênero no Direito 

do Trabalho.  

Objetiva, em primeiro lugar, problematizar e refutar os fundamentos 

consolidados pela doutrina jurídico-trabalhista clássica que vem condicionando, ao 

longo de tantos anos, a discriminação por identidade de gênero aos sofrimentos, 

humilhações, preconceitos e discriminações impostas às mulheres, no exercício das 

suas atividades profissionais.  

A imensa complexidade e desafios que envolvem o próprio conceito de 

gênero e suas variáveis teóricas põem em relevo uma a priori fundamental para 

todos os constructos e versões analíticas que o tema sugere: não é possível 

enfrentar este assunto tendo como pressuposto a versão tradicional centrada na 

concepção dualista homem/mulher.   

Uma vez desqualificada aquela versão dualista, o estudo, a partir de uma 

nova pauta hermenêutica e de outros fundamentos teóricos, propõe novos 

fundamentos para ampliar os cânones da proteção ao trabalho humano e, desta 

feita, envolver, na mesma dimensão dos demais explorados e desrespeitados no 

trabalho, uma população ainda mais explorada, desrespeitada, humilhada e 

excluída: as pessoas transgêneras. Indivíduos que transgridem o sistema binário, 

por não estarem ajustados às duas únicas categorias oficiais de gêneros instituídas 

socialmente: mulher e homem. 

Como se trata de um estudo relacionado ao Direito do Trabalho, um ramo do 

conhecimento jurídico que surge da luta operária, que faz e se refaz dialeticamente 

por meio das lutas coletivas – de caracteres reformistas e emancipatórias -, a autora 

desta tese aponta para outro pressuposto: se, de um lado, para redefinir os sentidos 

da proteção, este campo especial do saber jurídico tem que se afastar da teoria 

organizacional conservadora, por outro lado, deve colocar em relevo, na constituição 

do seu marco teórico, os caminhos do novo internacionalismo operário e as teorias 

dos movimentos sociais.   

O novo espírito do capitalismo, quando se procurou afastar do modo de 

produção fordista/taylorista – centrado na purificação do tempo/movimento, das 

diversas formas de coerção e despotismo -, apropriou-se, de forma astuciosa e 
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deliberada, da crítica estética forjada no ambiente que embalou a geração 68 do 

século XX. Por meio deste discurso – contra a coerção e o despotismo – foi 

introduzido outro, em que pregava, tal como os libertários daquela época, 

autonomia, espontaneidade, autenticidade, autorrealização, criatividade, vida. 

 Trata-se de um tema fundamental para compreensão do objeto desta 

pesquisa, na medida em que este novo espírito do capitalismo, ao recepcionar o 

discurso insurgente da crítica estética quis, no fundo, sufocar as insurgências 

preparadas pela crítica social. Do ponto de vista ideológico, ao transformar os 

detentores do poder econômico em vanguarda, procurou manter a hegemonia 

daqueles que impunham a subordinação da força do trabalho ao capital. 

 É nesta direção que o estudo, ao procurar desvendar este conteúdo 

ideológico/hegemônico, ao mesmo tempo em que reforça os movimentos coletivos 

desencadeados pela comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e demais transgêneros), reafirma a convicção segundo a qual estes 

movimentos devem lutar para não serem capturados pelo novo espírito do 

capitalismo. Por isso, propõe-se que os mesmos se articulem com os demais 

movimentos sociais e, na esfera trabalhista, aos movimentos coletivos que dão 

alento e impulso aos caminhos do novo internacionalismo operário.  

Para construção do seu marco teórico e a consolidação das proposições aqui 

apresentadas, lançou-se mão de uma bibliografia multidisciplinar brasileira e 

estrangeira, de modo que se colocou, frente à frente, as teorias tradicionais e 

aquelas que o estudo passou a chamar de teoria social crítica. 

 A tese encontra-se dividida em três partes. Cada uma delas possui três 

capítulos. 

 A primeira parte, intitulada Gênero no contexto da concepção teórico-

dogmática do direito do trabalho clássico, visa a contextualizar o atual estágio da 

dogmática jurídico-trabalhista sobre o tema gênero e relação de trabalho. 

 O primeiro capítulo - Gênero e seu vínculo predominante com o trabalho da 

mulher – retrata, após a avaliação de obras jurídicas brasileiras, europeias e latino-

americanas, a forma pela qual os autores da seara do Direito do Trabalho discorrem 

sobre o tema gênero. Para fins de organização e visualização dos resultados da 

análise, o capítulo foi subdividido em três seções: doutrina que se omite sobre o 

tema relação de trabalho e gênero, doutrina que associa o termo gênero ao trabalho 
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da mulher e a doutrina que apresenta uma concepção difusa sobre o assunto 

trabalho e gênero. 

 Com base nas conclusões verificadas no primeiro capítulo, desenvolve-se o 

segundo capítulo - O panorama dos fundamentos sobre gênero na doutrina clássica 

brasileira - para comprovar que a doutrina jurídica-trabalhista clássica brasileira 

apenas se limita a descrever e conferir proteção ao trabalho da mulher, quando se 

reporta à discriminação em razão de gênero. Assim, são delimitados o conceito, a 

história e as formas de discriminação de gênero na seara laboral, conforme os 

próprios parâmetros esboçados pela referida doutrina. 

O terceiro capítulo - O panorama legislativo brasileiro, da ONU, da OIT, da 

União Europeia e do Mercosul sobre gênero e relações de trabalho –, por meio da 

avaliação de normas brasileiras, de organismos internacionais – ONU e OIT - e 

blocos econômicos – União Europeia e Mercosul -, almeja realizar um panorama 

legal sobre o objeto da presente tese, com vistas a expor os usos, as práticas e as 

formas de proteção em razão de ―gênero‖ no Direito do Trabalho. 

A segunda parte - As categorias fundamentais e teórico-filosóficas sobre 

gênero – possui o objetivo precípuo de apresentar as teorias sobre gênero, 

advindas, primordialmente, de outros ramos do conhecimento, para subsidiar a 

reformulação de uma nova doutrina crítica sobre gênero no Direito do Trabalho.   

 No capítulo quatro, denominado Os estudos de gênero e o percurso para 

refutação do modelo binário, há uma exposição sobre o movimento feminista no 

mundo e no Brasil e sua contribuição para a compreensão do tema. 

 O quinto capítulo - Sexualidade e gênero: as bases teóricas para explicar a 

exclusão – resgata o pensamento de autores que se debruçaram sobre o tema da 

sexualidade, tais como Wilhelm Reich, Herbert Marcuse e Michel Foucault, para 

culminar na crítica de Judith Butler à ordem compulsória que associa sexo ao gênero 

e ao desejo, bem como sua influência na construção de uma multiplicidade de 

gêneros. 

 O sexto capítulo - Gênero e a expressão da identidade – trata sobre a 

construção da identidade de gênero, ao tempo que discorre sobre a transexualidade, 

no intuito de comprovar a incongruência do dispositivo binário. 

 Os fundamentos apresentados na segunda parte oferecem o suporte teórico 

para a fundamentação da terceira parte da tese, nomeada como Por uma nova visão 
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teórico-dogmática sobre gênero no Direito do Trabalho. Para além da proteção do 

trabalho da mulher, em que há a tentativa de uma construção dogmática jurídico-

trabalhista crítica e inclusiva. 

 No capítulo sete – As razões para problematizar e refutar a versão unilateral 

sedimentada pela doutrina clássica -, são apresentados os excluídos do Direito do 

Trabalho, isto é, as pessoas que rotineiramente são esquecidas da dogmática 

jurídica, do mercado formal de trabalho e da proteção laboral. No mesmo capítulo, 

há uma exposição sobre a jurisprudência e os litígios envolvendo transexuais. 

 O oitavo capítulo - Os sentidos do trabalho para além da cultura e poder nas 

organizações e a discriminação por identidade de gênero – inicia com uma crítica ao 

objeto da doutrina jurídica-trabalhista clássica, que ainda se pauta no trabalho livre e 

subordinado, bem como aos estatutos da teoria organizacional conservadora, que 

favorecem a discriminação por identidade de gênero. Com respaldo na Teoria Crítica 

Social e a Teoria dos Novos Movimentos sociais, restauram-se os sentidos do 

trabalho e a necessidade da luta emancipatória para impedir a discriminação por 

identidade de gênero. 

 No nono e último capítulo, intitulado Os fundamentos teórico-dogmáticos da 

proteção do trabalho em função da identidade de gênero: o resgate dos direitos 

fundamentais e a supremacia da Constituição, desenvolve-se, com base na teoria 

dos direitos fundamentais e nos princípios da igualdade e da proteção no direito do 

trabalho, da dignidade da pessoa humana, da não discriminação, os fundamentos 

para inclusão das múltiplas expressões de gênero na dogmática e na aplicação do 

Direito do Trabalho. 

O tema é instigante, perturbador e pouco explorado no meio acadêmico. A 

pesquisa ora proposta não pretende esgotar todas as particularidades que rondam o 

assunto, mas se propôs a traçar um caminho para que os direitos fundamentais e os 

princípios de combate à discriminação sejam efetivados no plano da identidade de 

gênero.  
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PRIMEIRA PARTE 

GÊNERO NO CONTEXTO DA CONCEPÇÃO TEÓRICO-DOGMÁTICA DO 

DIREITO DO TRABALHO CLÁSSICO  

 

 

1 GÊNERO E SEU VÍNCULO PREDOMINANTE COM O TRABALHO DA MULHER 

 

 Antes de discorrer sobre a segunda e a terceira partes da tese, as quais 

apresentam uma nova perspectiva sobre gênero a ser incorporada pelo Direito do 

Trabalho, é preciso expor o que já foi estudado sobre gênero pela doutrina jurídico-

trabalhista clássica.1 

No âmbito do Direito do Trabalho, a matéria gênero é discutida principalmente 

dentro do tema discriminação nas relações laborais. Desse modo, além dos cursos e 

manuais clássicos trabalhistas, as pesquisas se pautaram em diversos livros e 

artigos voltados ao conteúdo da discriminação; contudo, sempre avaliando autores 

justrabalhistas - brasileiros, latino-americanos e europeus.2 

A revisão bibliográfica culminou com o enquadramento das obras examinadas 

em três distintos grupos: doutrina que se omite sobre o tema relação de trabalho e 

gênero, doutrina que associa o termo gênero ao trabalho da mulher e doutrina que 

apresenta uma concepção difusa sobre o assunto trabalho e gênero.  

 

 

 

                                                 
1
 Esclarece-se que o objetivo do capítulo não é esgotar toda a literatura brasileira, europeia e latino-

americana juslaboralistas referente à matéria, mas demonstrar, por meio exemplificativo de obras 
acessíveis e propagadas no meio acadêmico – no caso principalmente das pesquisas brasileiras -, 
que há omissões, equívocos, contradições e obscuridades no tema proteção por discriminação de 
gênero no Direito do Trabalho. Para tanto, foram avaliadas 67 obras clássicas de Direito do Trabalho, 
das quais 41 foram brasileiras, 19 europeias e 7 latinas. 
2
 Optou-se por avaliar obras estrangeiras, a fim de conferir ao estudo uma visão de direito 

comparado. A expressão ―doutrina europeia‖ foi utilizada para enquadrar os autores franceses, 
espanhóis, italianos, portugueses e alemães ora pesquisados, assim como a expressão ―doutrina 
latino-americana‖ delimita as obras de argentinos, peruanos e uruguaios examinadas. Portanto, não 
há a pretensão de expor todas as obras de Direito do Trabalho oriundas do continente europeu e da 
América Latina, esta compreendida, territorialmente, como a porção do continente americano que 
possui os seguintes limites: norte, entre fronteira dos Estados Unidos ao México; sul, até os limites 
extremos da Argentina e do Chile; oeste, porção banhada pelo Oceano Pacífico e; a leste a região 
banhada pelo Oceano Atlântico (Cf. BARZA, Eugênia Cristina Nilsen Ribeiro. Integração regional e 
Direito internacional latino-americano: um estudo segundo o direito internacional. Revista Jurídica da 
Seção Judiciária de Pernambuco, v. 2, p. 111-129, 2010, p. 114).  
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1.1 A Doutrina brasileira, latino-americana e europeia que se omitem acerca 

do tema trabalho e gênero 

 

Na busca por identificar trabalhos voltados ao tema discriminação nas 

relações de trabalho, destaca-se o livro Discriminação, coordenado por Márcio Túlio 

Viana e Luiz Otávio Linhares Renault, no qual juslaboralistas consagrados discorrem 

sobre diversos temas associados à discriminação no mercado de trabalho.3 

Observa-se que nenhum trata especificamente sobre as relações de trabalho 

e gênero. Alice Monteiro de Barros, por exemplo, em artigo intitulado Discriminação 

no emprego por motivo de sexo, escreve exaustivamente sobre normas, ações 

afirmativas e estratégias de combate às diferenças entre mulheres e homens no 

mercado de trabalho, sem se debruçar sobre o conceito de gênero.4 

A mesma autora, inclusive, possui obra específica e clássica denominada A 

Mulher e o Direito do Trabalho, a qual, minuciosamente, atém-se aos aspectos 

jurídicos, econômicos e sociais do trabalho da mulher, sem, frise-se, utilizar-se da 

expressão ―discriminação de gênero‖ como sinônimo do trabalho da mulher.5 

Autores como José Cláudio Monteiro de Brito Filho6 e Firmino Alves Lima7, 

embora escrevam sobre discriminação nas relações de trabalho, omitem-se sobre as 

principais formas de discriminação em relação a grupos/pessoas. O segundo autor 

apenas introduz capítulo sobre a discriminação contra os trabalhadores imigrantes. 

Portanto, não apresentam discussões sobre gênero e relações de trabalho.  

Paula Oliveira Cantelli8 e Léa Elisa Silingowschi Calil9, em suas obras, 

respectivamente, O Trabalho feminino no divã: dominação e discriminação e Direito 

do Trabalho da Mulher: a questão da igualdade jurídica ante a desigualdade fática, 

também não misturam os conceitos de gênero e mulher, discorrendo 

                                                 
3
 VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coords.). Discriminação: estudos. São 

Paulo: LTr, 2000. 
4
 BARROS, Alice Monteiro de. Discriminação no emprego por motivo de sexo. In: VIANA, Márcio 

Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coords.). Discriminação: estudos. São Paulo: LTr, 2000. p. 
36-76. 
5
 BARROS, Alice Monteiro de. A mulher e o Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1995. 

6
 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro. Discriminação no Trabalho. São Paulo: LTr, 2002. 

7
 LIMA, Firmino Alves. Teoria da Discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. 
8
 CANTELLI, Paula Oliveira. O trabalho feminino no divã: dominação e discriminação. São Paulo: 

LTr, 2007. 
9
 CALIL, Léa Elisa Silingowschi. Direito do Trabalho da Mulher: a questão da igualdade jurídica ante 

a desigualdade fática. São Paulo: LTr, 2007. 
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especificamente sobre o trabalho da mulher ao longo da história e da evolução 

legislativa.   

Vera Lúcia Carlos, em seu livro Discriminação nas Relações de Trabalho, no 

capítulo sobre algumas formas de discriminação existentes nas relações de trabalho, 

discorre sobre a discriminação da mulher no mercado de trabalho, como uma 

expressão da discriminação fundada em razão do sexo, também sem mencionar a 

possibilidade de discriminação em relação ao gênero10. 

 O livro Trabalho da Mulher: homenagem a Alice Monteiro de Barros, 

coordenado por Georgenor de Sousa Franco Filho, traz dezesseis textos de autores 

variados que não associam o trabalho da mulher com o trabalho em razão de 

gênero11. 

Em relação aos manuais e cursos de Direito do Trabalho, verifica-se que 

Luciano Martinez12 apenas disserta sobre a proteção ao trabalho da mulher, sem 

adentrar nas questões de gênero.  

Amauri Mascaro Nascimento, abordando o tema da igualdade e não 

discriminação, menciona a discriminação contra a mulher, inclusive tratando sobre 

as perspectivas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da União 

Europeia. Ademais, o autor abre capítulo para comentar sobre o contrato de 

emprego da mulher.13 

Vólia Bomfim também não enfrenta a temática do gênero e as relações de 

trabalho, apenas traz tópico sobre a mulher no capítulo referente aos requisitos ou 

elementos do contrato de trabalho.14 Situação semelhante é verificada no manual de 

Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino15, que apenas possui capítulo sobre o trabalho 

da mulher. 

                                                 
10

 CARLOS, Vera Lúcia. Discriminação nas relações de trabalho. São Paulo: Método, 2004, p. 73. 
11

 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Trabalho da Mulher: homenagem a Alice Monteiro de 
Barros. São Paulo: LTr, 2009. 
12

 MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do 
trabalho. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
13

 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  
14

 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 
2014. 
15

 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de Direito do Trabalho. 17 ed. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: Método, 2013. 
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Sérgio Pinto Martins, em capítulo que versa sobre os critérios de não 

discriminação no trabalho, trata rapidamente sobre a proteção do mercado de 

trabalho da mulher e sobre a discriminação por motivo de sexo16. 

Francisco Jorge Neto e Jouberto de Quadros Ferreira17, em curso Direito do 

Trabalho, também não realizam uma conceituação sobre gênero, apenas dissertam 

sobre o trabalho da mulher em capítulo específico, assim como retratam a 

discriminação por motivo de sexo em capítulo sobre os ―critérios de não 

discriminação no trabalho‖. 

Analisando as CLTs comentadas de Valentin Carrion18, Luciano Viveiros19 e 

Amador Paes de Almeida20, todas apenas esclarecem sobre os artigos do capítulo 

III, do Título, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), referente à Proteção do 

Trabalho da Mulher, sem adentrar no debate sobre gênero ou utilizar o referido 

termo como sinônimo de mulher.  

Já Geovany Jeveaux, Marcos Cruz e Ricardo Areosa21 sequer tratam sobre o 

tema discriminação ou mesmo trabalho da mulher. 

 Realizada a avaliação de obras trabalhistas brasileiras, passar-se-á a apreciar 

a doutrina estrangeira, iniciando pelos autores europeus.  

Examinando os livros dos portugueses Mário Pinto22 e Antônio Monteiro 

Fernandes23, ambos com manuais denominados Direito do Trabalho, observa-se 

uma ausência do debate sobre gênero e discriminação. O primeiro apenas comenta 

sobre o trabalho feminino, quando trata da história da legislação de proteção ao 

trabalhador, e o segundo registra unicamente a problemática da diferenciação 

salarial com base no sexo.  

 O alemão Wolfang Däubler, em Direito do Trabalho e Sociedade na 

Alemanha, não trata especificamente sobre gênero e relação e trabalho, discutindo 

                                                 
16

 MARTINS, Sérgio Pinto Martins. Direito do Trabalho. 30 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p.542-543. 
17

 JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito do 
Trabalho. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
18

 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis de Trabalho. 38 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013.  
19

 VIVEIROS, Luciano. CLT Comentada: Doutrina e Jurisprudência. 7 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. 
20

ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
21

JEVEAUX, Geovany; CRUZ, Marcos Pinto; AREOSA, Ricardo. Manual do Direito Individual do 
Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
22

 PINTO, Mário. Direito do Trabalho. Lisboa: Universidade Católica, 1996, p. 43. 
23

 FERNANDES, António Monteiro. Direito do Trabalho. 10 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p.390. 
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somente a igualdade de direitos para homens e mulheres no mercado de trabalho24. 

Também na clássica obra do mesmo autor, Das Arbeitsrecht25, há capítulo 

específico para o trabalho da mulher, abordando o tema da discriminação, da 

igualdade de salário, das normas específicas alemãs de proteção à mulher 

trabalhadora e formas de discriminação positiva, bem como há capítulo para debater 

a proteção de grupos de trabalhadores em situação de desvantagem; contudo, não 

há a referência ao tema da discriminação de gênero.  

 Dentre os espanhóis, verifica-se que Manuel Alonso Olea, em Introdução ao 

Direito do Trabalho, não menciona expressamente a expressão discriminação de 

gênero, preferindo discriminação contra a mulher ou discriminação em razão do 

sexo.26 O mesmo autor, juntamente com Maria Emília Casas Baamonde, continua 

com a mesma linha no manual Derecho del Trabajo.27 

 Martínez e Ortega, com base no art. 14 da Constituição Espanhola, o qual 

proíbe a discriminação por razão de nascimento, raça, sexo, religião, opinião ou 

qualquer outra condição ou circunstância pessoal ou social, limitam-se a comentar 

somente sobre a discriminação em razão do sexo28. 

 Valverde, Gutiérrez e Murcia, na obra Derecho del Trabajo, ao abrir tópico 

sobre as circunstâncias pessoais com relevância jurídico-laboral, compreendem que 

a idade, o sexo, a capacidade psicofísica ou nacionalidade repercutem no regime 

laboral, em algumas situações no acesso ao emprego, outras nas condições de 

trabalho29. Em capítulo voltado à proteção da pessoa e dos interesses profissionais, 

discorrem sobre o direito a não discriminação, mencionando os casos de 

discriminação em relação ao sexo, raça, parentesco, língua, condição social e 

deficiência física, psíquica ou setorial, estado civil, ideologia política, credo religiosos 

e posição sindical30. Não há qualquer menção à expressão gênero. 

                                                 
24

 DÄUBLER, Wolfgang. Direito do trabalho e sociedade na Alemanha. Tradutor Alfred Keller. São 
Paulo: LTr, 1997, pp. 61-63. 
25

 DÄUBLER, Wolfgang. Derecho del Trabajo. Tradução de Maria da Pa Acero Serna y Pío Acero 
López. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,1994. 
26

 OLEA, Manuel Alonso. Introdução ao Direito do Trabalho. Tradução de Regina Maria Macedo 
Nery Ferrari, Aglaé Marcon, Itacir Luchtemberg e Sebastião Nunes Furtado. Curitiba: Genesis, 1997, 
pp. 89-90 e 368. 
27

 OLEA, Manuel Alonso; BAAMONDE, Maria Emilia. Derecho del Trabajo. 15 ed. Madrid: Ediyorial 
Civitas, 1997, pp. 121-128. 
28

 MARTÍNEZ, Juan M. Ramírez; ORTEGA, Jesús García. Curso Básico de Derecho del Trabajo. 9 
ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 251-255. 
29

 VALVERDE, Antonio Martín; Gutiérrez, FERMÍN Rodriguez-Sañudo; MURCIA, Joaquím García. 
Derecho del Trabajo. 6 ed. Madrid: Tecnos, 1997, pp. 201-204. 
30

 Ibidem, pp. 627-629. 
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 López e La Rosa também utilizam a expressão discriminación por razón de 

sexo, para tratar sobre a igualdade de tratamento à mulher trabalhadora31. 

 As obras dos espanhóis Efrén Borrajo Dacruz32, José Luis Monereo Perez33, 

Juan M. Ramírez Martínez34, respectivamente, Introducción al Derecho del Trabajo, 

Introducción al Nuevo Derecho del Trabajo e Curso de Derecho del Trabajo, também 

nada mencionam sobre gênero.  

 Avaliando publicações de franceses, observa-se que Jacques le Goff, em 

Droit du Travail et Societé35, e Jean-Maurice Berdier36, em Droit du Travail, também 

não utilizam da terminologia gênero quando tratam sobre discriminação e igualdade, 

preferem as expressões ―discriminação em razão do sexo‖ e ―igualdade entre os 

sexos‖. 

 Pesquisando a doutrina italiana, também se verifica que boa parte dos 

doutrinadores comenta sobre a proteção do trabalho da mulher e da igualdade entre 

os sexos (paritá sostanziale tra i sessi). É o caso de Giorgio Ghezzi e Umberto 

Romagnoli37, Edoardo Ghera38 e Luisa Galantino39. 

Dentro os autores latinos, o argentino Rodolfo Nápoli não aborda o tema 

gênero em seu livro Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, somente abre 

capítulo para tratar sobre o trabalho de mulheres40. O mesmo ocorre com a obra 

organizada por Jorge Rodríguez Mancine41, no Curso de derecho del trabajo y de la 

seguridade social, na qual há menção tão somente ao princípio da igualdade entre 

homens e mulheres, dentro de capítulo sobre os contratos especiais. 

                                                 
31

 LÓPEZ, Manuel Carlos Palomeque; LA ROSA, Manuel Álverez de. Derecho del Trabajo. 5 ed. 
Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 1997, pp. 676-680. 
32

 DACRUZ, Efrén Borrajo. Introducción al Derecho del Trabajo. 7 ed. Madrid: Tecnos, 1994. 
33

 PEREZ, José Luis Monereo. Introduccion al nuevo Derecho del Trabajo: una reflexión crítica 
sobre el Derecho flexible del trabajo. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996. 
34

 MARTÍNEZ, Juan M. Ramírez (Director). Curso de Derecho del Trabajo. 7 ed. Valencia: Trant lo 
Blanch, 1998. 
35

 GOFF, Jacques Le. Droit du Travail et Societé: les relations individuelles de travail. Rennes: 
Press Universitaires de Rennes, 2001, pp. 185 e 440.  
36

 VERDIER, Jean-Maurice. Droit du travail. 10 ed. Paris: Dalloz, 1996, pp. 175 e 273. 
37

 GHEZZI, Giorgio; ROMAGNOLI, Umberto. Il Rapporto di Lavoro. 3 ed. Bologna: Zanichelli, 1999, 
pp. 119-120. 
38

 GHERO, Edoardo. Diritto del Lavoro. Bari: Cacucci Editore, 1997, pp. 235-246. 
39

 GALANTINO, Luisa. Diritto del Lavoro. Torino: G. Giappichelli, 1997, pp. 204-216. 
40

 NÁPOLI, Rodolfo A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 2 ed. Buenos Aires: La ley, 
1971, p. 209. 
41

 MANCINI, Jorge Rodríguez Mancini (Director). Curso de derecho del trabajo y de la seguridade 
social. 5 ed. Buenos Aires: Astrea, 2004, p. 209. 
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No mesmo sentido, o livro de Julio J. Martínez Vivot42, Los Mejores y las 

mujeres en el derecho del trabajo, prefere utilizar a expressão ―discriminação por 

sexo‖, para tratar sobre a necessidade de proteção do trabalho da mulher, bem 

como Antonio Vazquez Vialard43, em Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 

rapidamente comenta sobre o trabalho da mulher em item concernente aos aspectos 

modernos da problemática laboral. 

 Francisco de Ferrari, em seus quatro volumes do clássico Derecho del 

Trabajo, apenas escreve um capítulo para abordar o trabalho da mulher, 

apresentando a legislação uruguaia sobre a matéria44.  

Os peruanos Tulio Sevillano e María Landaburu, em Manual de relaciones 

individuales de trabajo, sequer comentam sobre a discriminação nas relações de 

trabalho ou o trabalho da mulher45. A mesma situação é verificada no Curso de 

Direito do Trabalho do uruguaio Américo Plá Rodriguez46. 

 

1.2 A doutrina brasileira, latino-americana e europeia que vinculam o tema 

gênero ao trabalho da mulher 

 

Foram encontrados doze trabalhos brasileiros que especificamente 

mencionam o termo gênero, mas o associam ao trabalho da mulher.  

Yara Maria Pereira Gurgel, em Discriminação nas relações de trabalho por 

motivo de gênero47, embora não conceitue o termo gênero, deixa explícito, no 

decorrer do texto, que o utiliza como sinônimo de mulher. 

 Tanara Lilian Pazzim48, em obra denominada (Des)igualdade de remuneração 

entre gêneros, aduz que o objetivo do estudo é, além de outros, investigar a questão 

                                                 
42

 VIVOT, Julio J. Martínez. Los menores y las mujeres en el derecho del trabajo. Buenos Aires: 
Astrea, 1981. 
43

 VIALARD, Antonio Vazquez. Derecho del trabajo y de la seguridade social. Tomo I. 4 ed. 
Buenos Aires: Astrea, 1991.  
44

 FERRARI, Francisco. Derecho Del Trabajo: La relación del Trabajo. Vol. III. 2 ed. Buenos Aires: 
Depalma, 1977, p.173-179.  
45

 SEVILLANO, Tulio M. Obregón; LANDABURU, María Katia García. Manual de Relaciones 
Individuales de Trabajo. Lima: Caballero, Obregón & Flores, 1995. 
46

 AMÉRICO, Plá Rodriguez. Curso de Direito do Trabalho: contratos de trabalho. Tradução de 
João da Sila Passo. São Paulo: LTr, 1982. 
47

 GURGEL, Yara Maria Pereira. Discriminação no trabalho por motivo de gênero. In:Revista Digital 
Constituição e Garantia de Direitos. Vol. 1, ano 4. Programa de pós-Gradução em Direito. UFRN. 
2007. Disponível em: <http://www.ccsa.ufrn.br/ojs/index.php/PPGD/article/viewFile/45/36>. Acesso 
em 22 de fevereiro de 2011. A autora possui o mesmo texto inserido no livro: GURGEL, Yara Maria 
Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e não discriminação: sua aplicação às 
relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010. 
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da desigualdade de remuneração entre homens e mulheres no âmbito internacional, 

abordando questões legais, sociais e jurisprudenciais em relação ao trabalho da 

mulher. 

 Laís Abramo, especialista regional da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) em temas de gênero para América Latina, em texto intitulado Relações de 

gênero e a situação das mulheres no mercado de trabalho, assevera que o conceito 

de gênero é essencial para se compreender a complexidade das relações entre 

mulheres e homens em determinada sociedade ou momento histórico, de maneira 

que o conceito de gênero está ligado às características atribuídas social, cultural e 

historicamente a homens e mulheres49. Portanto, observa-se que a autora, ao lidar 

sobre a temática da desigualdade de gênero, refere-se unicamente à situação 

desfavorável da mulher no mercado de trabalho. 

  Thereza Cristina Gosdal, em artigo Direito do Trabalho e relações de gênero: 

avanços e permanências, na obra coletiva Trabalho de Mulher: mitos, riscos e 

transformações, afirma que ―a resistência às alterações socioculturais e jurídicas nos 

papéis de gênero manifesta-se frequentemente em práticas de discriminação da 

mulher no trabalho‖. Além disso, a autora aborda as alterações legislativas nacionais 

e internacionais, bem como avanços e permanências na jurisprudência envolvendo a 

temática da mulher.50 

 A associação do termo gênero ao trabalho da mulher também é verificado nos 

artigos de: Leila Barsted, denominado Gênero, Trabalho e Legislação Trabalhista, 

quando a jurista avalia os impactos das propostas de mudança na legislação na 

trabalhista sobre as mulheres trabalhadoras51; Marco Aurélio Treviso, A 

discriminação de gênero e a proteção da mulher52, uma vez que o próprio título do 

trabalho anuncia a perspectiva de gênero como trabalho feminino; e Maycon Pereira 
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e Marcelo Santos, Igualdade de Gênero nas Relações de Trabalho: superando os 

estereótipos entre homem e mulher, haja vista que, no resumo, os autores afirmam 

que a pesquisa tem o objetivo de abordar a igualdade de gênero, ―visando à 

proteção da mulher trabalhadora e a inclusão feminina no mercado de trabalho‖.53  

 Arion Sayão Romita, na obra Direitos Fundamentais nas Relações de 

Trabalho, ao tratar sobre o direito à igualdade e proibição da discriminação, discorre 

sobre a não discriminação de gênero e, já no título, insere o termo ―sexo‖ entre 

parênteses. Ademais, aduz que ―o primeiro fator indicado, qual seja o gênero (sexo), 

diz respeito não só à discriminação contra a mulher, mas também à discriminação 

positiva (a seu favor)‖.54 

Maurício Godinho Delgado afirma que ―são fatores injustamente 

desqualificantes na ordem constitucional e legal brasileiras, por exemplo, o sexo (ou 

gênero), a etnia, raça ou cor, a origem, a idade, o estado civil, a situação familiar, a 

opção sexual, a nacionalidade e outros‖55. Observa-se, assim, que o autor entende 

como sinônimos a discriminação de gênero e a discriminação de sexo. 

Posteriormente, o mesmo autor, em tópico sobre as novas proteções 

antidiscriminatórias a contar de 1988, retrata a discriminação contra a mulher sem 

adentrar no conceito de gênero. 

Gustavo Garcia, em Curso de Direito do Trabalho, também entende 

discriminação de gênero como sinônimo de discriminação do trabalho da mulher, 

pois afirma que: ―a discriminação no âmbito das relações de trabalho, especialmente 

em razão de gênero ou sexo, passou a ser combatida por medidas judiciais, com 

destaque para a promoção do trabalho da mulher‖.56 

  Registra-se ainda que as rotineiras associações entre gênero e o trabalho da 

mulher também são frequentemente realizadas na seara não jurídica. A título 

exemplificativo, uma vez que não abarca o objeto do presente estudo realizar um 

mapeamento em todas as áreas, é possível averiguar essas associações nos livros 
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Mercado de Trabalho e Gênero: comparações internacionais57 e Organização, 

trabalho e gênero58, organizados por sociólogas, os quais possuem inúmeros textos 

versando sobre o trabalho feminino. 

 Dentro do universo de vinte e seis obras estrangeiras -  europeias e latino-

americanas - de Direito do Trabalho analisadas, não foi possível identificar a 

associação do termo gênero ao trabalho da mulher.  

 

1.3 A Doutrina brasileira, latino-americana e europeia que apresentam uma 

concepção difusa sobre gênero e relação de trabalho 

 

Esclarece-se que, por concepção difusa, estão sendo enquadrados os 

autores juslaboralistas que se afastam, mesmo que minimamente, da relação criada 

entre gênero e trabalho da mulher, de maneira que apresentam ou uma concepção 

ampla do conceito de gênero ou identificam outros sujeitos de direito – travestis, 

transexuais, por exemplo - no estudo da proteção contra a discriminação no 

trabalho.    

Maria Luiza Pinheiro Coutinho, no livro Discriminação na Relação de 

Trabalho: uma afronta ao princípio da igualdade, especificamente no terceiro 

capítulo, o qual trata sobre os tipos de discriminação, abre tópico para discorrer 

sobre a Discriminação em razão do Gênero. Segundo a autora, ―gênero implica uma 

construção sociocultural na qual as representações de feminino e masculino 

passariam por transformações, ao longo do tempo‖59. Embora enfatize a história, a 

legislação e as formas de discriminação contra a mulher, traz uma inovação ao abrir 

subitem sobre a orientação sexual, mencionando que ―os movimentos de liberação 

dos homossexuais, que travam uma luta pela igualdade de direitos entre os sexos, 

recorrem à noção de gênero para explicar que em regra, a sexualidade é construção 

cultural que afasta de qualquer realidade anatômica‖. 
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Dessa maneira, a autora sobressai ao agregar as concepções de gênero ao 

tema da sexualidade e da diversidade, sem focar meramente na discriminação em 

face da mulher. 

 Dentre os livros que abordam de forma geral a questão da discriminação no 

Direito do Trabalho e que introduzem outros temas associados à sexualidade e 

gênero, cita-se a obra Igualdade de Tratamento nas Relações de Trabalho de 

Francisco Gérson Marques de Lima. Embora o autor confunda conceitos, inova ao 

registrar que a Lei n. 9.029/95 também proíbe discriminações em face da liberdade 

de opções sexuais, ―de forma que não mais se permite a distinção pelo simples fato 

de o indivíduo ser hermafrodita (do latim hermaphoditus), travesti ou homossexual 

(de qualquer dos gêneros)‖60. 

 No livro Direito Individual do Trabalho II, especialmente no capítulo Casos de 

discriminação nas relações de trabalho e o papel do Ministério Público do Trabalho, 

os autores, André Jobim de Azevedo, Carlos Henrique Bezerra Leite e Sérgio Torres 

Teixeira, aduzem que "a discriminação de gênero pode ocorrer em relação à mulher, 

como é mais comum, mas pode ocorrer também em desfavor do homem", assim 

como destacam que a "discriminação de trabalhadores fundada em sexo e 

orientação sexual de gays, bissexuais, transexuais, pode ser combatida com 

fundamento nos artigos 3º, IV; e 7º, XXX, da CF"61. Sendo assim, embora ainda 

acolham o binarismo do conceito de gênero e equivoquem-se na inclusão dos 

transexuais dentro do tema discriminação por orientação sexual, destacam-se ao 

resgatar esse último grupo na perspectiva da discriminação dentro do Direito do 

Trabalho. 

 Vanessa K. C. Sanches, em Discriminação por orientação sexual no contrato 

de trabalho, discute a questão das nomenclaturas utilizadas para abarcar as 

minorias sexuais, a fim de delimitar o seu objeto de estudo, qual seja, o 

homossexual. Nesse ponto, a autora reconhece que há outros grupos integrantes 

das minorias sexuais, como, por exemplo, travestis e transexuais, os quais não se 
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enquadrariam por sua opção sexual, mas por sua identidade de gênero 

diferenciada.62 

 No artigo A Discriminação por questão de gênero e orientação sexual na 

relação de trabalho e os direitos fundamentais, Rogéria Gladys, não obstante afirme 

que o objetivo do estudo é abordar os desafios enfrentados pelas mulheres e pelos 

homossexuais na relação de trabalho, ao longo do texto, especificamente em 

parágrafo sobre a homossexualidade – o que revela a confusão de conceitos -, 

busca explicar quem são as pessoas ―travestis e transexuais‖, as quais, segundo 

relata, também sofreriam discriminação.63 

 Souto Maior, ao tratar sobre anúncios discriminatórios e sobre as normas 

internacionais que combatem a discriminação e permitem o acesso ao emprego de 

forma igualitária, especificamente sobre o conteúdo da Convenção n. 111 da OIT, 

assevera que a referida norma internacional "proíbe ao empregador, quando do 

processo de seleção de trabalhadores, estabelecer uma ordem de preferência por 

critérios ligados a fatores diversos, tais como: 1. cor; 2. sexo, que alguns preferem 

chamar de gênero humano, para incluir a questão relativa à homossexualidade; 

[...]"64. Assim, ao incluir a homossexualidade na temática do gênero, o autor amplia o 

conceito de gênero, fugindo da dicotomia homem-mulher. 

 Na obra O princípio da igualdade e a discriminação por orientação sexual: a 

homossexualidade no Direito Brasileiro e norte-americano, Roger Raupp Rios 

também, ao delimitar o seu objeto de estudo, isto é, a discriminação por orientação 

sexual, assevera que a pesquisa não engloba as situações específicas de 

discriminação em face de travestis e transexuais, eis que ultrapassam o conceito de 

atração e conduta sexuais por outra pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto, 
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relacionando-se mais à aquisição de características físicas ou culturais referentes ao 

outro sexo65. 

O artigo Discriminação por orientação sexual e identidade de gênero no 

mercado de trabalho: uma visão crítica sobre a jurisprudência trabalhista no Brasil, 

de autoria de Antônia Camargo de Almeida e Márcio André Conde Martins, busca 

discorrer sobre o contexto jurídico e social da situação de LGBTs no Brasil, 

enfatizando, primordialmente, a jurisprudência juslaboral. Inovam ao tratar do tema 

da identidade de gênero nas relações de trabalho e pecam ao não se pronunciar 

sobre a sua conceituação66. 

 Estêvão Mallet, no livro Igualdade e Discriminação em Direito do Trabalho67, 

adverte que, além do desrespeito à igualdade por motivo de gênero ou de raça, há 

outras formas de discriminação, tais como a decorrente da opção sexual ou 

identidade sexual. Registra o autor que a jurisprudência brasileira já entendeu que a 

regra da proibição de discriminação por motivo de sexo protege heterossexuais, 

homossexuais, transexuais e travestis, toda vez que a sexualidade influenciar no 

tratamento desfavorável. Nesse sentido, embora ainda utilize a terminologia gênero 

para se referir às diferenças de tratamento entre homens e mulheres, traz uma 

definição abrangente no que diz respeito à discriminação por motivo de sexo, 

incluindo na nomenclatura grupos sociais reiteradamente excluídos de livros 

trabalhistas. 

Observa-se que alguns artigos específicos sobre a discriminação por 

orientação sexual nas relações de trabalho mostram-se mais atentos às diferenças 

conceituais. É o caso do texto elaborado por Rodrigues, Oliveira e Quadros, o qual, 

ao refletir sobre os problemas da linguagem na conceituação de orientação sexual, 

expressamente afirma:  

Notam-se claramente os resultados dessa inadequação à pluralidade 
de termos ao pesquisarmos os trabalhos existentes nesse campo, 
em que a expressão ‗discriminação de gênero‘ é tratada como 
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sinônimo de ‗discriminação da mulher‘ e ‗orientação sexual‘ abrange 
somente a heterossexualidade como norma e a homossexualidade 
como orientação discriminada.68 

 

 Entre os doutrinadores europeus que trazem um conceito difuso de gênero e 

trabalho, remete-se à leitura de Antonio Ojeda Avilés, o qual, em capítulo sobre os 

direitos fundamentais transnacionais da relação laboral, aborda o tema da igualdade 

de gênero, destacando a Diretiva 2006/54/CE69 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 5 de Julho de 2006 relativa à aplicação do princípio da igualdade de 

oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios 

ligados ao emprego e à atividade profissional. Segundo o referido autor espanhol, a 

mencionada diretiva não somente sintetiza a regulamentação na matéria como 

também estabelece um objetivo ambicioso: a transversalidade da perspectiva de 

gênero. A inovação transparece quando o autor expõe que: 

Os homossexuais são também incluídos no âmbito da Diretiva, 
quando a opção sexual ocasiona um tratamento discriminatório, 
mesmo em parte. Nesse sentido, a S. TJE. P/S 13/94 se refere a 
uma demissão de transexual e equipara as discriminações por razão 
da mudança de sexo de uma pessoa às discriminações baseadas ao 
sentido de pertencimento de uma pessoa a um sexo determinado.70   

 
 O autor enaltece a possibilidade, com fundamento no Tribunal Europeu, da 

aplicabilidade da Diretiva de igualdade de oportunidades também a homossexuais e 

transexuais, ampliando, assim, o conceito de gênero. 

 Amparo Ballester Pastor, professor espanhol, em trabalho sobre o Princípio 

da Igualdade de Tratamento e da não discriminação, utiliza as expressões 

―discriminação em razão de sexo‖ e ―discriminação em razão de gênero‖ como 

sinônimas. Avança no conceito ao avaliar o conteúdo da Diretiva 2006/54/CE e 

constatar que: 

O TJ da União Europeia reconheceu a discriminação por razão de 
sexo, aplicando uma interpretação ampla de gênero que abarca não 
apenas as condições biológicas ligadas a ele, mas também todas as 
condições psicológicas e estereótipos relacionados. Essa é a razão 
pela qual a discriminação em razão da identidade sexual se 
assemelha a discriminação em razão de gênero e disponha de seu 
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amplo marco de garantias, mas o mesmo não ocorre com a 
discriminação sexual (homossexualidade) que se enquadra no 
âmbito de proteção da Diretiva 2000/78.71

 

 
 Pastor, por essa razão, é o autor que mais se aproxima de uma nova 

perspectiva sobre discriminação de gênero nas relações de trabalho.  

 Não foram encontrados autores latino-americanos de Direito do Trabalho que  

apresentassem uma concepção difusa do termo gênero. 

 Ao fim desse capítulo, o qual buscou realizar um panorama sobre os estudos 

elaborados por autores essencialmente da área do Direito do Trabalho, infere-se que 

a doutrina juslaboralista, em sua grande maioria, quando aborda o assunto gênero, 

refere-se ao trabalho da mulher – não obstante as produções acadêmicas que 

apresentam um conceito difuso. 

 Nesse contexto, buscando comprovar que a doutrina jurídica-trabalhista 

clássica brasileira apenas se limita a descrever e conferir proteção ao trabalho da 

mulher, o próximo capítulo delimitará o conceito, a história e as formas de 

discriminação de gênero na seara laboral, adotados por aquela doutrina. 
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2 O PANORAMA DOS FUNDAMENTOS SOBRE GÊNERO NA DOUTRINA 

CLÁSSICA DO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRA 

 

2.1 Conceito 

 

 Quando se fala em gênero, uma nuvem nebulosa se instala e a ausência de 

comunicação se estabelece. Por isso, é necessário delimitar, primeiramente pela 

doutrina clássica do trabalho, o que se vem afirmando sobre o referido conceito. 

 No âmbito do Direito do Trabalho, a matéria gênero é discutida principalmente 

dentro do tema da discriminação nas relações laborais. Desse modo, além dos 

cursos e manuais clássicos trabalhistas, as pesquisas se pautaram em diversos 

livros e artigos voltados ao conteúdo da discriminação.  

 Registre-se, inicialmente, que poucos autores laborais se preocupam em 

conceituar gênero, havendo uma utilização habitual do termo como sinônimo de 

mulher, o que levaria à desnecessidade, ao que parece, dessa definição72.  

 Dentre as autoras que se atentam sobre a importância de conceituar gênero, 

encontra-se Maria Luiza Pinheiro Coutinho, para quem: 

Gênero, dentre outras definições, pode significar um conjunto de 
espécies que apresentam certo número de caracteres comuns 
convencionalmente estabelecidos. Ao gênero humano convencionou-
se determinar, às suas espécies masculina e feminina, papéis 
diferenciados na sociedade que acabariam por provocar 
desigualdades entre homens e mulheres, muito mais por razões 
culturais do que biológicas73. 

 
Thereza Gosdal, na mesma linha, afirma que ―gênero é a construção social 

relativa à diversidade biológica. [...] O gênero não é essência, mas organização 

social da diferença‖74. 

 Segundo Coutinho, essa compreensão de gênero foi originada pelo 

movimento feminista e rejeita as concepções sobre essência do feminino ou 

masculino compreendidas como naturais, universais e imutáveis, isto é, alicerçadas 
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em conceitos biológicos, que justificariam a dominação masculina e a consequente 

subordinação feminina75. 

Coutinho ainda acrescenta que "toda a discussão, ora em voga, sobre 

igualdade de oportunidades não consegue encobrir a desigualdade e subordinação 

entre os sexos, determinadas pela relação de gênero, imbricada com outras 

categorias sociais que definem os papéis"76.  

Gosdal77 aduz que o Direito não pode ignorar as relações de gênero, que 

acabam por contribuir para a delimitação dos espaços do masculino e feminino por 

meio da sua função simbólica de regulação. Verifica a autora, aliás, que o Direito 

possui uma posição ambivalente quando regulamenta as questões de gênero, uma 

vez que, no caso do Direito do Trabalho, ao mesmo tempo, possui medidas de 

proteção ao trabalho da mulher, que acentuam a discriminação no mercado de 

trabalho, assim como efetivamente há normas que coíbem práticas discriminatórias, 

como é o caso das Leis 9.029/1995 e 9.799/1999, as quais serão oportunamente 

analisadas. 

Portanto, dentro do Direito do Trabalho, prevalece o entendimento de que 

haveria dois gêneros e que um - o masculino -, por ter sido socialmente considerado 

superior, tendo em vista suas características naturais, influenciou significativamente 

no processo de inserção da mulher no mercado de trabalho, de modo que as 

atividades iniciais femininas estavam associadas à sua vida doméstica e às 

características sociais a elas atribuídas, como a paciência, o cuidado e a habilidade 

manual. 

Sendo assim, as representações do ser masculino e feminino foram sendo 

construídas ao longo da história, indicando uma efetiva relação hierarquizada entre 

os sexos, na qual há um notório poder dominante do homem em relação à mulher, 

que influenciou consideravelmente a divisão do trabalho, como se analisará na 

próxima seção.  
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2.2 História 

 

 Ao se realizar um resgate histórico sobre discriminação de gênero, 

principalmente associando ao Direito do Trabalho, os autores recorrem, inicialmente, 

às divisões sociais surgidas a partir das concepções de ser homem ou mulher.  

 Conforme Alice Monteiro78, nas sociedades primitivas, a primeira forma de 

divisão do trabalho ocorreu por meio da identificação do sexo. Assim, os homens 

eram responsáveis pela caça e pesca e as mulheres pela coleta dos frutos, e, 

posteriormente, pela cultura da terra. 

 A força física diferenciada entre os sexos e a maternidade motivaram as 

divisões de tarefas, embora, conforme Cantelli79, as informações sobre as atividades 

laborais na pré-história devem ser relativizadas, uma vez que os registros sobre as 

tarefas destinadas às mulheres variavam a depender da sociedade. 

 A agricultura se desenvolve, com a descoberta de metais e com a invenção 

do arado e de diversos utensílios, possibilitando ao homem o controle da natureza e 

a fabricação de produtos excedentes. O surgimento da propriedade privada irá 

favorecer uma nova divisão sexual do trabalho, na qual o domínio da terra conferiu 

ao homem poder sobre outros homens, bem como sobre a mulher, desmerecendo o 

trabalho doméstico e outras atividades femininas.80 

 No Egito antigo, a tecelagem era uma atividade tipicamente feminina81, 

havendo registro de posição de destaque das mulheres e de sua condição favorável 

em relação aos homens. Diferentemente da civilização mesopotâmica, a qual 

colocava a mulher como um bem e em uma situação de inferioridade em relação ao 

homem. 

 Na Grécia Antiga, no período clássico, as mulheres, conforme Alice Barros, 

não tinham acesso ao saber e ―teciam, moíam o trigo e preparavam a massa e uma 

minoria trabalhava nas minas de prata e ferro, separando e transportando o mineral, 

enquanto outras comercializavam o produto do seu ofício‖82.  
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 A situação de inferioridade da mulher em relação ao homem também é 

percebida na Roma antiga. A religião, como centro da vida privada, conferia ao pai a 

autoridade nas famílias romanas.83 

 Na Idade Média, a vida econômica continuava predominantemente agrária: 

―às mulheres cabia o serviço de tecelagem, o cuidado com os animais e a plantação 

de hortaliças, enquanto os homens se encarregavam das guerras e da atividade 

agrícola mais pesada‖.84  

Na sociedade feudal, quando as relações de vassalagem eram dominantes, 

os servos estavam presos à terra, sendo obrigados a trabalhar na propriedade de 

um senhor feudal e pagar-lhe impostos pelo uso do solo. 

O trabalho artesanal se ampliou com o surgimento das Corporações de 

Ofício. Nestas, o proprietário era um mestre-artesão, o qual trabalhava juntamente 

com oficiais e aprendizes. Segundo Barros85, as mulheres não gozavam de 

autonomia, sendo vigiadas por algum homem. 

Contudo, a autora faz referência ao período compreendido entre os séculos X 

a XIV, quando houve um aumento das profissões comuns aos dois sexos, com 

salários equivalentes, surgindo diversas escrivãs, médicas e professoras.86  

Com o crescimento das cidades, o desenvolvimento do comércio e da 

indústria, a servidão e as Corporações de Ofício foram perdendo força. Começaram, 

assim, a surgir os primeiros sinais do capitalismo e uma nova forma de exploração 

do trabalho humano. É a partir da Idade Moderno que os autores clássicos 

costumam afirmar que surgiu o trabalho juridicamente livre e subordinado.87 

 No entanto, o ápice da atividade laboral em todas as classes, gêneros e raças 

ganhou força e proporção com a Revolução Industrial e a estruturação do regime 

econômico capitalista. 

 A partir da descoberta do vapor, no século XVIII, na Inglaterra, deu-se início a 

uma radical modificação no processo de produção, ocasionando a extinção das 

corporações de ofício e dando origem à industrialização.  
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 A Revolução Industrial favoreceu a inserção da mulher no trabalho fora da 

seara familiar e artesanal. O seu labor passou a ser utilizado em larga escala, sem 

ser levada em conta qualquer diferenciação em relação à execução do trabalho ou à 

duração diária da jornada.  

 A ampliação da jornada de trabalho, uma vez que as máquinas possibilitaram 

a prolongação do tempo em face do limite natural, e a precarização dos salários, 

contribuíram para que o chefe da família, utilizando-se apenas da sua força de 

trabalho, não mais conseguisse prover o sustento de sua mulher e filhos, sendo, 

pois, necessário o labor de todos os membros, a fim de que se pudesse alcançar o 

mínimo de subsistência.  

As mulheres e crianças, denominadas ―meias-forças‖, eram extremamente 

agradáveis para os grandes industriais, uma vez que recebiam salários inferiores 

aos homens adultos e eram considerados mais dóceis para o labor diário. Segundo 

Cantelli88: 

As operárias eram submetidas a um sistema desumano de trabalho. 
Não raros os espancamentos e o assédio sexual. Além da extensa 
jornada de trabalho, ao chegarem em casa, naturalmente, ainda 
cuidavam dos filhos, do marido e dos afazeres domésticos. Tamanha 
a exploração que a mortalidade feminina aumentou 
consideravelmente. 

 
A exploração dos grandes industriais aos obreiros não tinha limites, porque 

não havia violação à norma jurídica, ou mesmo, a preceito de ordem moral. Na 

época, vigorava a corrente política do liberalismo clássico, que combatia a 

intervenção estatal, propagava a ideia de autorregulação da economia de mercado e 

defendia a liberdade contratual, a iniciativa privada e a propriedade. 

 Sendo assim, o abuso dos patrões era justificado pelos próprios ditames 

axiológicos enraizados na sociedade europeia. 

Já em 1848, Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, afirmavam 

que: 

[...]a indústria moderna transformou a pequena oficina do mestre 
artesão patriarcal na grande fábrica do capitalista industrial. 
Contingentes de operários, apinhados na fábrica, são organizados de 
forma militar. São colocados como soldados rasos da indústria, sob o 
controle de uma hierarquia completa de suboficiais e de  oficinas. Não 
são apenas os servos da classe burguesa, do Estado burguês; são, a 
cada Cia, a cada hora, avassalados pela máquina, pelo fiscal, pelo 
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próprio burguês industrial. Esse despotismo é tanto mais mesquinho, 
mais odioso, mais exasperante, quando mais abertamente proclama 
que seu fim último é o lucro89. 
 

 Em 1867, quando veio à luz, na Alemanha, parte de obra intitulada O capital, 

ou mais especificamente o Livro I - O processo de produção do capital, cuja primeira 

edição foi surgiu em Londres, no mesmo ano -, Marx, depois de narrar várias 

passagens da exploração nunca vistas sobre o trabalho de crianças – que eram 

despertadas, arrancadas na madrugada para se dirigirem às fábricas e o mesmo 

acontecia com as mulheres -, afirmou: 

O capitalista tem sua própria concepção sobre essa ultima thule - 
termo usado nos mapas medievais para designar os limites do 
mundo conhecido - o limite necessário da jornada de trabalho. Como 
capitalista, ele é apenas capital personificado. Sua alma é a alma do 
capital. Mas o capital tem um único impulso vital, o impulso de se 
autovalorizar, de criar mais-valor, de absorver, com sua parte 
constante, que são os meios de produção, a maior quantidade 
possível de mais-trabalho. O capital é trabalho morto, que, como um 
vampiro, vive apenas de sucção do trabalho vivo, e vive tanto mais 
quanto mais  trabalho vivo suga. O tempo durante o qual o 
trabalhador trabalha é o tempo durante o qual o capitalista consome 
a força de trabalho que comprou do trabalhador90. 
 

 Ao tratar especificamente dobre os aspectos da alienação e se apropriando 

de uma das passagens de Trabalho Assalariado e Capital de Marx, assegura István 

Mészáros:  

Mas o uso da força de trabalho, o trabalho, é a própria atividade vital 
do trabalhador, a manifestação de sua própria vida. E ele venda essa 
atividade a outra pessoa para conseguir os meios de subsistência 
necessários. Assim, sua atividade é para ele apenas um meio que 
lhe permite existir. Ele trabalha para vier. Não considera nem mesmo 
o trabalho como parte de sua vida, é antes o sacrifico de sua vida. É 
uma mercadoria, que ele transferiu a outro. Daí, também não ser o 
produto de sua atividade o objeto dessa atividade. O que ele produz 
para si mesmo não é seda que tece, nem o ouro que arranca do 
fundo da mina, nem o palácio que constrói. O que ele produz para si 
são os salários, e a seda, o ouro e o palácio se resolvem, para ele, 
uma quantidade definida dos meios de subsistência, talvez num 
paletó de algodão, algumas moedas de cobre e um quarto num 
porão. E o trabalhador, que durante doze horas tece, fura, drila, 
constrói, quebra pedras, carrega pesos etc ..., considera essas doze 
horas, como uma manifestação de sua vida, como vida? Ao 
contrário, a vida começa para ele quando essa atividade cessa; 
começa na mesa, no bar, na cama. As doze horas de trabalho, por 
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outro lado, não tem significado para ele como tecelagem, mineração 
etc., mas como ganho, que o leva à mesa, ao bar, à cama. Se o 
bicho-da-seda tivesse que tecer para continuar sua existência como 
lagarta, seria um trabalhador assalariado completo91. 

 

Na tentativa de evitar a disseminação das ideias socialistas e apaziguar as 

relações constituídas entre proletários e burguesia, o Papa Leão XIII publica, em 

1891, a Encíclica Rerum Novarum, com conteúdo protetor à classe trabalhadora. 

Contudo, em relação à mulher, a Igreja sugere que se dedique aos afazeres 

domésticos, evitando trabalhos contrários a sua natureza.92 

 Embora sem grandes avanços em relação ao trabalho da mulher, o Manifesto 

Comunista, escrito do Marx e Engels, a Encíclica Rerum Novaru e o movimento 

operário influenciaram o Estado a intervir na questão trabalhista. A partir daí, 

surgiram as primeiras normas jurídico-trabalhistas, que, inicialmente, visaram à 

proteção da mulher e da criança. 

 Na Inglaterra, em 1842, surge o Coal Mining Act, proibindo o trabalho da 

mulher em subterrâneo, e o Factory Act, em 1844, que diminui a jornada feminina 

para 12 horas diárias, vedando o trabalho noturno. Em 1874, na França, foi proibido 

o trabalho de mulheres em subterrâneos e pedreiras. Na Itália, em 1902, por meio 

da Lei de Carcano, também foi vedado o trabalho da mulher em subterrâneas, assim 

como foi constituída a licença-maternidade de quatro semanas após o parto93.   

 As primeiras leis que surgiram buscavam minimizar a precarização do 

trabalho da mulher; no entanto, acabaram por enfatizar as diferenças biológicas e 

criar uma ideia errônea sobre a inferioridade natural da mulher para as atividades 

laborais. 

 Conclui Maria Luiza Coutinho94 que as primeiras normas regulamentadoras do 

trabalho da mulher - proibição de horas extras, de trabalho noturno em locais 

perigosos ou insalubres, necessidade de interferência marital ou paterna no contrato 

de trabalho -, possuíam dois objetivos claros: protegê-las da exploração e adequar 
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as atividades à divisão "natural" dos papéis sociais atribuídos a cada sexo, buscando 

zelar pela continuidade da família.  

Em 08 de março de 1908, destaca-se o fato histórico da reivindicação de 

melhores condições de trabalho por 150 tecelãs em uma fábrica em Nova York. 

Acuadas pela polícia, as mulheres foram trancadas pelos patrões e queimadas 

vivas. A data do ocorrido hoje é celebrada como o Dia Internacional da Mulher.  

As duas grandes guerras, que geraram perdas de muitas vidas, a convocação 

obrigatória masculina e o crescimento da indústria bélica, estimularam o ingresso 

das mulheres no mercado de trabalho.  

Outros fatos importantes são narrados por Paula Cantelli, os quais teriam 

facilitado o ingresso das mulheres no mercado de trabalho como: a Revolução 

Sexual, que impulsionou as lutas feministas e a libertação da mulher; o 

aperfeiçoamento de métodos anticoncepcionais, os quais possibilitaram o 

planejamento da gravidez, o controle da própria vida e a inserção no mercado de 

trabalho; os avanços tecnológicos nos aparelhos eletrônicos domésticos, que 

proporcionaram uma disponibilidade maior de tempo à mulher, impulsionando-a a 

jornada dupla (ou tripla); a mecanização e automação das próprias fábricas, que 

reduziram ou eliminaram o trabalho penoso e a força física e viabilizaram a 

ocupação de mulheres em diversos postos de trabalho; e o surgimento de novas 

técnicas de administração, como o fordismo-taylorismo, que fragmentavam o 

processo produtivo e permitiam o trabalho de pessoas sem grandes qualificações ou 

experiências na atividade laboral.95 

  A divisão do trabalho, baseada nas características ligadas ao sexo, até hoje 

são percebidas, de forma que a "inferioridade física", a "ausência de objetividade", a 

"ausência de poder de comando", por exemplo, ainda são consideradas 

características essenciais para a definição do tipo de profissão, do valor do salário a 

ser pago e da ocupação de cargos de comando no mercado de trabalho.  

 

 2.3 Formas de Discriminação de gênero 

 

 Conforme Thereza Gosdal, "a resistência às alterações socioculturais e 

jurídicas nos papéis de gênero manifesta-se frequentemente em práticas de 
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discriminação da mulher no trabalho"96. Destarte, cita algumas formas de 

discriminação, quais sejam: a desigualdade de remuneração para funções 

semelhantes; a desigualdade no acesso e permanência ao emprego, bem como nas 

oportunidades de ascensão e formação profissional; assédio sexual; e assédio 

moral.  

 Observa-se ainda que a revista íntima e os anúncios discriminatórios também 

são invocados quando o tema versa sobre discriminação nas relações de gênero. 

 Desse modo, importante discorrer sobre essas formas, as quais 

costumeiramente são tratadas nos textos referentes a gênero e Direito do Trabalho. 

  

2.3.1 Assédio moral 

 

 Conforme Marie-France Hirigoyen, assédio moral no ambiente de trabalho 

deve ser entendido como: 

Toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por 
comportamento, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer 
dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica 
de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente 
de trabalho97.  

 
 O assédio moral se configura quando alguém, de forma reiterada e 

sistemática, interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade de 

outrem. Na esfera trabalhista, o assédio moral ocorre quando as atitudes abusivas 

são voltadas à degradação do relacionamento digno no ambiente de trabalho. 

 A abusividade, a reiteração dos atos, a natureza da ofensa psicológica à 

dignidade da pessoa e a finalidade de humilhar constituem as principais 

características do assédio moral.98 Sendo assim, constantes perseguições, 

exposição do trabalhador a situações vexatórias, supervisão excessiva, ameaças, 

exigência de tarefas impossíveis, críticas grosseiras, utilização de palavras de baixo 

calão, brincadeiras inapropriadas e isolamentos são exemplos de assédio moral no 

ambiente de trabalho, o qual, em diversos casos, está associado a uma relação de 

poder. 
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Os autores costumam classificar o assédio moral em horizontal, quando 

praticado entre colegas de trabalho; vertical descendente, quando a ofensa é 

praticada pelo superior hierárquico ou o próprio empregador; e vertical ascendente, 

quando perpetrada contra superiores hierárquicos.  

Outra classificação rotineira diferencia o assédio moral interpessoal, isto é, o 

processo contínuo de agressão voltado a alvos específicos no ambiente de trabalho, 

do organizacional, o qual representa a manifestação coletiva do assédio ou sua 

utilização como estratégia de gestão, em que se objetiva uma maior produtividade, 

diminuição de custos ou reforço dos espaços de controle e de disciplina. O assédio 

moral organizacional é verificado principalmente em atividades intelectuais, tais 

como bancários, operadores de telemarketing e vendedores, nas quais há uma 

constante pressão e coação por resultados. 

Maria Aparecida Alkimin99, comentando sobre o assédio discriminatório, traz, 

como exemplo de sua manifestação, a discriminação em razão do sexo, inclusive 

quanto ao cargo e ao salário. 

Na pesquisa que envolveu 2609 bancários de 27 bancos diferentes, foi 

verificado que 33,89% dos pesquisados relataram ter sido expostos a situações 

constrangedoras no trabalho. Constatou-se ainda que: 

Entre as variáveis sócio-demográficas estudadas apenas o gênero e 
a orientação sexual da vítima levam a diferenças no índice de 
assédio, sendo que as mulheres e o grupo de homo e bissexuais 
relatam terem passado por um maior número de situações 
constrangedoras. [...] Com relação às diferenças de gênero, mais 
mulheres relataram ter vivenciado situações constrangedoras do que 
os homens. Enquanto os homens evidenciaram mais situações de 
assédio organizacional, as mulheres ressaltaram maior frequência 
daquelas relacionadas ao assédio pessoal.100 
 

 Embora estudos apontem que as mulheres são as principais vítimas de 

assédio moral, segundo Adriane de Araújo Reis: 

A revisão dos critérios definidores do assédio moral no ambiente de 
trabalho e os casos relatados na jurisprudência nacional nos levam a 
crer que o assédio moral não traduz efetivamente uma modalidade 
de discriminação de gênero. Há pessoas de ambos os sexos tanto 
nos polos ativos quanto passivos da prática abusiva. A 

                                                 
99

 ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio Moral na Relação de Emprego. Curitiba: Juruá, 2005, p. 76. 
100

 MACIEL, Regina Heloisa; CAVALCANTE, Rosemary; MATOS, Teresa Glaucia Rocha; 
RODRIGUES, Suzineide. Auto relato de situações constrangedoras no trabalho e assédio moral nos 
bancários: uma fotografia. Psicol. Soc. [online]. 2007, vol.19, n.3, pp. 117-128. 
Disponível:<http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a16v19n3.pdf>. Acesso em 03 de abril de 2014, pp. 
123 e 125. 



40 

 

 

 

predominância de mulheres entre as vítimas em algumas pesquisas 
decorre da cultura local, apresentando-se de forma mais acentuada 
nas sociedades em que ainda se praticam com certa legitimidade os 
tratamentos discriminatórios quanto ao gênero101.  
 

 Léa Calil, conquanto afirme que homens e mulheres podem ser vítimas de 

assédio moral, alega que ―há formas de assédio moral que um homem ou grupo de 

homens conseguem impor às mulheres cujo inverso não é verdadeiro‖102. A autora 

cita os seguintes casos: piadinhas sexistas, fotos pornográficas enviadas pelo email 

institucional, comentários indiscretos sobre as feições das funcionárias, os quais 

tornam o ambiente hostil para as mulheres. 

 Portanto, a doutrina, no geral, traz a perspectiva da mulher assediada, apesar 

de reconhecer que o assédio moral não é fenômeno que atinge exclusivamente esse 

público. 

 

2.3.2 Assédio sexual 
 

 

O assédio sexual pode ser definido como ―toda conduta de natureza sexual 

não desejada que, embora repelida pelo destinatário, é continuadamente reiterada, 

cerceando-lhe a liberdade sexual‖103. 

O bem jurídico atingido por essa prática é a liberdade sexual, que ocasiona o 

constrangimento e a ofensa à dignidade do trabalhador, por meio de um 

comportamento incômodo do agressor e rejeitado pela vítima, uma vez que 

indesejado. 

Diferentemente do assédio moral, não há necessidade da reiteração da 

prática no assédio sexual, bastando uma única conduta para que seja configurado. 

Rotineira é a delimitação de duas espécies de assédio sexual: por intimidação 

ou ambiental e por chantagem ou quid pro quo.  

O primeiro tipo traduz-se por intimidações sexuais que ocasionam 

constrangimento, humilhação, por meio de manifestações de cunho sexual, como, 

por exemplo, gestos inadequados e inconvenientes, que acabam por prejudicar o 
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desempenho laboral da vítima ou gerar uma situação ofensiva, hostil, de intimidação 

ou abuso no trabalho. Trata-se de conduta sexual indesejada por quem a recebe e 

provocadora de efeitos prejudiciais ao desempenho laboral e ao estado geral de 

bem-estar. O elemento hierárquico, nessa situação, é irrelevante.104 

 A segunda espécie ocorre quando o empregador ou seus prepostos utilizam-

se da autoridade inerente à sua função ou condição para pressionar a empregada 

ou empregado à obtenção de favores sexuais, por meio de ameaças, promessas de 

vantagens profissionais e coações. Há, portanto, uma chantagem sexual 

concernente ao emprego, assim como abuso de autoridade.105
  

Na área trabalhista, o assédio sexual vem sendo considerado como uma 

forma de discriminação ilícita, independentemente da intenção de discriminar. 

Segundo Coutinho106: 

[...] o assédio sexual caracteriza-se em discriminação de gênero, 
visto que a ação é movida em razão do sexo, e nos casos em que a 
conduta se dá por chantagem o pressuposto é de que exista uma 
relação de poder, em que a parte subordinada ou dependente é 
molestada por encontrar-se submetida a uma posição hierárquica 
ascendente ou de mando-obediência.  

 
 No mesmo sentido, alerta Paula Cantelli que o assédio sexual está ―[...] 

intimamente relacionado à discriminação em relação ao gênero, que traz à tona o 

conflito de dominação, aliás, de poder existente entre homens e mulheres‖107. 

Informa que dados da OIT apontam que 52% das mulheres economicamente ativas 

já foram assediadas sexualmente, bem como que 99% das denúncias mundiais 

relacionadas ao assédio sexual demonstram que as vítimas são do sexo feminino.108 

Embora Léa Calil afirme que o assédio sexual pode ocorrer com homens e 

mulheres, bem como entre pessoas do mesmo sexo, acrescenta que a fórmula 

primordial ainda é: homem-assediante e mulher-assediada. Para ela, o assédio 

sexual ―é um dos muitos percalços que a mulher trabalhadora enfrenta em sua vida, 

tendo origem na cultura machista e discriminatória contra a mulher que, apesar de 

toda a legislação existente banindo-a, se recusa a evadir-se do nosso cotidiano‖.109 
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 Apesar da agressão à esfera íntima das vítimas, as denúncias ainda não são 

frequentes. Como aduz Barros110: 

Salienta-se que, normalmente, as mulheres não denunciam o 
assédio sexual, deixando para os sindicatos ou associações 
femininas fazê-lo, não só por acanhamento, mas por julgarem que 
essa revelação poderá lhes acarretar constrangimento que afetem 
sua dignidade, acentuando-lhes a tensão psicológica e, 
principalmente, pelo temor de perderem o emprego. 

 
 Portanto, os autores, ao abordarem o tema assédio sexual, enfatizam as 

questões de gênero e identificam a mulher como principal vítima deste tipo de 

conduta.   

 

2.3.3 Anúncios discriminatórios 

 

 Não raro, há anúncios de emprego veiculados pela mídia impressa e digital 

com conteúdo nitidamente discriminatório. São exemplos frequentes narrados como 

discriminação de gênero: ―Contrata-se repositor, masculino, 18 a 30‖; ―Balconista, 

currículo com foto‖; ―Empregada doméstica, de 30 a 40 anos, solteira‖. 

 As publicações de anúncios de empregos que estabelecem critérios de 

admissão relacionados ao sexo, ao estado civil, à idade, à crença religiosa, à raça 

ou cor, à ―boa aparência‖, entre outras, sem que a natureza da função a ser exercida 

justifique a exigência destes pressupostos, são considerados discriminatórios e 

proibidos pela legislação brasileira. 

 O artigo 373-A, inciso I, da CLT (acrescentado pela Lei nº 9.799/99), dispõe, 

ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que atingem o 

acesso da mulher ao mercado de trabalho e quando a natureza da atividade a ser 

exercida assim o exigir, ser vedado publicar ou fazer publicar anúncio de emprego 

no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, bem como o 

artigo 1º da Lei nº 9.029/95 veda a adoção de qualquer prática discriminatória e 

limitativa para efeito de acesso à relação de emprego ou à sua manutenção, por 

motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. 

A Súmula 221 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reza que são civilmente 

responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente da publicação pela imprensa o 

autor do escrito e o proprietário do veículo de divulgação. Portanto, devem ser 
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responsabilizados todos os órgãos de imprensa, uma que vez que possuem grande 

influência na vida social e não podem ser divulgadores de conteúdos 

preconceituosos.  

 Souto Maior, ao tratar sobre o assunto e avaliar anúncios extraídos do 

Caderno "Empregos", do Jornal Folha de São Paulo, de 27 de julho de 2003, infere 

que "estas limitações de acesso ao mercado de trabalho para determinados tipos de 

pessoas: mulheres, negros, feios, gordos, maiores de 35 anos, portadores de má 

dicção, são totalmente injustificáveis, sendo, portanto, ato de discriminação"111. 

 Conforme legislação mencionado, a proibição de anúncios discriminatórios 

surgiu por meio da Lei 9.799/1999, a qual inseriu na CLT regras sobre o acesso da 

mulher ao mercado de trabalho. Assim, o tema ganhou relevância, inicialmente, pela 

perspectiva de coibição de práticas discriminatórias contra o público feminino. 

 

2.3.4 Revista íntima 

 

 Nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, "são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". 

 Já o artigo 373-A, inciso VI, da CLT, aduz ser vedado ao empregador e 

preposto proceder a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Este artigo 

apenas se refere às empregadas mulheres; contudo, a jurisprudência se posicionou 

como desproporcional esse tipo de revista também em homens. Assim também é o 

entendimento do Enunciado n. 15, II, da 1ª Jornada de Direito Material e Processual 

do Trabalho – TST/ANAMATRA (23/11/2007), ao asseverar que "a norma do art. 

373-A, inc. VI, da CLT, que veda revistas íntimas nas empregadas, também se 

aplica aos homens em face da igualdade entre os sexos inscrita no art. 5º, inc. I, da 

Constituição da República‖. 

 José Afonso Dallegrave Neto destaca que há três espécies distintas de 

revistas no meio ambiente de trabalho, quais sejam: a) revistas íntimas sobre a 

                                                 
111

 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz, op. cit., p.10. 



44 

 

 

 

pessoa do empregado; b) revistas íntimas sobre os bens do empregado e c) revistas 

não íntimas112. 

 A primeira espécie, segundo o autor, notadamente abusiva e ilícita, ocorre 

quando há uma exposição do corpo dos empregados, extrapolando os limites do 

poder empregatício. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) já se posicionou sobre a 

ilicitude dessas revistas, mesmo que tenham ocorrido por pessoas do mesmo sexo 

da vítima. 

 Yara Gurgel, destacando a revista íntima como umas das formas que mais 

atinge a dignidade da pessoa humana, aponta que "a trabalhadora é obrigada a se 

submeter, diariamente, à prática desonrosa de ser revistada intimamente, ao final do 

expediente, ainda que por outro trabalhador do mesmo sexo, em nome da proteção 

ao patrimônio do empregador".113 

 A revista sobre os bens é aquela que ocorre em objetos dos empregados, tais 

como bolsas, carteiras, armários, mesas e outros espaços privados. Dallegrave Neto 

entende que esse tipo de revista somente será legítimo quando houver uma 

razoável suspeita sobre atitudes dos empregados.114  

 Sobre o tema Alice Monteiro115 dispõe que: 

A revista, a rigor, vem sendo considerada, com acerto, como 
verdadeira atividade de polícia privada. Logo, só poderá ocorrer, de 
forma geral, não discricionária e apenas em circunstâncias 
excepcionais, respeitando-se ao máximo a esfera de privacidade do 
empregado, que se projeta sobre bolsos, carteiras, papéis, fichários e 
espaços a ele reservados. Entendimento contrário afronta o preceito 
constitucional, que considera inviolável a intimidade do cidadão 
brasileiro. 

 
 Contudo, o TST vem admitindo que esse tipo de revista, realizado sem 

contato táctil, apenas visual e de forma generalizada, não representa uma revista 

íntima, muito menos uma ilicitude.116  
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 Por fim, haveria as revistas não íntimas, ou seja, aquelas realizadas sem 

qualquer contato físico nos empregados ou em seus bens. São as realizadas por 

meio de portas de detector de metais, aparelho de raio-X, câmeras de vídeo, 

etiquetas magnéticas e outros. A princípio, os referidos meios de fiscalização e 

proteção da propriedade são considerados lícitos e legítimos.117 

 A questão de gênero, muitas vezes, é invocada pelo próprio Tribunal Superior 

do Trabalho para justificar as condenações nos processos que tenham como objeto 

a revista íntima, assim como para majorar eventuais indenizações em dano moral.  

 No processo n. RR-235500-08.2004.5.02.0040, por exemplo, a gerente da 

empresa Fax Point Indústria Importação e Exportação Ltda., ao fazer uma inspeção 

nos banheiros do estabelecimento, encontrou um absorvente feminino exposto e 

resolveu convocar as funcionárias para investigar quem o havia deixado. Na ocasião 

da revista, em fila, cada uma das empregadas era obrigada a baixar a roupa, 

inclusive a íntima, para que a referida gerente fizesse a verificação. Na sessão em 

que o caso foi julgado o processo, a relatora, ministra Delaíde Miranda Arantes, 

asseverou que "a extensão do dano ultrapassou a questão do constrangimento e 

envolveu, sobretudo, a questão de gênero. Destacou que não é possível avaliar o 

que significa, na vida de uma mulher, essa forma de exposição tão 

constrangedora".118 

 Portanto, os casos em que a mulher é vítima de revista íntima são 

enquadrados como problemas de gênero nas relações de trabalho.  

 

2.3.5 Remuneração diferenciada 

 

 Segundo Tanara Lilian Pazzim119, a diferença salarial entre gênero é reflexo 

da denominada "discriminação salarial", isto é, a existência de homens e mulheres 

ocupando a mesma função, mas recebendo salários diferenciados.  
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 O art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República, ao proibir a diferença de 

salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, 

idade, cor ou estado civil, enaltece o princípio da isonomia no âmbito trabalhista, 

assim como consagra constitucionalmente a proibição da discriminação salarial. 

 No mesmo sentido, o art. 373-A, inciso III, da CLT, inserido pela Lei n. 

9.799/99, assevera ser vedado considerar, dentre outros critérios, o sexo como 

variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e 

oportunidades de ascensão profissional. 

 Na verdade, o ordenamento jurídico trabalhista proíbe a diferença salarial 

injustificada entre quaisquer empregados que exerçam a mesma função, com 

trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, 

conforme art. 461 da CLT. 

 Embora o trabalho das mulheres represente cerca de 50% da mão de obra 

brasileira120, os estudos apontam uma significativa desigualdade salarial em relação 

aos homens. 

 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), divulgada, em 

2013, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, entre 

2011 e 2012, a diferença entre o salário da mulher e o do homem aumentou no 

Brasil. Em 2012, as mulheres ganhavam em torno de 72,9% da renda média dos 

homens. Conforme a referida pesquisa, os homens ganhavam, em média, R$ 1.698, 

enquanto as mulheres, apenas R$ 1.238.121 

 Para o IBGE122, as diferenças salariais podem ser atribuídas também ao tipo 

de inserção no mercado de trabalho. "As mulheres, em geral, ocupam posições mais 

precárias na hierarquia das ocupações e, consequentemente, auferem menores 

rendimentos"123. 

                                                 
120

 "A análise da proporção de mulheres ocupadas entre 1998 e 2008, segundo a PNAD, revela um 
aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, passando de 42,0% para 47,2% no 
conjunto do País" (BRASIL. IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de 
vida da população Brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, 2009, p.202). 
121

 CORRÊA, Marcello; ALMEIDA, Cássia; SPITZ, Clarice. Desigualdade de renda entre homem e 
mulher aumenta em 2012. In: O GLOBO. Caderno de Economia. 27/09/2013. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/economia/desigualdade-de-renda-entre-homem-mulher-aumenta-em-2012-
10172667#ixzz3ABnXiYmF>. Acesso em: 11 de agosto de 2014. 
122

O IBGE entende que "sexo não é a mesma coisa que gênero, sexo se refere a diferenças 
biológicas entre homem e mulher, gênero se refere a diferenças construídas socialmente entre sexos, 
quais sejam: papéis e responsabilidades atribuídas pela sociedade a homens e mulheres". (BRASIL. 
IBGE, op. cit., p.200). 
123

 BRASIL. IBGE, op. cit., p.202. 



47 

 

 

 

 Cantelli124 aduz que um dos argumentos para legitimar essa diferença salarial 

ainda é a superioridade dos custos da mão de obra feminina, devido aos gastos 

relacionados à maternidade e aos altos índices de absenteísmo associados aos 

cuidados com a família. 

 Adverte Calil125 que essa diferenciação de salários: 

É uma das formas mais cruéis de discriminação que existem, pois 
condena, de antemão, a parcela da população discriminada a uma 
vida como cidadãos de segunda categoria e perpetua os ciclos de 
pobreza e exploração ao diminuir a possibilidade de distribuição de 
renda por meio do trabalho. 

 
 Infere-se que, também nesta forma de discriminação, os debates a respeito 

das relações de gênero limitam-se às comparações salariais entre homens e 

mulheres. 

 O panorama na doutrina jurídico-trabalhista clássica brasileira demonstrou 

que não há estudos sobre gênero que envolvam outras perspectivas que ultrapasse 

o estudo da proteção do trabalho da mulher. 

No esforço investigativo de desvendar os usos, as práticas e as formas de 

proteção em razão de ―gênero‖ no Direito do Trabalho, o capítulo a seguir tem como 

objetivo realizar um panorama legal sobre o assunto, por meio da avaliação de 

normas brasileiras, de organismos internacionais e blocos econômicos.    
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3 O PANORAMA LEGISLATIVO BRASILEIRO, DA ONU, DA OIT, DA UNIÃO 

EUROPEIA E DO MERCOSUL SOBRE GÊNERO E RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

3.1 O Panorama Legislativo Brasileiro 

 

No período colonial não se falava em igualdade de gênero, uma vez que 

vigoravam as Ordenações do Reino e, conforme Gosdal, "a mulher era considerada 

como pertencente ao imbecilitus sexus, ou seja, posicionada com as crianças, 

loucos e incapazes"126. 

As Constituições de 1924 e de 1891 não trataram da igualdade de sexo, 

mencionavam apenas a igualdade perante a lei, respectivamente nos artigos 179, 

inciso XIII, e 72, §2º.   

O Decreto n. 21.417-A de 1932, o qual regulamentou as condições do 

trabalho das mulheres nos estabelecimentos industriais e comerciais, é considerado 

a primeira lei da mulher trabalhadora127. Dentre as suas principais regras, destacam-

se: a proibição da diferença salarial (art. 1º); a vedação às mulheres do trabalho 

noturno (art. 2º); a proibição do trabalho da mulher em ambientes subterrâneos, nas 

minerações, nas pedreiras e obras de construção, em ambientes perigosos e 

insalubres (art. 5º); descanso de oito semanas para as mulheres em caso de parto, 

com direito a percepção de metade do salário (art. 7º e 9º); e proibição da dispensa 

da mulher grávida (art. 13).128 

A primeira Constituição brasileira que buscou coibir práticas discriminatórias 

no ambiente de trabalho foi a Constituição de 1934, a qual, em seu art. 121, §1º, "a", 

determinava ser defesa a diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo 

de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. A Constituição de 1937 nada 

mencionou sobre a vedação de práticas discriminatórias na seara laboral, cabendo 

apenas à Constituição de 1946, no art. 157, II, resgatar o que prescrevia a CF/1934, 

apenas acrescentado a proibição de diferença salarial por motivo de nacionalidade. 
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A Constituição de 1967, em seu art. 158, III, além de impedir a diferença de salários 

por motivo de sexo, cor e estado civil e excluir por motivo de nacionalidade, proibiu 

que essas razões fossem utilizadas como critério para admissões. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988, logo no seu art. 3º, IV, aduz que um 

dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é ―promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação‖. Especificamente em relação ao trabalho, manteve a vedação de 

diferença de salários, de critério de admissão e também de exercício de funções por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX). 

Verifica-se que a Constituição Federal de 1988, em nenhum momento, utiliza 

a expressão ―gênero‖, prefere em seu lugar o termo ―sexo‖. 

Ademais, o art. 5º, caput, da Constituição Federal, ao privilegiar a igualdade 

formal, destaca, no inciso primeiro, que "homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição". Verifica-se, portanto, um 

posicionamento expresso do Constituinte em apenas considerar homem e mulher 

como sujeitos do Princípio da Igualdade.  

Nesse sentido, Yara Gurgel129 afirma: 

Com a promulgação da Constituição de 1998 e o propósito de 
garantir os Direitos Humanos a homens e mulheres, além de 
implementar uma sociedade justa, sem preconceito de origem, sexo, 
raça e quaisquer outras formas de discriminação, o Ordenamento 
Constitucional adotou a Igualdade de Oportunidades como 
referencial para promover a inclusão da mulher no mercado de 
trabalho, buscando superar as desigualdades de gênero. A meta é a 
igualdade de tratamento. 

 
Em sintonia com a Constituição de 1988, a Consolidação das Leis do 

Trabalho possui onze referências à palavra ―sexo‖ e nenhuma ao termo ―gênero‖. 

Essa anotação é importante, pois explica o fato dos doutrinadores 

juslaboralistas em geral não tratarem sobre o tema discriminação de gênero, mas, 

especificamente, sobre a discriminação contra a mulher. 

Cabe registrar que a CLT, de 1943, inicialmente, regulamentou o trabalho da 

mulher com normas consideradas como protetivas, mas que, em sua essência, não 
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passavam de efetivas proibições, contribuindo para um processo de exclusão. Sobre 

o tema, Thereza Gosdal130 assevera que: 

Os fundamentos para a proteção da mulher no trabalho eram 
fisiológicos, vinculados à reprodução; biológicos, invocando-se a 
maior fragilidade física; morais, relacionados à sexualidade da 
mulher e à conduta dela esperada, de mulher "honesta"; familiares, 
voltados à preservação da estrutura familiar e manutenção da 
autoridade marital. Havia também a intenção de proteger postos de 
trabalho masculinos. 

 
Contudo, a Constituição de 1988, ao se posicionar pela igualdade entre 

homens e mulheres, não recepcionou diversos artigos da CLT, quais sejam, a 

proibição de prorrogação da jornada de trabalho sem que houvesse autorização por 

atestado médico (art. 375), a vedação ao trabalho noturno (art. 379), a exigência de 

atestados médicos especiais (art. 378), a proibição ao trabalho em subterrâneos, 

nas minerações, em subsolo, nas pedreiras e obras de construção pública ou 

particular, em atividades perigosas e insalubres (art. 387), a autorização da 

interferência no contrato de trabalho da mulher pelos maridos e pais (art. 446). Tais 

dispositivos foram definitivamente revogados por meio da Lei n. 7.855/1989, que 

também acabou por eliminar os artigos 374 e 380 da CLT. 

Atualmente, no Capítulo III, da CLT, intitulado Da Proteção do Trabalho da 

Mulher, restaram normas específicas sobre o combate à discriminação e proteção à 

maternidade.131 

A CLT, em seu art. 5º, alude que: ―a todo trabalho de igual valor 

corresponderá salário igual, sem distinção de sexo‖. O diploma trabalhista, no 

capítulo específico de proteção ao trabalho da mulher, deixa nítido, principalmente 

após a leitura do art. 373-A, que qualquer expressão que inclua a proibição em 
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 GOSDAL, Thereza Cristina, op. cit., pp.80-81. 
131

 Há um debate doutrinário e jurisprudencial em torno do art. 384 da CLT, o qual dispõe que "em 
caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no 
mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho". Para Thereza Gosdal, por exemplo, o 
referido dispositivo vai de encontro com a Constituição Federal, especificamente ao art. 5º, I, e art. 7º, 
XXX, estando revogado (GOSDAL, Thereza Cristina, op. cit., p. 84). Contudo, o Pleno Tribunal 
Superior do Trabalho, em 17/11/2008, no Processo n. RR-154000-83.2005.5.12.0046, entendeu, por 
votação apertada (14 votos a 12), que a concessão de condições especiais à mulher não fere o 
princípio da igualdade entre homens e mulheres contido na Constituição e reconheceu, assim, a 
constitucionalidade do artigo 384 da CLT (BRASIL. TST. Notícias: Pleno do TST confirma norma da 
CLT que garante intervalo para mulher. 2008. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/busca-de-
noticias?p_p_id=buscanoticia_WAR_buscanoticiasportlet_INSTANCE_xI8Y&p_p_lifecycle=0&p_p_st
ate=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2%20&advanced-search-display 
=yes%20&articleId=284723%20&version=1.0%20&groupId=10157%20&entryClassPK=284725>.Aces
so em 16 de agosto de 2013). 
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razão de sexo tem como sinônimo a vedação da diferença entre homens e 

mulheres. 

A Lei nº 9.029/95, que impede a exigência de atestados de gravidez e 

esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos de admissão ou 

permanência da relação de trabalho, em seu art. 1º, veda qualquer prática 

discriminatória e limitativa para fins de acesso à relação de emprego, ou à sua 

manutenção, especificamente, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, 

situação familiar ou idade. Ademais, torna crime a exigência de qualquer documento 

ou ato referente à esterilização ou ao estado de gravidez, assim como quaisquer 

medidas voltadas ao controle de natalidade. No artigo 4º, há a possibilidade do 

empregado, em caso de rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, 

além de pleitear dano moral, requerer a reintegração com ressarcimento integral de 

todo o período de afastamento, mediante pagamento das remunerações ou a 

percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida 

monetariamente e acrescida dos juros legais.132 

 Em relação às normas de combate à discriminação, destaca-se o art. 373-A, 

inserido na CLT pela Lei n. 9.799/1999, que proíbe: a publicação de anúncio de 

emprego referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a 

natureza da atividade exigir; a recusa de emprego, promoção, motivação de 

dispensa do trabalho ou distinções de remuneração em razão de sexo, idade, cor, 

situação familiar ou estado de gravidez; a exigência de atestado ou exame para a 

comprovação de esterilidade ou gravidez durante o contrato de trabalho; o acesso 

ou a adoção de critérios subjetivos para deferimento de inscrições ou aprovações 

em concursos nas empresas privadas em razão de sexo, idade, cor, situação familiar 

ou estado de gravidez; e as revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. 

 Pela evolução legislativa apresentada, observa-se que, inicialmente, houve 

uma ausência de normas sobre a mulher trabalhadora, posteriormente uma proteção 

excessiva, que gerou exclusões ao mercado de trabalho e, por fim, segundo narra 

Cali, "hoje se fala em um caráter promocional do Direito do Trabalho da mulher, em 

busca de promover a igualdade entre os gêneros e que a proteção legal à mulher 
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 No capítulo 9, o artigo 4º da Lei n. 9.029/95 será analisado de forma mais aprofundada. 
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trabalhadora apenas se faça presente onde diferenças, como as biológicas e de 

tratamento assim o exigirem".133      

Maurício Godinho Delgado, ao comentar sobre o parâmetro antidiscriminatório 

―sexo‖, que tradicionalmente esteve presente nos textos normativos citados, 

compreende que, até a Constituição de 1988, jamais tal critério foi considerado pela 

cultura jurídica dominante, tendo em vista que, pela antiga justificativa da proteção, a 

CLT acabou por limitar e, consequentemente, discriminar as mulheres no Direito do 

Trabalho.134 

Conclui-se que a legislação brasileira, voltada ao combate à discriminação, 

não utiliza o termo gênero, limitando-se a vedar formas de diferenciação entre 

homens e mulheres, assim como entre os sexos. 

Embora não exista um projeto de lei, no Brasil, que especificamente 

mencione a discriminação de gênero e/ou a identidade de gênero nas relações de 

trabalho, o Projeto de Lei da Câmara n. 122 de 2006, de autoria da Deputada Iara 

Bernardi, em sua última versão, previa a alteração da Lei 7.716/1989, inovando ao 

determinar que: ―Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes de ódio e 

intolerância resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, 

origem, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou condição de 

pessoa idosa ou com deficiência‖. 

Após diversos debates em torno do referido projeto, inclusive travados com a 

bancada evangélica do congresso, em 17 de dezembro de 2013, após requerimento 

do Senador Eduardo Lopes, o projeto foi anexado ao Projeto de Lei do Senado n. 

236 de 2012, referente à Reforma do Código Penal, para a insatisfação dos 

movimentos sociais de lésbicas, gays e transgêneros.135 

Atualmente está em tramitação o Projeto de Lei n. 5002/2013136, de autoria 

dos Deputados Jean Wyllys e Érika Kokay, o qual dispõe sobre o direito à identidade 

de gênero. Batizado como Projeto João W. Nery, em homenagem ao militante 

brasileiro transexual masculino, em seu artigo 2º, há o seguinte esclarecimento: 
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 CALIL, Léa Elisa Silingowschi, op. cit., p. 52. 
134

 DELGADO, Maurício Godinho. Proteções contra a discriminação na relação de emprego. In: 
VIANA, Márcio Túlio; RENAULT, Luiz Otávio Linhares (Coord.). Discriminação: estudos. São Paulo: 
LTr, 2000, p. 100.  
135

 BRASIL. SENADO. PLC - Projeto de Lei da Câmara, n. 122 de 2006. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=79604>. Acesso em: 16 de 
agosto de 2014. 
136

 O Projeto na íntegra encontra-se no Anexo 1 da presente pesquisa. 
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"Entende-se por identidade de gênero a vivência interna e individual do gênero tal 

como cada pessoa o sente, a qual pode corresponder ou não com o sexo atribuído 

após o nascimento, incluindo a vivência pessoal do corpo". O projeto estabelece, 

conforme dispõem seus artigos, os mecanismos jurídicos para fins de 

reconhecimento da identidade de gênero, consentindo às pessoas a retificação de 

dados registrais, incluindo o sexo, o prenome e a imagem constante na 

documentação pessoal.137 

Apesar de os projetos iniciais, que possuem uma nova perspectiva de 

discriminação de gênero, ainda não se debruçarem sobre a legislação trabalhista, 

servem como forma incipiente para gerar o debate sobre o tema e alastrar-se por 

todos os ramos do Direito.   

 

3.2 O Panorama da ONU, da OIT, da União Europeia e do Mercosul  

 

3.2.1 Organização das Nações Unidas – ONU 

 

 A Organização das Nações Unidas (ONU), fundada em 24 de outubro de 

1945, é uma organização internacional intergovernamental, que surgiu após a II 

Guerra Mundial, substituindo a Liga das Nações, com o intuito de frear a guerra, 

promover a paz e o desenvolvimento mundial. 

  A Carta das Nações Unidas, em seu art. 1º, afirma que um dos objetivos da 

ONU é "conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas 

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover 

e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para 

todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião". 

 No intuito de assegurar uma neutralidade de gênero no projeto da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, foi constituída, pelo Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC), uma Comissão sobre o Status da Mulher.138 

                                                 
137

 O Projeto atualmente se encontra na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM), pode ser 
encontrado em: BRASIL. CÂMARA. PL 5002/2013. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565315>. Acesso em: 
16 de agosto de 2014. 
138

 ONU. A ONU e as Mulheres. Disponível em: <http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-
mulheres/>. Acesso em: 02 de agosto de 2013.  
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 A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, 

em seu art. 23, afirma que ―1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de 

emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 

desemprego. 2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual 

remuneração por igual trabalho‖. No art. 2º, aduz que toda pessoa tem capacidade 

para gozar dos direitos e das liberdades que constam na Declaração, sem que haja 

distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição.  

 No contexto da ampliação do movimento feminista, a Assembleia Geral da 

ONU declarou o ano de 1975 como o Ano Internacional das Mulheres, quando 

ocorreu a primeira Conferência Mundial sobre as Mulheres na Cidade do México. 

 No ano de 1979, foi aprovada a Convenção sobre eliminação de todas as 

formas de discriminação contra a mulher, da Organização das Nações Unidas, 

ratificada pelo Brasil em 1984.   

 Em seu art.1º, a Convenção conceitua a discriminação contra a mulher como: 

 [...] toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que 
tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, 
gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado 
civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, 
social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. 

 
 A referida norma internacional, em seu art. 5º, "a", dispõe que os Estados 

invistam em medidas para modificar os padrões socioculturais de conduta de 

homens e mulheres, com o objetivo de eliminar as suas funções estereotipadas.  

 Em 1980, em Copenhague, aconteceu a Segunda Conferência Mundial sobre 

a Mulher, na qual foram reivindicados novos direitos e, em 1985, em Nairóbi, 

realizada a Conferência Mundial para a Revisão e Avaliação das Realizações da 

Década das Nações Unidas para a Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e Paz, 

quando foi declarado que todos os assuntos possuem interesse das mulheres. 

 Em Pequim, no ano de 1995, realizou-se a Quarta Conferência Mundial sobre 

as Mulheres, oportunidade em que, por meio da Declaração de Pequim e da 

Plataforma de Ação de Pequim, definiram-se os direitos das mulheres como direitos 

humanos. Além disso, consoante afirma a Divisão da ONU para mulheres, na sua 

revisão da quarta conferência: 
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A transformação fundamental em Pequim foi o reconhecimento da 
necessidade de mudar o foco da mulher para o conceito de 
gênero, reconhecendo que toda a estrutura da sociedade, e 
todas as relações entre homens e mulheres dentro dela, tiveram 
que ser reavaliados. Só por essa fundamental reestruturação da 
sociedade e suas instituições poderiam as mulheres ter plenos 
poderes para tomar o seu lugar de direito como parceiros iguais aos 
dos homens em todos os aspectos da vida. Essa mudança 
representou uma reafirmação de que os direitos das mulheres são 
direitos humanos e que a igualdade de gênero era uma questão de 
interesse universal, beneficiando a todos139. (Grifou-se).  

 
 No ano de 2000, a ONU avaliou os grandes problemas mundiais, 

estabelecendo oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM140 que devem 

ser alcançados por todos os países até 2015. O terceiro refere-se à promoção da 

igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres.  

 A inovação internacional no tema gênero acontece no ano de 2006, quando a 

Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos 

realizaram um projeto com o intuito de desenvolver princípios jurídicos internacionais 

voltados à aplicação da legislação internacional na matéria orientação sexual e 

identidade de gênero. 

 Sendo assim, entre os dias 6 a 9 de novembro de 2006, em Yogyakarta, 

Indonésia, especialistas da área aprovaram os Princípios de Yogyakarta sobre a 

aplicação da legislação internacional de direitos humanos nas questões que dizem 

respeito à orientação sexual e à identidade de gênero.141  

 No preâmbulo do documento, há as seguintes definições sobre orientação 

sexual e identidade de gênero: 

COMPREENDENDO ―orientação sexual‖ como estando referida à 
capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda atração 
emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do 
mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como de ter 
relações íntimas e sexuais com essas pessoas; 
ENTENDENDO ―identidade de gênero‖ como estando referida à 
experiência interna, individual e profundamente sentida que cada 
pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou não, corresponder 
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 ONU. A ONU e as Mulheres. Disponível em: <http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-
mulheres/>. Acesso em: 02 de agosto de 2013. 
140

 São eles: 1 - Acabar com a fome e a miséria; 2 - Oferecer educação básica de qualidade para 
todos; 3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4 - Reduzir a 
mortalidade infantil; 5 - Melhorar a saúde das gestantes; 6 - Combater a HIV/Aids, a malária e outras 
doenças; 7 - Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; e 8 - Estabelecer parcerias para 
o desenvolvimento mundial (ONU. PNUD. 8 Objetivos para 2015. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/ODM.aspx>. Acesso em 14 de agosto de 2013). 
141

 ONU. Princípios de Yogyakarta. 2007. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/ 
principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso em: 16 de agosto de 2013. 
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ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento 
pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação 
da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou 
outros) e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, 
o modo de falar e maneirismos.142 
 

 Dentre os 29 princípios consagrados, o Princípio 12 dispõe sobre o Direito ao 

Trabalho, o qual aduz que "toda pessoa tem o direito ao trabalho digno e produtivo, 

a condições de trabalho justas e favoráveis e à proteção contra o desemprego, sem 

discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero"143. 

 Por meio da Recomendação Geral n. 28, de 2010, o Comitê sobre a 

Eliminação da Discriminação contra as Mulheres entendeu que: ―A discriminação de 

mulheres baseada no sexo e no gênero está intrinsecamente ligada a outros fatores 

que afetam as mulheres, tal como raça, etnia, religião ou crença, estado de saúde, 

classe, idade, classe social, casta, orientação sexual e identidade de gênero"144. De 

maneira que solicita que os Estados membros reconheçam legalmente estas formas 

de interseção. 

 Em junho de 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU adotou a 

Resolução n. 17/19, considerada a primeira Resolução das Nações Unidas sobre 

direitos humanos, orientação sexual e identidade de gênero145, tendo em vista a 

grave preocupação com a violência e com a discriminação dessas pessoas. 

 A ONU produziu cartilha146 com o objetivo de definir as principais obrigações 

que os Estados têm para promover a igualdade e evitar a violência em razão da 

orientação sexual e identidade de gênero. Há cinco orientações iniciais sobre o 

assunto: proteger as pessoas da violência homofóbica e transfóbica, por meio de leis 

criminais e sistemas efetivos de registro e investigação; prevenir a tortura e o 

tratamento cruel, desumano e degradante às pessoas LGBT147; revogar leis que 

ainda criminalizem a homossexualidade; proibir a discriminação com base na 

orientação sexual e identidade de gênero, permitindo o acesso a empregos, à saúde 
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 ONU. Princípios de Yogyakarta, op. cit. 
143

 Idem. 
144

 ONU. Nascidos Livres e Iguais: orientação sexual e identidade de gênero no regime 
internacional dos Direitos Humanos. Brasília: ONU, 2013. Disponível em: <http://acnudh.org/wp-
content/uploads/2013/03/Nascidos-Livres-e-Iguais-Baixa-Resolu% C3%A7%C3 %A3o.pdf>. Acesso 
em: 16 de agosto de 2014, p. 35. 
145

 A Resolução foi aprovada com 23 votos favoráveis, 19 contrários e 3 abstenções. 
146

 ONU. Nascidos Livres e Iguais: orientação sexual e identidade de gênero no regime 
internacional dos Direitos Humanos, op. cit., p. 13. 
147

 Sigla que comporta: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e demais Transgênros.  
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e à educação; e proteger o direito de expressão, associação e reunião para pessoas 

intersexo e LGBT. 

 No ano de 2014, a ONU lançou manual Construindo a igualdade de 

oportunidades no mundo do trabalho: combatendo a homo-lesbo-transfobia, no qual, 

por meio de histórias reais de pessoas que sofrem discriminação no ambiente 

laboral, delimita diretrizes sobre a promoção dos direitos humanos de pessoas LGBT 

no mundo do trabalho.  Segundo o manual: 

A negação de direitos em razão da orientação sexual e da identidade 
de gênero recebe o nome de homo-lesbo-transfobia, uma violência 
que transforma características da diversidade sexual em motivo para 
desigualdades, vulnerabilidades, exclusões e riscos de toda ordem. 
O direito a trabalhar, é um desses direitos humanos que precisam ser 
garantidos às pessoas LGBT. Não se trata apenas do acesso ao 
emprego e a estabilidade no mesmo, mas do direito a um ambiente 
amigável onde todos possam desenvolver plenamente seu potencial, 
sem barreiras ou entraves à carreira, com tratamento respeitoso, 
equidade e liberdade para se expressar sem constrangimentos ou 
violências.148  

 
 Infere-se que, a partir de 2006, a ONU iniciou os debates e deliberações 

sobre a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, tirando da 

invisibilidade grupos historicamente marginalizados. Contudo, é necessária a criação 

de um conjunto de direitos específicos para esse público ou o estabelecimento de 

novos padrões internacionais de direitos humanos, uma vez que as decisões, 

recomendações e orientação proferidas pelos mecanismos de direitos humanos das 

Nações Unidas realizam uma interpretação das Convenções e Protocolos existentes 

que já incluem as pessoas LGBT no contexto da proteção.149 

 Compreende-se que é urgente um documento internacional específico sobre 

o tema, como existe especificamente para as mulheres, crianças e pessoas com 

deficiência, uma vez que reafirma mundialmente o repúdio a práticas 

discriminatórias, instiga o debate, dá visibilidade ao problema e coage os Estados a 

tomarem providências internas sobre os casos de violência, desigualdade e 

exclusão.  
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 ONU. Promoção dos Direito Humanos de pessoas LGBT no mundo do trabalho. 
Construindo a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho: combatendo a homo-lesbo-
transfobia. São Paulo: PNUD, OIT, UNAIDS, 2014. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/arquivos/ 
MANUAL_completo_DireitosHumanosLGBT.pdf>. Acesso em: 29 de outubro de 2014.   
149

 ONU. Nascidos Livres e Iguais: orientação sexual e identidade de gênero no regime 
internacional dos Direitos Humanos, op. cit., p. 63. 
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3.2.2 Organização Internacional do Trabalho – OIT 

 

 Após o término da Primeira Guerra Mundial, em Paris, no ano de 1919, 

realizou-se a Conferência da Paz, que ensejou a criação de uma comissão, formada 

por representantes de governos, empregadores e trabalhadores, para estudo e 

elaboração de propostas para uma legislação internacional do trabalho. 

A comissão criou uma Carta do Trabalho que continha nove princípios 

orientadores da política internacional para as relações trabalhistas. Todas as 

orientações elaboradas pela comissão serviram de base para o Tratado de 

Versalhes, o qual deu existência à Organização Internacional do Trabalho – OIT -, 

em 1919. 

A necessidade de criação de um organismo internacional para as questões 

trabalhistas fundamentou-se em argumentos: humanitários – condições injustas e 

degradantes de muitos obreiros; políticos – meio de evitar conflitos sociais que 

ameaçem a paz; e econômicos – igualdade de condições humanas de trabalho a 

nível internacional, no intuito de que a concorrência global não seja um obstáculo 

para conquistas trabalhistas em todos os países do mundo. 

Desde 1946, um acordo firmado com a ONU reconheceu a OIT ―como 

organismo especializado na consecução dos objetivos previstos em seu documento 

constitutivo, outorgando-lhe plena autonomia, isto é, assegurando-lhe liberdade de 

ação no âmbito de suas competências‖150. Os dois órgãos internacionais passaram, 

após a segunda guerra mundial, a realizar suas atividades de forma harmônica e em 

caráter de cooperação, sem perda da autonomia.  

A OIT é, assim, uma pessoa jurídica de direito público internacional151, que 

possui o objetivo de reivindicar melhorias nas condições de trabalho no mundo com 

vistas à proteção dos trabalhadores. 

 Além da cooperação técnica para desenvolver projetos, a OIT tem mais duas 

formas de atuação: a produção e divulgação de informação e a elaboração de 

instrumentos normativos, como convenções e recomendações sobre o trabalho.  
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 REIS, Daniela Murada. O princípio da vedação do retrocesso no Direito do Trabalho. São 
Paulo: LTr, 2010, p. 64. 
151

 O art. 39 da Constituição da OIT, após revisão de 1946, assevera que a entidade ―gozará de 
completa personalidade jurídica e especialmente, de capacidade para: a) contratar; b) adquirir bens 
móveis e imóveis e deles dispor; c) comparecer em juízo‖. 
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 As convenções internacionais, por gozarem de status de tratados 

internacionais de direitos humanos, são instrumentos de cumprimento obrigatório 

pelos países que assumem o compromisso de fazer valer suas determinações. Já as 

recomendações não possuem força vinculante, tendo como objetivo a sugestão de 

adoção de medidas por países membros acerca de matérias afetas à OIT.152 

 Daniela Muradas adverte que diplomas internacionais do trabalho apenas 

devem se incorporar à legislação nacional se oferecerem um progresso sociojurídico 

aos trabalhadores, pois há uma reserva implícita ao retrocesso social. Acrescenta 

que: 

Assim, as Convenções internacionais derivadas da Organização 
Internacional do Trabalho atuam em papel complementar à 
legislação nacional, expandindo o núcleo de proteção nacional ao 
trabalho, promovendo a progressão social do trabalhador mediante a 
cumulação das vantagens justrabalhistas estabelecidas nos diplomas 
nacionais e internacionais.153 
 

 A OIT possui, atualmente, doze Convenções154 que dispõem sobre a proteção 

à mulher e a igualdade de gênero, das quais seis foram ratificadas pelo Brasil. 

Desde a sua criação, o assunto é motivo de preocupação para esse organismo 

internacional, de modo que, em 1919, já havia a Convenção nº 3, tratando sob a 

proteção da maternidade. 

 Ao avaliar o conteúdo das convenções n. 03, 04, 41, 45 e 89, verifica-se uma 

fase protetora do trabalho feminino, a qual culminou com a proibição ao trabalho 

noturno, perigoso, insalubre, impondo diversos empecilhos ao acesso da mulher ao 
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 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e não discriminação: 
sua aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 104. 
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 REIS, Daniela Murada, op. cit., p. 129. 
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 Convenções da OIT sobre igualdade de gênero: Convenção nº 3 sobre a proteção à 
maternidade, 1919; Convenção nº 4 sobre o trabalho noturno das mulheres, 1919;  Convenção nº 41 
(revisada) sobre o trabalho noturno da mulheres, 1934;  Convenção nº 45 sobre o trabalho 
subterrâneo das mulheres, 1935; Convenção nº 89 sobre o trabalho noturno das mulheres das, 1948 
e Protocolo, 1990;  Convenção nº 103 sobre a proteção à maternidade (revisada), 1952; Convenção 
nº 100 sobre a igualdade de remuneração, 1951;  Convenção nº 111 sobre a discriminação (emprego 
e ocupação), 1958;  Convenção nº 156 sobre os trabalhadores com responsabilidades familiares, 
1981;  Convenção nº 171 sobre o trabalho noturno, 1990;  Convenção nº 183 sobre a proteção à 
maternidade (revisada), 2000; Convenção n 189 sobre trabalho decente para trabalhadoras/es 
domésticos/as, 2011; O Brasil ratificou seis Convenções: C. 03. Proteção à maternidade (1919) 
(ratificada em 1934) – não está em vigor; C. 89 Trabalho noturno das mulheres, 1948 (revisada) 
(ratificada em 1957); C.100 Igualdade de remuneração, 1951 (ratificada em 1957); C.103 Proteção à 
maternidade, 1952 (revisada) (ratificada em 1965); C.111 Discriminação no emprego e na ocupação, 
1958 (ratificada em 1965); C.171 Trabalho noturno, 1990 (ratificada em 2002). (OIT. A importância 
da igualdade de gênero no mundo do trabalho. 2013. Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/content/importancia-da-igualdade-de-genero-no-mundo-do-trabalho>. 
Acesso em: 16 de agosto de 2014). 
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mercado trabalho, a fim de que pudesse cumprir com suas obrigações familiares. 

Como visto no item sobre a legislação brasileira, as referidas normas internacionais 

influenciaram o direito interno, o qual, a princípio, também promulgou leis 

trabalhistas proibitivas.  

 Posteriormente, sobre a temática da discriminação de gênero155, a OIT 

preocupou-se em proporcionar a igualdade entre homens e mulheres, destacando-

se duas Convenções. A primeira, Convenção n. 100, de 1951 e ratificada pelo Brasil 

em vigor em 25 de abril de 1953, versa sobre a igualdade de remuneração entre 

homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor.  

 Já a Convenção n. 111, de 1958 e ratificada pelo Brasil em 26 de novembro 

de 1965, abarca de forma ampla o assunto da discriminação em matéria de emprego 

e ocupação. Em seu artigo 1º, conceitua: 

1. Para os fins da presente Convenção, o termo ―discriminação‖ 
compreende: 
a) Toda a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, 
sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de 
oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou 
profissão; 
b) Toda e qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por 
efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de 
tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser 
especificada pelo Estado Membro interessado depois de consultadas 
as organizações representativas de patrões e trabalhadores, quando 
estas existam, e outros organismos adequados. 

 
   O item ―a‖, destarte, delimita formas de discriminação, mas sem mencionar o 

termo ―gênero‖, prefere-se a expressão ―sexo‖. O item ―b‖, por sua vez, dá margem à 

ampliação do rol de formas de discriminação. 

 Além da Convenção n. 100 e n. 111, citam-se as recomendações n. 13, de 

1921, que diz respeito ao trabalho noturno das mulheres na agricultura; n. 90, de 

1951, que aborda a temática da igualdade de remuneração entre homens e 

mulheres; n. 111, de 1958, que versa sobre as práticas discriminatórias no emprego 

ou ocupação; n. 123, de 1965, que trata sobre emprego das mulheres e das suas 

responsabilidades familiares e; n. 165, de 1981, dispondo a respeito da igualdade de 

oportunidades e tratamento para os trabalhadores. 
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 Segundo Laís Abramo, especialista regional da OIT em temas de gênero para a América Latina, "o 
conceito de gênero se refere às características atribuídas social, cultural e historicamente a homens e 
mulheres, e que, portanto, são mutáveis ao longo do tempo e em diferentes situações sócio-
culturais"(ABRAMO, Laís, op. cit., p.33).   
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 Conforme Declaração da OIT sobre os princípios e Direitos Fundamentais no 

Trabalho de 1998, todos os membros, ainda que não tenham ratificado as 

convenções aludidas, reafirmaram o compromisso de respeitar, promover e tornar 

realidade, de boa-fé e em conformidade com a Constituição da OIT, os princípios 

relativos: à liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação 

coletiva; à eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; à 

abolição efetiva do trabalho infantil; e à eliminação da discriminação em matéria de 

emprego e ocupação. 

 Sendo assim, independentemente da ratificação das Convenções n. 100 e n. 

111, o Estado que faça parte da OIT deve aplicá-las em seu território, no intuito de 

eliminar a discriminação nas relações de trabalho. 

 A Organização Internacional do Trabalho possui um espaço na internet 

dedicado ao Programa Regional da OIT de Gênero e Trabalho Decente para a 

América Latina e o Caribe. Nele é possível encontrar informações sobre o tema da 

igualdade de gênero sob a perspectiva desse organismo internacional. 

 No referido site, esclarece-se que, desde a sua constituição em 1919, um dos 

objetivos fundamentais da OIT é a proteção dos direitos das trabalhadoras e a 

promoção de oportunidade para que homens e mulheres possam exercer um 

trabalho digno em condições de liberdade, igualdade e seguridade.156 

 Há diversas obras produzidas pela OIT que tratam sobre a igualdade de 

gênero. Na obra Avanço conceitual e metodológico no campo da diversidade no 

trabalho e da certificação profissional, realizada junto com o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), há o objetivo de oferecer uma base conceitual que contribua para a 

formulação de políticas de igualdade de oportunidades. Em sua parte final, 

denominada recomendações, as propostas na área específica para gênero estão 

todas voltadas a uma melhoria nas condições de trabalho exclusivamente para as 

mulheres.157  

 Em 2012, a OIT iniciou um projeto pioneiro denominado Identidade de Gênero 

e Orientação Sexual: promoção dos direitos, da diversidade e da igualdade no 

mundo do trabalho, conhecido pela sua sigla em inglês PRIDE. Estudos preliminares 
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 OIT. La OIT e la igualdad de género. Disponível em: <http://igenero.oit.org.pe/index.php?option= 
com_content&task=view&id=17&Itemid=51>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2011. 
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 OIT. Diversidade – Avanço conceitual para a educação profissional e o trabalho – ensaios e 
reflexões. Brasília: OIT, 2002, p.130. 
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do projeto, realizados na Argentina, Hungria, África do Sul e Tailândia, entre 2012 e 

2013, concluíram que a discriminação e o assédio contra os trabalhadores LGBT 

são práticas frequentes; não existem leis que protejam os trabalhadores LGBT e 

quando existem sua aplicação é deficiente; a exclusão desse grupo ocorre, porque 

existe uma ideia preconcebida de comportamento para homens e mulheres; a 

maioria dos trabalhadores LGBT preferem ocultar sua orientação sexual, fato que  

ocasiona estresse e repercussões negativas no trabalho; e os trabalhadores 

transgêneros parecem sofrer as formas mais graves de discriminação no trabalho, 

eis que estão excluídos do trabalho formal, possuem problemas na emissão de 

documentos de identidade, assim como são extremamente assediados no ambiente 

de trabalho.158 

 A OIT, desde sua criação, serve como modelo aos Estados em matéria de 

Direito do Trabalho. A utilização limitada à mulher e ao homem do uso da expressão 

gênero em âmbito internacional dificulta as alterações na seara interna dos países 

membros. Sendo assim, é primordial que os estudos iniciados na área, como o 

PRIDE, avancem para a elaboração de legislação internacional e consolidem uma 

nova perspectiva de gênero inclusiva.   

 

3.2.3 União Europeia – EU 

 

 A União Europeia é o bloco econômico mais avançado do mundo, que tem 

origem após a Segunda Guerra Mundial, surgindo como forma de garantir a paz 

duradoura e unir os países europeus política e economicamente. 

 O processo efetivo de integração159 na Europa ganhou impulso com a 

assinatura, pela Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, em 
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 OIT. Discriminación en ele trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de género: 
resultados del estudio piloto. 2013. Disponível: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-
--relconf/documents/meetingdocument/wcms_221738.pdf>. Acesso em 16 de agosto de 2014. 
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 Cf. Eugênia Barza: ―A ideia de integração faz com que o termo mereça explicitação, dado que o 
termo integração possui variados significados, indo do mais amplo ao mais específico. Em sentido 
amplo pode ser compreendido como um acordo de vontades de Estados-nacionais para tratar de 
modo uniforme de questões comuns em áreas tão diferentes como econômicas, sociais, militares e 
científicas, sentido próximo da ideia de cooperação, congregando partes com diferentes graus de 
desenvolvimento econômico. Já em um sentido mais específico, integração é processo dinâmico, 
resultado de acordo político, com vistas a aproximar economias nacionais, sentido próprio da teoria 
econômica, prevendo as etapas e uma associação ou organização internacional a ser criada‖ 
(BARZA, Eugênia Cristina Nilsen Ribeiro. Integração regional e Direito internacional latino-americano: 
um estudo segundo o direito internacional. Revista Jurídica da Seção Judiciária de Pernambuco, 
v. 2, pp. 111-129, 2010, p. 114). 
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1951, do Tratado de Paris, que instituiu a Comissão Europeia do Carvão e do Aço 

(CECA) e, em Roma, em 25 de março de 1957, dos Tratados que instituíram a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia de Energia 

Atômica (CECA ou EURATOM). Em 1967, entrou em vigor o Tratado de fusão das 

três Comunidades Europeias, passando a existir uma única Comissão e um único 

Conselho de Ministros. Em 1992, foi assinado o Tratado da União Europeia em 

Maastricht, momento em que ficaram estabelecidas as regras para a instituição de 

moeda única, a política externa e de segurança e o reforço da cooperação em 

matéria de justiça e de assuntos internos. Nesse momento, a Comunidade Europeia 

foi formalmente substituída pela União Europeia.160 

 A União Europeia conta com 28 Estados-Membros e apresenta um estágio 

avançado de integração econômica, haja vista que possui políticas econômicas, 

financeiras, sociais e monetárias próprias, assim como há uma harmonização da 

legislação aduaneira e uma moeda comum (o Euro). 

 O Tratado da União Europeia, art. 2º, prevê que a União Europeia: 

Funda-se nos valores do respeito pela dignidade humana, da 
liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e do 
respeito pelos direitos do Homem, incluindo os direitos das pessoas 
pertencentes a minorias. Estes valores são comuns aos Estados-
Membros, numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não 
discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade 
entre homens e mulheres.161 

 
 Registre-se que o artigo 19 do Tratado sobre o funcionamento da União 

Europeia - TFUE, na Parte II, intitulada Não Discriminação e Cidadania da União, 

aduz que o Conselho poderá tomar as medidas necessárias para combater a 

discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, 

deficiência, idade ou orientação sexual, sem prejuízo das demais disposições dos 

tratados e dentro dos limites das competências que estes conferem à União 

Europeia.162 

 Conforme Pastor163, o princípio antidiscriminatório clássico em razão de 

gênero está formulado no art. 157164 do Tratado sobre o funcionamento da União 
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 UNIÃO EUROPEIA. A história da União Europeia. Disponível em: <http://europa.eu/about-eu/eu-
history/index_pt.htm>. Acesso em: 17 de agosto de 2014. 
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 UNIÃO EUROPEIA. Tratados da UE. Disponível em: <http://europa.eu/eu-law/decision-making/ 
treaties/index_pt.htm>. Acesso em: 17 de agosto de 2014. 
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 Idem. 
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 PASTOR, Amparo Ballester, op. cit., p. 126. 
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Europeia165 e se encontra desenvolvido na Diretiva 2006/54/CE166 de Parlamento 

Europeu e do Conselho de 5 de julho de 2008, relativa à aplicação do princípio da 

igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 

assuntos de emprego e ocupação.  

 A mencionada Diretiva, em seu art. 4º, sobre a igualdade de remuneração e a 

proibição da discriminação, assim esclarece: 

Para um mesmo trabalho ou para um trabalho a que for atribuído um 
valor igual, é eliminada, no conjunto dos elementos e condições de 
remuneração, a discriminação, directa ou indirecta, em razão do 
sexo. 
Em especial, quando for utilizado um sistema de classificação 
profissional para a determinação das remunerações, este sistema 
basear-se-á em critérios comuns aos trabalhadores masculinos e 
femininos e será estabelecido de modo a excluir as discriminações 
em razão do sexo.167 

 
 A Diretiva 2000/78/CE do Conselho de 27 de novembro de 2000, que 

estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 

profissional, por sua vez, aduz em seu art. 1º que: 

A presente directiva tem por objecto estabelecer um quadro geral 
para lutar contra a discriminação em razão da religião ou das 
convicções, de uma deficiência, da idade ou da orientação sexual, no 
que se refere ao emprego e à actividade profissional, com vista a pôr 
em prática nos Estados-Membros o princípio da igualdade de 
tratamento.168 

 
 Pastor, ao avaliar as decisões da União Europeia sobre a interpretação das 

referidas diretivas e a discriminação em razão de sexo e gênero, identifica que a 
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 Artigo 157 da TFUE (antigo art. 141 do TCE): ―1. Os Estados-Membros assegurarão a aplicação 
do princípio da igualdade de remuneração entre trabalhadores masculinos e femininos, por trabalho 
igual ou de valor igual‖. 
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 Esse artigo, como diversos outros voltados à igualdade entre homens e mulher, foi instituído pelo 
Tratado de Amsterdã de 1997. 
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 UNIÃO EUROPEIA. Directiva 2006/54/CE do Conselho, de 05 de Julho de 2006, relativa à 
aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens 
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profissional. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000 
L0078:pt:HTML>. Acesso em: 14 de julho de 2013. 
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jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE)169 assim já se 

pronunciou sobre o tema:  

A discriminação por razão de identidade sexual ou transexualidade 
do trabalhador constitui uma discriminação por razão de sexo 
(STJCE de 30 de abril de 1996, P v. S, C-13-94), mas o mesmo não 
ocorre com a discriminação que tem como causa a opção sexual do 
trabalhador (STJCE de 17 de fevereiro de 1998, Grant, C-249/96 e 
STJ de 10 de maio de 2011, assunto Romer, C-147-08), que 
constituiria discriminação por orientação sexual e que encontra 
proteção na Diretiva 2000/78.170 

 
 A Carta de Direitos Humanos da União Europeia de 2000 também enfatiza o 

combate à discriminação em razão do sexo:  

Artigo 21: 1. É proibida a discriminação em razão, designadamente, 
do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características 
genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, 
pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, 
idade ou orientação sexual. 

 
 Em 28 de setembro de 2011, o Parlamento Europeu171, seguindo a Resolução 

n. 17/19, adotada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU e já citada 

anteriormente, aprovou Resolução sobre direitos humanos, orientação sexual e 

identidade de gênero nas Nações Unidas, na qual: 

[...]Lamenta que os direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e 
transgêneros nem sempre sejam totalmente respeitados na União 
Europeia, incluindo o direito à integridade física, o direito à vida 
privada e familiar, o direito à liberdade de opinião e expressão, o 
direito à liberdade de reunião, o direito à não-discriminação, o direito 
à liberdade de circulação, incluindo o direito à livre circulação para 
casais do mesmo sexo e suas famílias, o direito de acesso a 
cuidados de medicina preventiva e de beneficiar de tratamento médio 
e o direito ao asilo; 
[...]Condena muito firmemente o facto de que a homossexualidade, a 
bissexualidade ou a transexualidade sejam vistas ainda por certos 
países, inclusive na UE, como uma doença mental, e solicita aos 
diferentes Estados que lutem contra este fenómeno; solicita, em 
especial, a despsiquiatrização do percurso transexual e 
transgêneros, a livre escolha da equipa de tratamento, a 
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 Anteriormente era denominado de Tribunal de Justiça das Comunidades Europeia (TJCE), 
passando a denominar Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), após a revisão introduzida pelo 
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simplificação da mudança de identidade e a cobertura pela 
Segurança Social. [...]172. 
 

 

 O Parlamento Europeu, em 17 de novembro de 2011, aprovou ainda a 

Resolução sobre a integração da perspectiva de gênero nas atividades do 

Parlamento Europeu, de modo a conclusão n. 12 dispõe que o Parlamento, nas 

atividades em matéria de gênero, deverá incluir o tema da identidade de gênero e 

avaliar a forma como as políticas e atividades se repercutem nos transexuais. 

Ressalta que a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Gênero deverá 

levar em consideração a identidade de gênero em todas as atividades e políticas no 

domínio da igualdade entre os gêneros.173 

 Por fim, cita-se o Regulamento174 n. 1381/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho da União Europeia de 17 de dezembro de 2013, que cria o Programa 

"Direitos, Igualdade e Cidadania" para o período de 2014 a 2020, o qual, em seus 

―considerandos‖, especificamente no número oito, afirma que "a discriminação em 

razão do sexo abrange, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia, a discriminação causada pela redesignação de gênero", enfatizando 

que, "na execução do Programa deverá igualmente ser tida em conta a evolução do 

direito da União e da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia no que 

respeita a outros aspetos relacionados com as questões de género, nomeadamente 

a identidade de gênero"175. 

 O art. 4º, item i, "d", do Regulamento, dispõe que um dos objetivos 

específicos do Programa é promover a igualdade entre homens e mulheres e 

avançar com a integração horizontal nas questões de gênero.  

Nesse contexto, entende-se que a União Europeia vem avançando no 

conceito de gênero, motivo pelo qual, devido à sua importância e visibilidade 
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mundial, pode influenciar outros organismos, blocos econômicos e Estados na 

construção da proteção de outros grupos excluídos na sociedade. 

 

3.2.4 Mercado Comum do Sul – MERCOSUL 

 

 O Mercado Comum do Sul - Mercosul - foi criado após a assinatura do 

Tratado de Assunção, em 26 de março de 1991, pela Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, visando à integração por meio da livre circulação de bens, serviços e 

fatores produtivos, de uma política comercial comum, de uma Tarifa Externa Comum 

- TEC, da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais e da harmonização 

de legislações dos países envolvidos nas áreas pertinentes. 

 Em 2012, houve o ingresso definitivo ao Mercosul da Venezuela e foi 

assinado o Protocolo de Adesão da Bolívia, este ainda em processo de conclusão. 

Atualmente, o Mercosul possui como membros associados a Bolívia, o Chile, o Peru, 

a Colômbia e o Equador. A Guiana e o Suriname, embora não sejam membros 

associados, possuem direito de participação nas reuniões.  

 A Declaração Sociolaboral, aprovada em 1998 pelo Conselho do Mercado 

Comum, introduz preceitos sobre a não discriminação e promoção da igualdade. O 

art. 1º aduz que: 

Art. 1º Todo trabalhador tem garantida a igualdade efetiva de direitos, 
tratamento e oportunidades no emprego e ocupação, sem distinção 
ou exclusão por motivo de raça, origem nacional, cor, sexo ou 
orientação sexual, idade, credo, opinião política ou sindical, 
ideologia, posição econômica ou qualquer outra condição social ou 
familiar, em conformidade com as disposições legais vigentes. 
Os Estados Partes comprometem-se a garantir a vigência deste 
princípio de não discriminação. Em particular, comprometem-se a 
realizar ações destinadas a eliminar a discriminação no que tange 
aos grupos em situação desvantajosa no mercado de trabalho. [...] 
Art. 3º Os Estados Partes comprometem-se a garantir, mediante a 
legislação e práticas trabalhistas, a igualdade de tratamento e 
oportunidades entre mulheres e homens. 

 
 Em matéria de gênero, foi instituída, em dezembro de 2011, por meio da 

Decisão n. 24/11 do Conselho do Mercado Comum (CMC), a Reunião de Ministras e 

Altas Autoridades da Mulher (RMAAM) do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 

substituindo a anterior Reunião Especializada da Mulher (REM), criada em 1998. 

 Segundo o Regulamento Interno, datado de 24 de maio de 2013, a RMAAM 

"é o órgão que assessora e propõe ao Conselho do Mercado Comum (CMC), 
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medidas, políticas e ações em matéria de igualdade de gênero, de acordo com a 

Decisão CMC n. 24/2011 de dezembro de 2011". Esta instância do Mercosul tem o 

poder de emitir declarações, assim como projetos de Recomendações e Decisões, 

que serão avaliadas pelo Foro de Consulta e Concertação Política (FCCP), os quais 

serão formalizados pelo Conselho Mercado Comum (CMC) por meio do Grupo 

Mercado Comum (GMC) para aprovação.176 

 Diversas decisões e recomendações surgiram desde a criação da REM, 

atualmente, RMAAM, principalmente voltadas: à incorporação da perspectiva de 

gênero no Mercosul (Resolução 84/200); ao trabalho e emprego; à violência 

baseada em gênero; à educação com perspectiva de gênero; e à participação 

política das mulheres. 

 Sobre as principais normas177, que versam sobre gênero no âmbito do 

Mercosul, destacam-se: a Recomendação n. 05/08, que trata sobre gênero e HIV-

SIDA, elaborada pelo Foro de Consulta e Concertação Política - FCCP; a 

Recomendação n. 01/10, a qual aborda o tratamento integral da violência de gênero, 

proposta pela REM e do FCCP;  a Resolução n. 84/00, sobre a incorporação da 

perspectiva de gênero no âmbito do Mercosul, de origem da REM; a Recomendação 

n. 04/12, também referente ao tratamento integral da violência baseada em gênero, 

proposta pela Reunião de Ministros do Interior e pelo FCCP; a Recomendação n. 

10/12, acerca da incorporação da perspectiva de gênero nos Acordos Regionais e 

Internacionais firmados pelo Mercosul; e a Decisão n. 14/12, concernente às 

diretrizes da política de igualdade de gênero no Mercosul, elaborada pela 

RMAAM;178.     

 Conforme art. 1º, da Resolução/GMC n. 84/00 do Mercosul, sobre 

"Incorporação da perspectiva de gênero no âmbito do Mercosul", o Grupo Mercado 

Comum resolve: 

Instruir aos diferentes foros do MERCOSUL dentro de seus 
respectivos mandatos e competências, a incorporar a perspectiva de 
gênero no planejamento, elaboração, implementação e avaliação de 
suas atividades, políticas e programas, a fim de permitir a análise de 
seu impacto sobre as mulheres, com a finalidade de garantir a 

                                                 
176
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igualdade e equidade entre os gêneros, com especial atenção no 
tratamento, entre outros, dos temas trabalho, emprego, seguridade 
social, saúde, pequenas e médias empresas e projetos de 
cooperação. 

 
 A perspectiva de ampliação do conceito de gênero, no âmbito do Mercosul, 

começa a ser traçada com a Declaração do Mercosul sobre os Direitos das Minorias 

Sexuais, de 2007, aprovada em Montevidéu, Uruguai, a qual expressa a urgente 

necessidade de trabalhar para erradicar a discriminação por orientação sexual e 

identidade/expressão de gênero nos países do Mercosul.     

 Em 29 de março de 2012, na 21ª Reunião de Altas Autoridades em Direitos 

Humanos e Chancelarias do Mercosul e Estados Associados (RAADH), em Buenos 

Aires, por sugestão da ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República (SDH/PR), foi aprovada a Declaração sobre os Direitos 

da População LGBT, na qual consta: 

Seu compromisso com a adoção, dentro dos parâmetros das 
instituições jurídicas de direito interno, de políticas públicas contra a 
discriminação contra as pessoas por causa da orientação sexual e 
identidade de gênero. 
Sua condenação quanto à discriminação contra pessoas em razão 
da orientação sexual e identidade de gênero e insta os Estados a 
eliminar as barreiras enfrentadas lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais e intersexuais no acesso aos direitos; 
Sua rejeição à violência e violações dos direitos humanos contra as 
pessoas LGBTI e insta os Estados a prevenir, investigar e garantir 
que as vítimas recebam a proteção judicial devida em condições de 
igualdade. 

 
No âmbito dos países do Mercosul, os quais vêm avançando na terminologia 

"gênero", destacam-se o Uruguai e a Argentina. 

 A Lei Uruguaia nº 17.817 de 2004, que versa sobre a luta contra o racismo, a 

xenofobia e a discriminação, em seu artigo 2º, inclui como motivos de discriminação 

os baseados em gênero, orientação e identidade sexual. A Lei n. 18.620 de 2009, 

por sua vez, que trata sobre o direito à identidade de gênero e à mudança de nome 

e sexo em documentos, em seu artigo 1º, aduz: "Toda pessoa tem direito ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade conforme a sua própria identidade de 

gênero, independentemente de qual seja seu sexo, biológico, genético, anatômico, 

morfológico, hormonal, de alocação ou outro".179  
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 A Argentina, por meio da Lei n. 26.743, sancionada em 9 de maio de 2012, 

estabelece o direito de identidade de gênero. Em seus artigos primeiro e segundo, 

conceitua identidade de gênero:   

ARTICULO 1º — Direito à identidade de gênero. Toda pessoa tem 
direito: 
a) Ao reconhecimento da sua identidade de gênero;  
b) Ao livre desenvolvimento da pessoa, conforme sua identidade de 
gênero; 
c) A ser tratada de acordo com sua identidade de gênero e, em  
particular, a ser identificada desse modo nos instrumentos que  
acreditem sua identidade pessoal a respeito do/s prenome/s, da 
imagem e do sexo com que é registrada neles.   
ARTICULO 2° — Definição. Entende-se por identidade de gênero a 
vivência interna e individual do gênero tal como cada pessoa o sente, 
a qual pode corresponder ou não com o sexo atribuído após o 
nascimento, incluindo a vivência pessoal do corpo. Isto pode 
envolver a modificação da aparência ou a função corporal por meio 
de meios farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que 
seja sempre escolhido. Também inclui outras expressões de gênero, 
como a vestimenta, o modo de falar e as condutas.180 

 
 Embora o debate acerca da ampliação do termo gênero tenha iniciado no 

Mercosul e em seus países membros, ainda há pouca discussão no contexto do 

Direito do Laboral, o que, de certa forma, dificulta a inclusão de diversas pessoas no 

mercado do trabalho. 

 No geral, ao realizar uma avaliação do proposto nessa primeira parte do 

estudo, a doutrina e a legislação trabalhista ainda associam a terminologia "gênero" 

ao trabalho da mulher, de maneira que não acompanham as novas perspectivas que 

circundam o tema, requerendo, assim, uma reavaliação doutrinária e legal sobre o 

assunto. 

 O objetivo da segunda parte dessa pesquisa será expor as teorias sobre 

gênero, advindas, primordialmente, de outros ramos do conhecimento, as quais 

subsidiarão a reformulação de uma nova doutrina crítica sobre gênero no Direito do 

Trabalho.   
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SEGUNDA PARTE 

AS CATEGORIAS FUNDAMENTAIS E TEÓRICO-FILOSÓFICAS SOBRE 

GÊNERO 

 

 

4 OS ESTUDOS DE GÊNERO E O PERCURSO PARA REFUTAÇÃO DO MODELO 

BINÁRIO 

 

4.1 O movimento feminista e a emergência do gênero 

 

 Antes de enveredar pelo conceito de gênero, é necessário avaliar a sua 

história. Conforme enfatiza Guacira Louro181, ela se encontra intrinsecamente 

associada à história do movimento feminista contemporâneo. Dessa forma, é 

essencial resgatar esse processo, no intuito de se contextualizar as perspectivas 

teóricas que embasarão a construção da terceira parte desse estudo.     

 Inicialmente, esclarece-se que a Teoria Política Feminista, conforme infere 

Kymlicka, é completamente diferente nas suas premissas e nas conclusões, uma 

vez que há uma diversidade de teorias dentro do feminismo. O que as unem é a 

busca pela eliminação da subordinação da mulher e o que as diferenciam é a forma 

de descrição e medidas que serão utilizadas para essa eliminação. Há o feminismo 

liberal, socialista e libertário, assim como há, atualmente, formas de teorização - 

teoria psicanalítica ou pós-estrutural - que se encontram, inclusive, fora da clássica 

filosofia política anglo-saxônica.182 

 O feminismo igualitário do tipo liberal compreende que a vida pública sujeita 

as mulheres à dominação masculina, uma vez que os processos de socialização e 

educação favoreceriam a subordinação feminina, sendo necessária a eliminação de 

leis discriminatórias e a reformulação do sistema educacional.183  

Vertentes do feminismo socialista entendem, como base no livro de Engels As 

origens da família, da propriedade privada e do Estado, que a divisão sexual do 
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trabalho gerou uma desigualdade social ou opressão, quando surgiram as classes 

sociais baseadas na propriedade privada. Sendo assim, a igualdade poderia ser 

alcançada com a extinção da sociedade de classes.184  

Outras correntes do feminismo socialista compreendem que, mesmo em 

países socialistas, ainda persistiria a desigualdade entre homens e mulheres. Desse 

modo, a opressão feminina teria origem tanto no modo de produção capitalista como 

igualmente na forma de reprodução. 

O feminismo da diferença do tipo radical, por sua vez, encontra no processo 

reprodutivo a origem da subordinação feminina, o qual tornaria as mulheres 

prisioneiras da biologia e dependentes do homem. A libertação da mulher seria 

possível com a derrota do patriarcado185 por meio do controle da reprodução. 

Chega-se a ser defender, inclusive, a reprodução artificial como forma de eliminar as 

diferenças sociais. É o que fez a feminista Shulamith Firestone, em sua obra A 

dialética do sexo.186  

De maneira geral, apenas no século XIX, pode-se falar em feminismo como 

movimento social organizado. Na virada do século XX, a reivindicação do direito ao 

voto das mulheres, o ―sufragismo‖, marcou as lutas feministas. Esse período 

incipiente do movimento feminista é denominado de ―primeira onda‖ e foi um reflexo 

dos interesses das mulheres brancas de classe média.187  

Nesse primeiro momento do movimento feminista moderno, buscou-se uma 

situação de paridade entre os homens, para afastar a ideia de uma destinação 

natural exclusivamente do sexo masculino para a prática de certas atividades 

primordiais na sociedade. Nesse sentido, as primeiras reivindicações se pautaram 

em uma maior participação política das mulheres; no direito à educação, direito ao 

voto, à representação política, à propriedade, à autodeterminação, a transmitir uma 

herança.188  
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Segundo Tina Chanter, "um pressuposto implícito engastado na ideia de que 

as feministas devem lutar pela igualdade com os homens é o de que as mulheres 

buscam igualdade com os homens privilegiados"189. Para ela, deveria haver, citando 

bell hooks190, uma luta do feminismo contra a opressão, não apenas sexista, mas, 

também, classista, racista e heterossexista.  

Após a Segunda Guerra Mundial, surge a denominada ―segunda onda‖, para 

lutar contra o patriarcado e o direito ao prazer e ao corpo da mulher. Além das 

reivindicações políticas e sociais, houve uma preocupação com a construção teórica 

sobre gênero. 

Portanto, os estudos de gênero se iniciaram após as lutas libertárias dos anos 

60, mais especificamente com os movimentos sociais de 1968, tais quais: as 

revoltas estudantis de maio em Paris, os black panters, a primavera de Praga na 

Tchecoslováquia, o movimento hippie, lutas contra a guerra do Vietnã, movimento 

contra a ditadura militar. A partir dessas mobilizações, muitas mulheres perceberam 

que exerciam um papel secundário nas lutas políticas, reivindicando espaço e 

voz.191 

 Registre-se que, também nos anos 60, há um grande questionamento sobre a 

sexualidade. A comercialização da pílula anticoncepcional, que garante um maior 

poder e controle da mulher em relação ao seu corpo, o questionamento da 

virgindade e a perspectiva do sexo como fonte do prazer nomeiam esse período 

como uma Revolução Sexual.  

 Nesse contexto de mobilização e contestação política e social, surgem obras 

clássicas associadas ao estudo de gênero, que inserem nas universidades uma 

preocupação acadêmica sobre o assunto, quais sejam: O segundo sexo, de Simone 

de Beauvoir, em 1949, A mística feminina, de Betty Friedman, em 1963, e Política 

Sexual, de Kate Millet, em 1969.192 
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 Os estudos de gênero irão se contrapor ao argumento básico de que as 

desigualdades entre homens e mulheres derivam basicamente das suas diferenças 

biológicas. Segundo Guacira Louro193: 

É necessário demonstrar que não são propriamente as 
características sexuais, mas é a forma como essas características 
são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou pensa sobre 
elas que vai construir, efetivamente, o que é feminino ou masculino 
em uma dada sociedade e em um dado momento histórico. Para que 
se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa 
sociedade importa observar não exatamente seus sexos, mas sim 
tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. O debate vai se 
constituir, então, através de uma nova linguagem, na qual gênero 
será um conceito fundamental. 
 

  Fala-se ainda em uma ―terceira onda‖, iniciada na década de 1990, que 

objetiva continuar e superar a falhas das fases anteriores, realizando uma crítica às 

definições essencialistas da feminilidade e passando a incluir as experiências de 

mulheres oriundas de diferentes raças, classes econômicas e culturas. Será nessa 

fase que as feministas pós-estruturalistas, como se verá, irão contestar o próprio 

modelo binário de gênero, que compreende, singularmente, homem e mulher em 

posições opostas.  

 

4.2 Gênero como categoria útil de análise histórica 

 

 Conforme Scott, as feministas americanas iniciaram a usar a palavra ―gênero‖ 

no seu sentido literal/gramatical, como uma forma de fazer referência à organização 

social da relação entre os sexos. A gramática utiliza o termo gênero para realizar 

classificações que possuam uma relação entre si. Dessa maneira, as referidas 

feministas introduziram o estudo de gênero para realizar uma rejeição ao caráter 

biológico associado ao termo "sexo", assim como estabelecer uma análise relacional 

entre homens e mulheres. Esses estudos iniciais buscavam reconstruir a história da 

mulher associando três categorias: classe, raça e gênero.194  

 Ao realizar uma avaliação sobre a abordagem dos (as) historiadores (as) 

acerca do tema gênero, Scott identifica duas formas: uma descritiva e outra causal. 
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 A descritiva trata dos fenômenos sem os interpretar e questionar, assim como 

sem buscar transformar os paradigmas existentes. São dois os seus aspectos. O 

primeiro utiliza o termo "gênero" como sinônimo de "mulher", momento em que há 

uma busca por legitimidade acadêmica nos anos 1980, uma vez que o termo 

"gênero" teria uma conotação mais séria, objetiva e neutra do que "mulher". No 

segundo aspecto, a substituição da palavra "mulher" por "gênero" apontaria 

inevitavelmente para o estudo também sobre o homem: gênero seria usado para 

designar as relações sociais entre os sexos, para afastar as concepções biológicas e 

sinalizar o caminho para as construções sociais que delimitam as ideias sobre 

homens e mulheres.195    

 A abordagem causal, por sua vez, visou a explicar o conceito de gênero e as 

transformações históricas, a qual pode ser dividida em três posições teóricas.   

 A primeira fixa-se na teoria do patriarcado, que se pauta na subordinação das 

mulheres. A fonte de dominação é explicada pela apropriação masculina do trabalho 

reprodutivo da mulher ou pela sexualidade em si, momento em que haveria uma 

reificação sexual das mulheres pelos homens. A crítica a essa perspectiva histórica 

se baseia no fato dela se utilizar da diferença física - inerente ao corpo humano -, 

variável única, universal e imutável, sem que haja uma construção sociocultural da 

desigualdade de gênero.196 

 A segunda teoria, com abordagem causal, vale-se da doutrina marxista.  

Segundo Scott: 

Os primeiros debates entre as feministas marxistas giravam em torno 
dos mesmos problemas: a rejeição do essencialismo daqueles que 
defendem que ―as exigências da reprodução biológica‖ 
determinavam a divisão sexual do trabalho pelo capitalismo; o 
caráter fútil da integração dos ―modos de reprodução‖ nos debates 
sobre os modos de produção (que reprodução permanece uma 
categoria oposta e não tem um estatuto equivalente ao de modo de 
produção); o reconhecimento que os sistemas econômicos não 
determinam de forma direta as relações de gênero e que de fato a 
subordinação das mulheres é anterior ao capitalismo e continua sob 
o socialismo; a busca, apesar de tudo, de uma explicação 
materialista que exclua as diferenças físicas e naturais.197 

 
 O problema dessa abordagem, segundo a autora, é a de que: ―no interior do 

marxismo, o conceito de gênero foi por muito tempo tratado como subproduto de 
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estruturas econômicas mutantes: o gênero não tem tido o seu próprio estatuto de 

análise‖.198 

 A terceira abordagem causal sustenta-se na teoria psicanalítica, a qual é 

extremamente utilizada pelas feministas recentes, por oferecer uma formulação 

teórica relevante para a temática do gênero. As escolas anglo-americana e francesa 

ganham destaque, ao se interessarem pelos processos de criação da identidade do 

sujeito.199 

 Após esse relato dos estudos voltados ao gênero, Scott aduz que, somente 

no final do século XX, surgem preocupações teóricas relativas ao gênero como 

categoria de análise. Entende a autora que é preciso afastar o caráter fixo e 

permanente da oposição binária, assim como que é necessário substituir a noção de 

que o poder social é centralizado, para, nos termos de Foucault, pensar em poderes 

dispersos em toda a sociedade que constituem relações desiguais.200  

 Em tópico próprio, será analisada a contribuição de Foucault para os estudos 

de gênero.  

 

4.3 O estudo de gênero no Brasil 

 

 O movimento feminista no Brasil, assim como ocorreu mundialmente, ganhou 

destaque com a luta pelo direito ao voto. Lideradas pela bióloga Bertha Lutz, as 

chamadas ―sufragetes‖ brasileiras conquistaram esse direito em 1932, com a 

promulgação do Código Eleitoral.201   

Os estudos específicos de gênero iniciaram com a tese defendida por 

Heleieth Saffioti no final dos anos 60, denominada A mulher na sociedade de 

classes202.  Havia uma preocupação com a opressão feminina nas sociedades 

patriarcais. 

 As pesquisas voltadas à condição feminina mudam de foco a partir de 1980, 

quando aumentam os estudos sobre as mulheres brasileiras, na sua diferença de 

classe, de região, de raça, de idade, etc. Contudo, ainda condicionam a unidade das 

                                                 
198

 SCOTT, Joan, op. cit.,p. 13. 
199

 Ibidem, pp. 13-14. 
200

 Ibidem, pp. 18-20. 
201

 PINTO, Céli Regina Jardim. Feminismo, História e Poder. In: Revista de Sociologia e Política. v. 
18, n. 36, pp. 15-23, jun. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v18n36/03.pdf>. 
Acesso em 22 de novembro de 2014. 
202

 GROSSI, Miriam Pillar. op. cit. 



77 

 

 

 

mulheres à sua condição biológica, ou seja, o reconhecimento se fixa na existência 

de órgãos sexuais femininos.203 

 Conforme aduz Maria Eunice Guedes, no pós-ano 70, a luta pela abertura 

política no Brasil, a instauração da década da mulher pela ONU entre os anos de 

1975 a 1985, a vinda de militantes exiladas pela ditadura, que tiveram contato com 

as avançadas teorias feministas, possibilitaram, no início do movimento feminista 

brasileiro (1980 a 1985), "visibilizar o feminino enquanto qualitativo e constitutivo da 

população e das instituições brasileiras"204.  

 No segundo momento, compreendido entre os anos de 1985 a 1989, busca-

se, além de dar visibilidade à mulher, entender o sujeito mulher, a identidade 

feminina, para desvendar as relações diárias. No terceiro momento, que se inicia em 

1989, a discussão ultrapassa os guetos femininos e procura interagir com as 

diversas instituições sociais e outros movimentos sociais.205 

 

4.4 A relação entre sexo e gênero: desvendando o biológico e o cultural 

 

 Ao se analisar obras específicas sobre a matéria, inclusive de outras áreas do 

conhecimento, verifica-se, inicialmente, uma necessidade de diferenciar sexo de 

gênero. 

Em geral, o termo ―sexo‖ é tradicionalmente utilizado para se referir à clássica 

divisão entre macho e fêmea. Seria, assim, uma caracterização biológica conforme a 

anatomia e a fisiologia do ser humano. 

Conforme a historiadora Linda Nicholson, a palavra gênero é utilizada de duas 

formas. A primeira concepção de "gênero" surge em oposição ao "sexo", a fim de 

diferenciar o que seria socialmente construído do biologicamente verificado. Em uma 

segunda interpretação, gênero estaria associado a qualquer construção social que 

realizasse uma distinção entre o feminino e o masculino, a qual teria reflexos, 
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inclusive, na forma como se visualiza e interpreta o corpo. Nessa acepção, sexo e 

gênero não são termos independentes.206 

 Não obstante a segunda concepção ter predominado no discurso feminista, 

ainda há uma utilização frequente do termo "sexo" como significado do que é 

imutável, fora da cultura e da história.207  

 Embora os conceitos e diferenciações entre sexo e gênero não tenham se 

firmado antes da década de 60, em Beauvoir, é possível identificar resquícios dessa 

distinção, notadamente na sua famosa assertiva de que "a mulher não nasce 

mulher, torna-se mulher", que coloca em debate as crenças patriarcais 

tradicionais.208 

 Simone de Beauvoir, em 1949, no seu famoso O segundo sexo209, formulou 

uma filosofia feminista baseada na ética existencialista. Para ela, a masculinidade é 

algo tido como o neutro, o universal, o absoluto, o sujeito e o essencial, em síntese, 

a norma; já mulher é vista como o outro do homem, o ser inferior ao homem. Haveria 

uma renúncia da liberdade pelas próprias mulheres, assim como uma permissão 

para que os homens agissem em seus nomes. Portanto, para Beauvoir, os homens 

desempenham um papel opressor, mas as mulheres são cúmplices da sua 

opressão. 

 Pelo contexto tradicional do patriarcado, o sexo era determinante do gênero, a 

anatomia necessariamente determinaria o comportamento feminino ou masculino. 

Gayle Rubin, em seu texto O Tráfico das Mulheres: Notas sobre a Economia 

Política do Sexo, com publicação em 1975, assevera que toda sociedade possui um 

sistema sexo/gênero, entendido como, ―um conjunto de arranjos através dos quais a 

matéria-prima biológica do sexo e da procriação humanas é moldada pela 

intervenção social e satisfeita de forma convencional, pouco importando o quão 

bizarras algumas dessas convenções podem parecer‖.210 

 Ao utilizar de autores como Lévi-Strauss e Freud, Rubin entende que o 

sistema de parentesco, com base na obrigatoriedade do casamento, transforma 
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machos e fêmeas em homens e mulheres que precisam um do outro para se 

completarem, assim como influencia a heterossexualidade compulsória. 

 Entretanto, a manutenção das bases naturais nos estudos de gênero, isto é, 

na oposição entre sexo (natureza) versus gênero (cultura) irão ensejar críticas ao 

pensamento de Gayle Rubin.211 

 Donna Haraway realiza uma crítica tanto à ausência de historicidade da 

categoria sexo, quanto à percepção de gênero como identidade global. Nesse 

sentido, aduz: 

[...]o poder político e explicativo da categoria "social" de gênero 
depende da historicização das categorias de sexo, carne, corpo, 
biologia, raça e natureza, de tal maneira que as oposições binárias, 
universalizantes, que geraram o conceito de sistema de sexo/gênero 
num momento e num lugar particular na teoria feminista sejam 
implodidas em teorias da corporificação articuladas, diferenciadas, 
responsáveis, localizadas e com conseqüências, nas quais a 
natureza não mais seja imaginada e representada como recurso para 
a cultura ou o sexo para o gênero.212 
 

O termo "gênero", como visto, começou a ser utilizado com frequência na 

década de 70. Antes disso, utilizava-se o termo "papéis dos sexos", principalmente 

com o desenvolvimento do trabalho da antropóloga Margaret Mead. Esclarece Tina 

Chanter que: 

A ideia de papéis dos sexos, ou o que mais tarde começou a ser 
chamado de gênero, reconhecia que a identidade não era 
determinada no nascimento, de acordo com alguma natureza 
intrínseca, mas sim era dependente dos papéis estruturais que os 
indivíduos desempenham na sociedade. Tais papéis são 
desenvolvidos em relação a estruturas sociais, que mudam ao longo 
do tempo e que podem ser múltiplas (trabalhadora, amiga, mãe, por 
exemplo). A variabilidade do gênero, em oposição ao que Ann 
Oakley identificou como a "constância" do sexo, é que fez do gênero 
algo tão fundamental para o programa feminista.213 

    
 O papel de gênero está relacionado, destarte, ao comportamento (masculino 

ou feminino) que a pessoas têm frente às outras e à sociedade em geral. Os papéis 

mudam de acordo com a cultura. A antropologia vem demonstrando que os papéis 

de gênero são completamente diferentes a depender do local de análise. 
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 Margareth Mead, ao estudar três tribos numa mesma ilha na Nova Guiné - 

Arapesh, Mundugumor e Tchambuli - percebeu que os papéis de homens e de 

mulheres eram completamente diferentes. Na primeira tribo, ambos eram amáveis e 

dóceis; na segunda, eram violentos e agressivos; na terceira, as mulheres eram 

mais agressivas e guerreiras e os homens passivos e domésticos.214  

 Esses estudos antropológicos contribuíram para a desmistificação de papéis 

sociais imutáveis e naturais para homens e mulheres. Percebeu-se que, não apenas 

os papéis se modificavam de uma cultura para cultura, mas, também, que eram 

reinventados historicamente dentro de uma mesma sociedade. 

 Contudo, para Guacira Louro, o estudo de papéis de masculinos e femininos, 

isto é, a análise de padrões ou regras arbitrárias, relacionadas a forma de se vestir, 

comportar e relacionar, que uma sociedade estabelece como adequados para um 

homem e uma mulher, é extremamente redutora do problema de gênero, eis que se 

limita à avaliação do indivíduo e suas relações interpessoais. Essa perspectiva 

abandonaria a verificação das múltiplas maneiras que podem assumir as 

masculinidades e feminilidades, assim como as intrigadas redes de poder – 

discursos, práticas, códigos - que influenciam nas hierarquias entre gêneros215.          

Hoje em dia, os estudos de gênero questionam a ciência como fonte neutra e 

objetiva para explicação das relações sociais. "A ciência que aprendemos desde a 

escola reflete apenas uma parte do social: a dos homens, brancos e 

heterossexuais".216 

 Por sua vez, feministas como Judith Butler invertem essa lógica e inferem 

que, na verdade, o corpo é lido conforme ideias preconcebidas sobre gênero.217 

A lei do gênero dita o modo como vemos o sexo - não há um "lado 
de fora" da cultura no qual nós possamos ficar como sujeitos pré-
culturais, uma posição a partir da qual nós possamos explicar os 
corpos como se eles estivessem de alguma maneira em e por si 
mesmos fora da matriz cultural no âmbito de cujos termos nós os 
configuramos. Nossas pré-concepções sobre gênero predeterminam 
o modo como vemos o sexo.218  
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 A referida autora, que será melhor aprofundada em tópico específico, defende 

a ideia de que gênero seria um entrave. Por isso seria necessário reinventar as 

normas de gênero, por meio de citações performáticas, paródicas e estratégicas219.    

 Ao avaliar as oposições binárias construídas por Derrida, para explicar como 

a metafísica ocidental tem operado por meio do dualismo, Tina Chanter, 

relembrando Joan Scott, aduz que "as oposições binárias entre homem/mulher ou 

sexo/gênero não são verdades eternas, mas construções culturais que derivam sua 

força normativa de quem está investido em manter uma ordem hierárquica definida 

pelo poder patriarcal, heteronormativo, preparado para fins reprodutivos"220. 

 Na lógica da dicotomia, há sempre dois elementos singulares que se opõem, 

de maneira que um é superior a outro. Nesse sentido, é necessário desconstruir o 

modelo binário de gênero, no qual há unicamente um homem superior e dominador 

e uma mulher inferior e dominada. 

 Segundo Derrida, há dois passos estratégicos para a desconstrução: a 

reversão e o deslocamento das oposições binárias.  

Na primeira fase, uma reversão estava por acontecer, na qual os 
termos postos seriam invertidos. Assim, mulher, como termo 
anteriormente subordinado, poderia tornar-se dominante em relação 
ao homem. Contudo, pelo fato de tal esquema de reversão apenas 
repetir o esquema tradicional (no qual a hierarquia da dualidade é 
sempre reconstituída), ele sozinho não pode efetuar qualquer 
mudança significativa. A mudança poderia apenas acontecer por 
meio de uma "segunda" e mais radical fase de desconstrução na 
qual um "novo" conceito seria forjado simultaneamente.221 

 
 Nesse contexto, a desconstrução da polaridade fixa dos gêneros implica: a 

problematização da oposição binária entre eles e da própria unidade interna; a 

necessidade de concluir que ambos os polos, masculino e feminino, relacionam-se e 

interagem; que cada um dos polos é internamente segregado, múltiplo e enseja a 

existência de diferentes mulheres e homens dentro das sociedades.222     

A desconstrução da oposição binária possibilita a inclusão de diversas formas 

de se viver a masculinidade e feminilidade, que não se enquadram na lógica 

dicotômica.  
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Na busca por formular um conceito de gênero, Scott adverte que duas 

proposições são fundamentais, quais sejam: "gênero é um elemento constitutivo de 

relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é 

uma forma primeira de significar as relações de poder".223  

 A historiadora explica que essas proposições implicam em quatro elementos 

relacionados entre si: símbolos culturalmente disponíveis que estimulam 

representações múltiplas, muitas vezes contraditórias; conceitos normativos que 

culminam com interpretações do sentido dos símbolos, sendo essencial acabar com 

conceitos fixos e desvendar a natureza do debate ou mesmo da repressão que gera 

uma sensação de estabilidade na representação binária dos gêneros; inclusão da 

noção do político nas instituições e organizações sociais, ou seja, é necessário não 

reduzir o uso da categoria gênero ao sistema parentesco, ampliando para as 

diversas instituições, tais como mercado de trabalho, educação, sistema político; 

identidade subjetiva, o gênero torna-se inerente à concepção e à própria construção 

do poder em si.224 

 Para Miriam Grossi, gênero é uma ―categoria usada para pensar as relações 

sociais que envolvem homens e mulheres, relações historicamente determinadas e 

expressas pelos diferentes discursos sociais sobre a diferença sexual‖.225 

  Atualmente, fala-se na existência de um terceiro gênero226, o qual 

ultrapassaria o modelo binário homem/mulher. 

 A elaboração desconstrutivista contribuiu para a abertura de linhas de 

pesquisa e reflexões sobre gênero não centradas nas mulheres. Assim, estudos 

sobre a masculinidade e sobre transgêneros, por exemplo, foram inseridos nos 

estudos de gênero. 

Contudo, no âmbito dos debates feministas, essas formulações geraram uma 

reação negativa, eis que se impôs o debate da possibilidade de discutir gênero sem 

a categoria ―mulher‖. 

Como visto, os estudos de gênero iniciaram como o movimento feminista, o 

qual possuía um projeto moderno centrado em um sujeito racional e homogêneo – a 
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mulher - capaz de agir de maneira consciente para sua libertação. No entanto, com 

a perspectiva desconstrutivista227, dissolve-se o sujeito político ―mulher‖, ao tempo 

que não oferta uma outra alternativa viável para acionar um movimento.228 

No intuito de prestigiar um projeto feminista universal, útil e capaz de 

reconhecer as diferenças, algumas autoras preferem abandonar a categoria 

―gênero‖ e utilizar o temo ―mulher‖ com um duplo objetivo: reconhecer as diferenças 

existentes entre as mulheres e, ao também identificar as semelhanças, viabilizar 

uma prática política. Todavia, o seu uso não será o mesmo de 1970, inevitavelmente 

buscará no pós-estruturalismo contribuições, notadamente a ausência de uma 

essência à mulher.229 

Essa evidência é extremamente importante ao presente estudo, uma vez que 

se reconhece que a expressão ―gênero‖, desenvolvida inicialmente pelo movimento 

feminista, ultrapassou o ser mulher, para abarcar uma séria de expressões da 

sexualidade humana. 

Desse modo, a doutrina justrabalhista, quando não utiliza a expressão gênero 

ou a utiliza como sinônimo de mulher, conforme constatado na primeira parte da 

tese, atrasa-se no referencial teórico produzido há décadas sobre o tema, assim 

como não evolui para entender e incluir diversas outras categorias abrangidas pela 

expressão ―gênero‖. 
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5. A SEXUALIDADE E AS BASES TEÓRICAS PARA EXPLICAR A EXCLUSÃO 

 

5.1 Hipótese repressiva: análise do pensamento de Reich e Marcuse 

 

Tanto Reich quanto Marcuse são considerados freudo-marxistas, porque 

empreendem uma ligação entre a psicanálise e a realidade, para explicar a 

repressão sexual que se configura nas sociedades capitalistas. Para entender 

melhor essa junção entre psicanálise e marxismo, buscar-se-á, de forma 

simplificada, apresentar o pensamento de cada autor.  

O psicanalista Wilhelm Reich interessou-se sobre a temática da sexualidade 

na primeira metade do século XX. Por ter realizado uma crítica fortíssima à 

sociedade moderna, às instituições burguesas, a todos os modelos autoritários, ao 

modelo familiar e à questão sexual, foi perseguido por nazistas, fascistas, 

comunistas e capitalistas americanos. 

Contemporâneo de Freud, Reich avançou em seus estudos ao compreender 

que a sociedade, com sua ideologia patriarcal, controlava os indivíduos, reprimindo-

os também sexualmente. Em seu célebre livro, A função do orgasmo, no qual narra 

sua trajetória na psicanálise, bem como apresenta suas principais ideias, aduz que 

―[...] a repressão sexual é de origem econômico-social e não biológica. A sua função 

é assentar o fundamento para uma cultura patriarcal e autoritária e para a 

escravidão econômica [...]‖230. 

Para ele, a sociedade autoritária e patriarcal controla todos os impulsos do 

ser humano, principalmente aqueles que julga serem antissociais, por meio de 

proibições morais coercitivas. Esse controle só é possível e perene nas sociedades 

pelo mecanismo da tradição, pois ―a sociedade molda o caráter humano. Por sua 

vez, o caráter humano reproduz, em massa, a ideologia social‖231. Essa couraça que 

reveste o indivíduo leva-o necessariamente a processos neuróticos, tornando visível 

a miséria sexual que os seres humanos se encontram. Para transformação desse 

quadro, propõe uma revolução política, que necessita antes de uma revolução 

sexual.232  
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Pode-se interpretar, com base em Reich, que a discriminação de 

homossexuais, por exemplo, é realizada, porque os mesmos não se enquadrariam 

na moral determinada pela sociedade patriarcal, que ainda valoriza o casamento 

monogâmico e heterossexual. Por meio da tradição, essa discriminação seria 

reproduzida, sem, ao menos, os indivíduos se apercebessem o porquê dessa 

repressão sexual. 

 O sociólogo e filósofo Herbert Marcuse, membro da Escola de Frankfurt, 

também se debruçou na crítica à sociedade do século XX. No seu livro A ideologia 

da sociedade industrial, afirma que ―esta sociedade transforma tudo o que toca em 

fonte potencial de progresso e de exploração, de servidão e satisfação, de liberdade 

e de opressão. A sexualidade não constitui exceção‖233. 

 Nesse viés, Marcuse procurou demonstrar o quanto o ser humano é reprimido 

sexualmente dentro de uma sociedade que lhe vende a ideia de plena liberdade.  

 Em Eros e Civilização, Marcuse, parafraseando Freud, afirma que ―a história 

do homem é a história da sua repressão‖234. Para que a cultura surgisse foi 

necessária a repressão dos instintos, dentre eles o sexual; para que o homem 

deixasse de ser um mero animal e se tornasse um ser humano civilizado, foi preciso 

uma transformação nos anseios e valores instintivos. Essa mudança – da satisfação 

imediata para a mediata; do prazer para a restrição do prazer; da atividade lúdica 

para o trabalho; da receptividade para a produtividade; da ausência de repressão 

para a segurança – foi descrita por Freud como a passagem do princípio de prazer 

para o princípio de realidade.235 

 A sociedade seria necessariamente repressiva e a sublimação dos instintos 

sexuais seria imprescindível para o funcionamento dela. Portanto, o motivo para a 

repressão dos instintos seria econômico: para que todos tenham energia para 

trabalhar, é necessário controlar a energia desperdiçada nas atividades sexuais. 

 O processo de sublimação repressiva descrito por Freud significaria, pois, 

essa alteração da finalidade e do objeto do instinto, a qual transforma a meta sexual 

imediata em objetivos outros não sexuais, como a criação artística, por exemplo. A 
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sublimação, por conseguinte, favorece a ―reprodução monogâmica e a 

dessexualização da maior parte do corpo‖.236 

 Esse controle, realizado por uma organização social do instinto sexual, 

delimita como perversão todas as manifestações que não servem para a função 

procriadora, dentre elas o prazer adquirido com pessoas do mesmo sexo. Seria 

necessário combater todos os instintos sexuais, no intuito de economizar energia 

para o processo de produção. Se há uma extrema rigidez em sustentar o tabu sobre 

as perversões, é porque elas ―expressam a rebelião contra a subjugação da 

sexualidade à ordem da procriação e contra as instituições que garantem essa 

ordem‖237. 

 Marcuse, ao investigar a tese da sublimação em Freud, acredita que, na 

verdade, na sociedade industrial moderna, o que vem prevalecendo é um novo 

processo: a dessublimação repressiva.  Para ele, a sociedade de massa 

contemporânea possibilita uma maior liberdade – inclusive sexual – e uma 

satisfação das necessidades – muito mais as ―falsas‖ do que as ―verdadeiras‖238. 

Contudo, essa liberdade é apenas aparente, porque acabaria sendo um meio de 

dominação dos indivíduos, eis que os impedem de enxergar a própria repressão. 

Nesse sentido, adverte o filósofo:  

A dessublimação institucionalizada parece, assim, ser um aspecto da 
‗conquista da transcendência‘ conseguida pela sociedade 
unidimensional. Assim como essa sociedade tende a reduzir e até a 
absorver a oposição (a diferença quantitativa) no âmbito da política 
cultura superior, também tende a fazê-lo na esfera instintiva. O 
resultado é a atrofia dos órgãos mentais, impedindo-os de perceber 
as contradições e alternativas e, na única dimensão restante da 
racionalidade tecnológica, prevalece a Consciência Feliz239. 

 
 A Consciência Feliz, que seria a crença em que o real seja racional, imobiliza 

os indivíduos, deixando-os em um estado de conformismo. Logo, no processo de 

dessublimação há eliminação da própria consciência da repressão, impedindo a 

revolta por uma nova realidade. 
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 Apesar de junto com a ―dessublimação‖ haver uma ―ressexualização‖, não há 

plena liberação da libido polimórfica, ou seja, ligada à homossexualidade e a outras 

modalidades, mas, sim, da sexualidade genital. Neste sentido, esta libertação é 

ainda mais aparente, porque se resume à manutenção do sistema repressivo. O 

objetivo de Marcuse, enfim, é que os indivíduos consigam enxergar dentro dessa 

racionalidade posta pelo sistema, a visível irracionalidade. 

 

5.2 Foucault e a história política da produção da verdade 

 

O primeiro livro da série História da Sexualidade, A Vontade de Saber, 

inaugura um projeto arrojado de Michel Foucault, iniciado com sua publicação em 

1976. A ideia inicial era a elaboração de mais cinco volumes, tratando sobre temas 

relacionados à sexualidade do século XIX, os quais foram inclusive antecipados no 

primeiro volume, quais sejam: a histerização dos corpos das mulheres; a 

pedagogização do sexo das crianças; a socialização do comportamento procriativo e 

a psiquiatrização do prazer dos perversos240. Contudo, das cinco propostas de livros, 

somente foram publicadas mais duas obras, com perspectivas e títulos bem 

diferentes das previstas inicialmente. Foucault, no Uso dos Prazeres e no O Cuidado 

de Si, resgata os estudos na Grécia e Roma clássicas, preocupando-se mais com a 

formação do eu por meio dos regimes discursivos. 

 A obra A Vontade de Saber, que influenciou diversas teóricas feministas e 

que atende às pretensões desse estudo, foi redigida no contexto dos anos setenta, 

momento em que, na França, desenvolviam-se os movimentos de liberação sexual e 

o discurso psicanalítico. Desse modo, como afirma Didier Eribon, ―seria possível 

dizer que o alvo político de Foucault foi o freudo-marxismo e as obras de Herbert 

Marcuse e Wilhelm Reich, tornadas as referências maiores dos movimentos de 

emancipação, e seu alvo teórico, a própria psicanálise‖241. 

 Portanto, Foucault, de imediato, afasta-se da tão evocada ―hipótese 

repressiva‖, eis que, como visto acima, para os freudo-marxistas, a sociedade 
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burguesa reprimiria a sexualidade no intuito de deslocar a libido, isto é, a energia, 

para produtividade no trabalho. 

 Na sua obra Verdade e as Formas Jurídicas, Foucault, ao visar firmar uma 

base metodológica, alerta que ―existe uma tendência que poderíamos chamar, um 

tanto ironicamente, de marxismo acadêmico, que consiste em procurar de que 

maneira as condições econômicas de existência podem encontrar na consciência 

dos homens o seu reflexo e expressão‖242. Para ele, essa posição tradicional do 

marxismo universitário da França e da Europa como um todo não leva em 

consideração que o próprio sujeito de conhecimento tem uma história e, mais 

claramente, a própria verdade tem uma história. 

 Assim, para Foucault, ―é preciso abandonar este tipo de demarcação, defasar 

a análise com relação ao problema da ‗força de trabalho‘ e abandonar, sem dúvida, 

o energismo difuso que sustém o tema de uma sexualidade reprimida por motivos 

econômicos‖243.  

 Ainda sobre esse tipo de demarcação, que, frise-se, o filósofo francês rejeita, 

em um primeiro momento buscou-se reprimir a sexualidade em nome da 

necessidade de constituir uma ‗força de trabalho‘ – evitando o desperdício de 

energia fora da esfera laboral - e garantir a reprodução – fabricando novos 

operários. No segundo momento, já ligada à época do capitalismo tardio, instante 

em que se eliminam as constrições violentas e físicas do século XIX, bem como não 

mais se exige a supressão do sexo e seu papel não se limita exclusivamente à 

reprodução, Marcuse diria que houve uma ―dessublimação repressiva‖, sendo a 

sexualidade controlada pelo sistema econômico, presa ainda à sociedade 

repressiva244. 

 Ao contrário dessa posição, Foucault observa que na sociedade burguesa - 

capitalista ou industrial, que se desenvolve no século XVIII, não houve uma reação 

ao sexo, no intuito de negar-lhe o reconhecimento, houve, sim, todo um aparelho 

voltado a produzir discursos verdadeiros sobre ele245. 

 Acrescenta que, ―ao invés, de uma repressão do sexo das classes a serem 

exploradas, tratou-se, primeiro, do corpo, do vigor, da longevidade, da progenitura e 
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da descendência das classes que ‗dominavam‘‖246. O que teria ocorrido, portanto, foi 

a autoafirmação de uma classe e não a sujeição de outra. 

  Ironicamente, Foucault247 lança: ―perdoem-me aqueles para quem burguesia 

significa elisão do corpo e recalque da sexualidade, aqueles para quem luta de 

classe implica no combate para suprimir tal recalque. A ‗filosofia espontânea‘ da 

burguesia talvez não seja tão idealista e castradora‖. 

 A preocupação com o corpo e a sexualidade do proletariado só teria se 

tornando um problema a ser solucionado quando surgiram os conflitos relacionados 

ao espaço urbano, às doenças e à prostituição; quando foram necessárias urgências 

econômicas, ligadas ao setor da indústria pesada e à obrigação de controlar o 

crescimento populacional; quando se instaurou uma tecnologia de controle para 

manter sob vigilância tanto o corpo quanto a sexualidade que estavam sendo 

reconhecidos neles, por meio da escola, da política da higiene pública, das 

instituições de assistência e previdência, da medicalização geral das populações e 

etc.248 

 Desse modo, nota-se que o objetivo de Foucault é estudar a história da 

sexualidade, afastando-se das concepções que associam todos os fatos sociais e a 

mente humana à economia de escassez. Almeja, em contrapartida, esmiuçar ―as 

instâncias de produção discursiva (que, evidentemente, também organizam 

silêncios), de produção de poder (que, algumas vezes têm a função de interditar), 

das produções de saber (as quais, frequentemente, fazem circular erros e 

desconhecimentos sistemáticos)‖249 

 À primeira vista pode-se chegar à conclusão que Foucault encontra-se 

descontextualizado e comporta-se contrário à realidade. Ora, como dizer que a 

sexualidade não foi reprimida, se sempre houve relatos de punição legal e/ou social 

àqueles que saíram do modelo de sexo praticado dentro de um relacionamento 

conjugal heterossexual, por exemplo.   

 Nesse caso, o próprio Foucault, antecipando-se a esse questionamento, 

ainda nas primeiras páginas da Vontade de Saber, afirma:  
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Não pretendo afirmar que o sexo não tenha sido proibido, bloqueado, 
mascarado ou desconhecido desde a época clássica; nem mesmo 
afirmo que a partir daí ele o tenha sido menos do que antes. Não 
digo que a interdição do sexo é uma ilusão; e sim que a ilusão está 
em fazer dessa interdição o elemento fundamental e constituinte a 
partir do qual se poderia escrever a história do que foi dito do sexo a 
partir da Idade Moderna250. 

 
 Nesse viés, mais importante que estudar a repressão ao sexo, para Foucault, 

é estudar o discurso sobre o sexo, é realizar uma análise profunda desses 

discursos, não sob o aspecto linguístico, mas sim ―como jogos (games), jogos 

estratégicos, de ação e reação, de pergunta e de resposta, de dominação de 

esquiva, como também de luta‖251. 

 Por meio dos discursos, o sexo se constituiu como objeto da verdade. Se, 

para ele, verdade é ―conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a 

repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados‖252, os diferentes 

discursos sobre a sexualidade, seja da psicanálise, da medicina, da igreja, da 

escola, foram criando sua verdade sobre o sexo.   

 Por isso, a insistência de Foucault em estudar os discursos e não 

propriamente as interdições. Na obra Microfísica do Poder, reitera essa assertiva: 

―não quero fazer a sociologia histórica de uma proibição, mas a história política de 

uma produção da verdade‖253. 

 A verdade seria produzida por dois grandes procedimentos: nas sociedades 

que se vincularam a uma ars erotica, como a chinesa, japonesa e indiana, a verdade 

é retirada do prazer, ou seja, da própria prática sexual, devendo-se manter secreto 

em nome da sua eficácia e virtude; já na nossa civilização, para se produzir a 

verdade sobre o sexo, foi necessária uma scientia sexualis, tendo como sua 

principal técnica a confissão254. 
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 A confissão, assim, constitui ―todos estes procedimentos pelos quais se incita 

o sujeito a produzir sobre sua sexualidade um discurso de verdade que é capaz de 

ter efeitos sobre o próprio sujeito‖255. 

 Esse tipo de técnica, que antes se limitava apenas à penitência, foi se 

difundindo, aos poucos, a partir do protestantismo, da Contra-Reforma, da 

pedagogia do século XVIII e, finalmente, da medicina do século XIX. Por meio do 

falar-ouvir, produziram-se todas as verdades que se difundem sobre o sexo. 

 Nesse contexto, a investigação foucaultiana procura examinar a criação de 

um certo tipo de saber sobre o sexo, não em termos de repressão ou lei, mas sim de 

poder. Os autores da hipótese repressiva colocam o poder como força centralizada e 

controladora, advinda do sistema econômico vigente, Foucault, por seu turno, 

adverte que ―se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de 

correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua 

organização‖256. 

 Desse modo, o poder está em toda a parte e provém de todos os lugares. O 

poder, no caso do saber sobre o sexo, não possui apenas um caráter negativo, mas 

também positivo, pois auxilia na produção e disseminação do prazer. 

 Para compreender o poder sobre o sexo e o próprio corpo, é necessário 

entender que ambos se englobam no contexto do poder sobre a vida. Este se 

desenvolveu, a partir do século XVII, em duas formas. Na primeira, o objetivo foi 

tratar o corpo como máquina, como bem descreve em Vigiar e Punir. Por meio de 

procedimentos disciplinares, foi realizada uma anatomia política do corpo humano, 

que permite o seu controle minucioso, impondo-lhe uma relação de docialidade-

utilidade257. 

 Já em segundo momento, a partir da metade do século XVIII, o corpo passou 

a ser alvo de uma biopolítica da população, buscava-se, mediante uma série de 

intervenções e controles, regular ―a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o 

nível de saúde, a duração da vida, a longevidade [...]‖258. 
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 Essas duas formas de exercitar o poder sobre a vida tornaram o sexo um foco 

de disputa política. De um lado, o sexo faz parte das disciplinas do corpo; de outro, o 

sexo pertence à regulação das populações. Daí o surgimento de quatro conjuntos 

estratégicos, atacados pela política do sexo, que desenvolvem dispositivos 

específicos de saber e de poder.  

 O primeiro deles foi a histerização do corpo da mulher – o corpo da mulher foi 

posto em comunicação orgânica com o corpo social, com o espaço familiar e com a 

vida das crianças -; o segundo foi a pedagogização do sexo da criança; o terceiro 

tratou da socialização das condutas de procriação – socialização econômica, política 

e médica; por fim, a psiquiatrização do prazer perverso – procurou-se uma 

tecnologia corretiva para todas as anomalias259. 

 É exatamente nesse último grupo que se firmaram os discursos e, portanto, a 

verdade sobre a sexualidade.   

 Os psiquiatras, a partir do século XIX, realizaram uma verdadeira caça às 

sexualidades periféricas, isto é, aos considerados perversos. Trataram logo de 

especificá-los e enquadrá-los nas mais diversas espécies – homossexuais, zoófilos, 

exibicionistas, fetichistas etc. Como explica Foucault260: 

A implantação das perversões é um efeito-instrumento: é através do 
isolamento, da intensificação e da consolidação das sexualidades 
periféricas que as relações de poder com o sexo e o prazer se 
ramificam e multiplicam, medem o corpo e penetram nas condutas. 
E, nesse avanço de poderes, fixam-se sexualidade disseminadas, 
rotuladas segundo uma idade, um lugar, um gosto, um tipo de 
prática. 

 
 Segundo Foucault, a homossexualidade, como categoria psicológica, 

psiquiátrica e médica, surgiu com o artigo ―As sensações sexuais contrárias‖ de 

Westphal em 1870, sendo, pois, caracterizada ―como uma certa qualidade da 

sensibilidade sexual, uma certa maneira de interverter em si mesmo, o masculino e o 

feminino‖261. 

 A homossexualidade, a transexualidade e demais manifestações 

enquadradas como pervertidas foram produzidas por esses discursos. Sendo assim, 

a discriminação que atualmente ainda há, embora seja combatida por lei, continuará 
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a existir como manifestação da absorção pela sociedade das verdades produzidas 

pelos dispositivos da sexualidade. 

 O discurso foi capaz de enquadrar tais comportamentos como pecado ou 

como patologias, mas, ressalte-se, também possibilitou sua difusão para a formação 

de outros discursos. Ao mesmo tempo que se propagava o discurso da rejeição e 

anormalidade, expandiam-se o conhecimento sobre as diversas formas de interação 

da sexualidade, fazendo surgir, pois, outros mecanismos de resistência. 

 O pensamento foucaultiano influenciou a formação de um pensamento 

contemporâneo feminista sobre o gênero, na perspectiva de uma crítica genealógica 

e pós-estruturalista, a qual possui como principal representante a filósofa americana 

Judith Butler.  

 

5.3 A crítica genealógica e a produção da identidade por Judith Butler 

 

 A teoria crítica contemporânea sobre gênero tem, na atualidade, como 

principal ícone a professora de retórica e literatura comparada da Universidade da 

Califórnia, em Berkeley, Judith Butler. 

 Influenciada pelo pensamento pós-estruturalista, primordialmente de Jacques 

Derrida e Michel Foucault, assim como pela teoria psicanalítica, feminista e marxista, 

Butler desenvolve um projeto inovador de criação da identidade, que repercute nas 

diversas áreas de conhecimento e estudos em todo o mundo.   

 O pós-estruturalismo fundamenta-se em uma crítica desconstrutivista 

principalmente às premissas da metafísica ocidental, por questionar as oposições 

binárias. Como ela informa:  

Meu próprio pensamento tem sido influenciado pela Nova Política de 
Gênero (New Gender Politcs), uma combinação de movimentos que 
englobam o transgênero, a transexualidade, a intersexualidade e 
suas complexas relações com a teoria feminista e queer.262  

 
Em sua obra Problemas de gênero, Butler, ao se utilizar da crítica 

genealógica, desenvolvida por Nietzsche e reformulada por Foucault, busca 

compreender as categorias fundacionais de sexo, gênero e desejo como efeitos de 

uma formação do poder, que se encontra nas instituições, nas práticas e nos 
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discursos de maneira múltipla e difusa. Por isso, foca sua investigação no 

falocentrismo e na heterossexualidade compulsória.263 

 Butler questiona o sujeito do feminismo ―mulher‖ como categoria preexistente 

ao gênero. Argumenta que há, na verdade, um sujeito em processo, construído pelo 

discurso. Segundo a autora:    

Se alguém ―é‖ uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse 
alguém é; o termo não logra ser exaustivo, não porque os traços 
predefinidos de gênero da ―pessoa‖ transcendam a parafernália 
específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se 
constituiu de maneira coerente ou consistente nos diferentes 
contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com 
modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de 
identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou 
impossível separar a noção de ―gênero‖ das interseções políticas e 
culturais em que invariavelmente ela é produzida e mantida.264 

 
 Registre-se que essa formulação não exclui a existência de apenas um 

sujeito. Afirma que esse sujeito não se encontra obrigatoriamente antes dos seus 

atos. 

 Discute-se, como já retratado em tópico anterior, a vinculação do sexo com a 

natureza e do gênero com a cultura. Para a autora: ―Se o caráter imutável do sexo é 

contestável, talvez o próprio construto chamado ―sexo‖ seja tão culturalmente 

construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal 

forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma‖. Em 

seguida, acrescenta que inserir ―a dualidade do sexo num domínio pré-discursivo é 

uma das maneiras pelas quais a estabilidade interna e a estrutura binária do sexo 

são eficazmente asseguradas‖.265 

 Indiscutivelmente o que Judith Butler busca romper é a ordem compulsória 

que associa sexo ao gênero e ao desejo. Essa ordem se configura da seguinte 

maneira: 

O gênero só pode denotar uma unidade de experiência, de sexo, 
gênero e desejo, quando se entende que o sexo, em algum sentido, 
exige um gênero - sendo o gênero uma designação psíquica e/ou 
cultural do eu - e um desejo - sendo o desejo heterossexual e, 
portanto, diferenciando-se mediante uma relação de oposição ao 
outro gênero que ele deseja. A coerência ou a unidade interna de 
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qualquer dos gêneros, homem ou mulher, exigem assim uma 
heterossexualidade estável e oposicional.266 

 
 Desse modo, mostra-se socialmente lógico e inevitável o fato de, por 

exemplo, alguém nascer com órgãos sexuais femininos, comportar-se como mulher 

e possuir desejo sexual por homens.  

 Ela entende, portanto, que as normas de inteligibilidade socialmente 

instituídas e mantidas criam gêneros ―inteligíveis‖. Aqueles que instituem e mantêm 

relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo 

são aceitos socialmente. Ao mesmo tempo, essa mesma lógica desenvolve a ideia 

de seres cujo gênero é ―incoerente‖ ou ―descontínuo‖, os quais estariam fora da 

inteligibilidade cultural pelas quais as pessoas são definidas.267 

 É exatamente nessa ideia que surge a exclusão às pessoas que não se 

enquadram na condição de ―normalidade‖ instituída socialmente. De maneira que 

não é concebível ou ―inteligível‖, a existência de pessoas que nasçam com órgãos 

sexuais masculinos, comportem-se como mulheres e possuam desejo sexual por 

homens, por exemplo. 

 Conclui Butler que ―o gênero não deve ser construído como uma identidade 

estável ou um locus de ação do qual decorrem vários atos; em vez disso, o gênero é 

uma identidade tenuemente constituída no tempo, instituído num espaço externo por 

meio de uma repetição estilizada dos atos‖. Nesse contexto, surge o conceito de 

performance, o qual está associado à ideia de uma construção dramática repetitiva, 

na qual ―a repetição é a um só tempo reencenação e nova experiência de um 

conjunto de significados já estabelecidos socialmente; e também é a forma mundana 

e ritualizada de sua legitimação‖268. 

 Desse conceito, é importante inferir que a performance não é uma escolha, 

mas reiteração de normas já consolidadas, as quais os próprios sujeitos sequer 

percebem que estão reproduzindo. 

 Como ações públicas, temporárias e coletivas, a performance teria o objetivo 

de manter a estrutura binária. Sendo assim: 

O fato de a realidade do gênero ser criada mediante performances 
especiais contínuas significa que as próprias noções de sexo 
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 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato. 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 45. 
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 Ibidem, p. 38. 
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 Ibidem, p. 200. 
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essencial e de masculinidade ou feminilidade verdadeiras ou 
permanentes também são constituídas, como parte da estratégia que 
oculta o caráter performativo do gênero e as possibilidades 
performativas de proliferação das configurações de gênero fora das 
estruturas restritivas da dominação masculinista e da 
heterossexualidade compulsória.269 

 

  As ideias de Butler influenciaram a perspectiva da existência de uma 

multiplicidade de gênero e da construção de novas identidades e movimentos 

sociais, assim como da Teoria Queer.270 
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 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato. 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 201. 
270

 A teoria queer começou a ser desenvolvida a partir do final dos anos 80 por uma série de 
pesquisadores e ativistas bastante diversificados, especialmente nos Estados Unidos. ―O termo 
descreve um leque diverso de práticas e prioridades críticas: leituras da representação do desejo pelo 
mesmo sexo em textos literários, filmes, música e imagens; análise das relações de poder sociais e 
políticas da sexualidade; críticas do sistema sexo-gênero; estudos de identificação transexual e 
transgênero, de sadomasoquismo e de desejos transgressivos‖ (SPARGO, Tamsim. Foucault e a 
Teoria Queer. Trad. Vladimir Freire. Rio de Janeiro: Pazulin; Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2006, p. 8-9). 
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6 GÊNERO E A EXPRESSÃO DA IDENTIDADE 

 

6.1. Corpo e identidade 

 

 Da mesma forma que gênero e sexualidade não são dados biológicos, as 

identidades de gênero e sexuais são construídas, compostas e definidas por 

relações sociais, assim como são delimitadas pelas relações de poder na 

sociedade.271  

 As identidades sociais, isto é, o sentido de pertencimento a um grupo social 

de referência – identidade de raça, de gênero, de classe - são construídas em 

contextos históricos e culturais, de maneira que, conforme Guacira Louro: 

Essas múltiplas identidades sociais podem ser, também, 
provisoriamente atraentes e, depois, nos parecerem 
descartáveis; elas podem ser, então, rejeitadas e 
abandonadas. Somos sujeitos de identidades transitórias e 
contingentes. Portanto, as identidades sexuais e de gênero 
(como todas as identidades sociais) têm o caráter 
fragmentado, instável, histórico e plural, afirmado pelos 
teóricos e teóricas culturais.272   

 
 Na busca pela fixação de identidades, o corpo é visto como a principal 

referência, uma vez que, aparentemente, enquadrar-se-ia como a base imutável e 

biológica, capaz de definir as identidades. Nessa lógica, o corpo possuiria as marcas 

definidoras dos seres humanos. 

 Contudo, a noção de corpo sem interferência cultural e histórica vem sendo 

abandonada, haja vista que os próprios sinais extraídos do corpo requerem uma 

interpretação dos significados apreendidos. Sendo assim, imposições higiênicas, 

estéticas, morais, associados à maneira de se vestir, adornar-se, embelezar-se, 

exercitar-se, por exemplo, constroem marcas aos corpos. 

 Por meio da interpretação dessas marcas é realizado o processo de 

reconhecimento de identidades, o qual gera a classificação dos sujeitos, a 

demarcação das diferenças e a discriminação. Conforme Guacira Louro:  

[...] Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, 
historicamente, remete ao homem branco, heterossexual, de 
classe média urbana e cristão, e essa passa a ser a referência 
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 LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (Org.) O corpo 
educado: pedagogias da sexualidade. 3 ed. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 
2010, p. 11. 
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 Ibidem, p. 12. 
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que não precisa ser mais nomeada. Serão os ‗outros‘ sujeitos 
sociais que se tornarão ‗marcados‘, que se definirão e serão 
denominados a partir dessa referência. Dessa forma, a mulher 
é representada como ‗o segundo sexo‘ e gays e lésbicas são 
descritos como desviantes da norma heterossexual.273 

 
   A escola, a família, as instituições religiosas e a lei são exemplos de 

instâncias de produção de concepções sobre a identidade, reproduzindo o saber 

hegemônico sobre as identidades de gênero feminina e masculina ―normal‖, estável 

e natural, as quais vinculam apenas a um parâmetro de identidade sexual dita como 

adequada: a heterossexual. 

 Essas mesmas instâncias de produção do discurso sobre a sexualidade 

realizam uma intensa vigilância para que haja a perpetuação da ―verdade‖ criada. 

Como consequência, há uma legitimação da marginalização de identidades que 

fogem ao padrão social, tais como gays, lésbicas, queer, bissexuais, transexuais, 

travestis, por exemplo, os quais, pela simples existência, comprovam a instabilidade 

binária das identidades de gênero e sexuais, e, paralelamente, reivindicam a 

visibilidade e o reconhecimento.  

 

6.2 Identidade de gênero e a transgeneridade 

 

 Após a conceituação de identidade é preciso compreender o significado de 

identidade de gênero. A designação ―identidade de gênero‖ foi criada, em 1964, pelo 

pesquisador americano Robert Stoller274. Ele estudou inúmeros casos de indivíduos 

considerados em sua época como ―hermafroditas‖275 ou com os genitais escondidos 

e que, por equívoco, tinham sido enquadrados com o gênero oposto ao de seu sexo 
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 LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (Org.) O corpo 
educado: pedagogias da sexualidade. 3 ed. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 
2010, pp. 15-16. 
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 COSTA, Ronaldo Pamplona. Os onze sexos: as múltiplas faces da sexualidade humana. São 
Paulo: Editora Gente, 1994, p.11. 
275

 A nomenclatura ―intersexuado‖ é recomendada para denominar seres humanos que nascem com 
variações nas suas características sexuais, tais como nas gônadas, cromossomos e órgãos sexuais, 
as quais dificultam a identificação dos indivíduos em femininos ou masculinos. Há uma intensa 
campanha para que os indivíduos intersexuais não sofram, logo ao nascer, cirurgia para a eliminação 
de órgão sexual, uma vez que a escolha sobre o gênero recai unicamente a médicos e familiares e 
não ao próprio indivíduo. 
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biológico. O referido pesquisador conclui que é "mais fácil mudar o sexo biológico do 

que o gênero de uma pessoa"276.  

Atualmente, identidade de gênero concerne ao sentimento pessoal de um ser 

humano se perceber como homem, como mulher, com as duas coisas ao mesmo 

tempo ou com nenhuma delas. A pessoa se identifica, na verdade, com os ―modelos 

de gênero‖ estabelecidos pela sociedade. É assim, conforme Letícia Lanz: 

[...] um auto-conceito que cada indivíduo faz de si mesmo como 
masculino ou feminino, baseado em um número muito maior de 
variáveis do que apenas o seu sexo biológico real. A identidade de 
gênero funciona como um ―mapa interno‖ que informa a cada um de 
nós que tipo de pessoa a gente efetivamente acha que é, a despeito 
do enquadramento de gênero que nos foi dado ao nascer277. 
 

Na tentativa de enquadrar todas as identidades de gênero consideradas 

divergentes, quais sejam, as que apresentam desvio em relação às normas de 

conduta do dispositivo binário de gênero mulher-homem, foi adotado o termo 

―transgênero‖ (Trans), que funciona como uma espécie de ―guarda-chuva‖ para 

abrigar todas essas identidades (como travestis278, andróginos279, transexuais, 

crossdresser280, drag queen281, intersexuados e etc.). 

Conforme Letícia Lanz, transgênero: 

Refere-se a todo tipo de pessoa envolvida em atividades que cruzam 
as fronteiras socialmente aceitas no que diz respeito à conduta de 
gênero. O termo transgênero busca cobrir um amplo espectro de 
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 STOLLER, Robert. Recherches sur l’Identité Sexuelle. Paris: Gallimard, 1978 (tradução de ―Sex 
and Gender‖, cuja primeira edição é de 1968) apud GROSSI, Miriam Pillar, op. cit., p. 8. 
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 LANZ, Letícia. Identidade de gênero. Disponível em: <http://www.leticialanz.org/identidade-de-
genero/>. Acesso em 20 de novembro de 2014. 
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 ―Independentemente de sexo ou gênero, e definido de maneira ampla, travesti é qualquer pessoa 
que se apresenta socialmente usando roupas e adereços culturalmente definidos como de uso 
próprio do sexo oposto‖. (LANZ, Letícia. O corpo da roupa: a pessoa transgênera entre a 
transgressão e a conformidade com as normas de gênero. f. 342. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia). Setor de Ciência Humanas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, p.338.)  
279

 ―Indivíduo que apresenta, simultaneamente, características físicas e comportamentos de homem e 
de mulher, obscurecendo ou eliminando, por assim dizer, a rígida divisão social existente entre o 
gênero masculino e o gênero feminino‖ (Ibidem, p. 291). 
280

 ―O crossdresser típico é um caso muito especial de transgeneridade, caracterizado tanto pela 
exagerada preocupação em não se revelarem publicamente quanto pela vergonha e culpa que 
carregam no ato de se travestir. [...] Aliás, a maioria dos CDs se declaram machos heterossexuais e, 
no máximo, bissexuais, fazendo questão se sublinhar que praticamente inexistem indivíduos 
homossexuais entre eles. Embora não haja estatísticas precisas, os crossdressers devem ser, de 
longe, o subgrupo mais populoso do universo transgênero‖ (Ibidem, p.297). 
281 ―No universo transgênero, as drag queens destacam-se pelo modo over (exagerado) com que 
representam o gênero feminino, mostrando em público uma figura de mulher muito mais ‗caricatura‘ 
do que propriamente ‗feminina‘. [...]Com orientação sexual predominantemente homossexual (ao 
contrário das crossdressers e das travestis), as drag queens caracteristicamente se travestem 
somente para a realização de shows e apresentações em boates e bares GLSTB, onde também 
atuam geralmente como recepcionistas‖ (Ibidem, p.301). 
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comportamentos considerados transgressivos à disciplina imposta 
pelo dispositivo binário de gênero, que vão desde a simples 
curiosidade de experimentar roupas/calçados/adereços próprios do 
outro gênero até a firme determinação de realizar mudanças físicas 
através do uso de hormônios e cirurgias. O termo transgênero vem 
sendo utilizado para classificar as pessoas que, de alguma forma, 
não podem ser socialmente reconhecidas nem como ―homem‖, nem 
como ―mulher‖, pois o seu ―sexo social‖ não se enquadra em 
nenhuma das duas categorias disponíveis, que são masculino e 
feminino.[...] A rigor, todas as letras do grupo LGB (gays, lésbicas e 
bissexuais) poderiam constituir subgrupos dentro do universo 
transgênero. Todos, voluntária ou involuntariamente, transgridem 
regras de conduta de gênero, todos pagam o preço social por isso e 
todos, de alguma forma sonham em ver revogados os dispositivos de 
gênero que os colocam à margem do convívio social considerado 
―normal‖. 282 

  

Transgêneras283 seriam, portanto, as pessoas que não estariam ajustadas às 

duas únicas categorias oficiais de gêneros instituídas socialmente: mulher e homem. 

Elas transgridem as normas do sistema binário de gênero, único considerado 

―inteligível‖. Em razão disso, são incompreendidas, estigmatizadas, excluídas, 

associadas à promiscuidade, à perversão e invisibilizadas pela sociedade. 

A seguir, será desenvolvido tópico sobre a transexualidade, expressão da 

identidade de gênero, ainda pouco compreendida na área jurídica e, por isso, 

excluída dos estudos na área do Direito do Trabalho. 

 

6.3 Transexualidade  

 

No intuito de compreender a transgeneridade e a discriminação nas relações 

de trabalho, utilizar-se-á a transexualidade como principal exemplo dos dilemas 

jurídicos que advém do fato de alguém não se enquadrar no dispositivo binário 

mulher-homem. 

 Diferente da homossexualidade, a qual já foi excluída do rol de transtornos 

mentais em 1990 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a transexualidade 

ainda hoje é considerada uma doença. Segundo a Classificação Internacional de 

Doenças em sua 10ª versão (CID-10), da OMS, no Capítulo V, denominado 
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 Lanz, Letícia. O corpo da roupa: a pessoa transgênera entre a transgressão e a conformidade 
com as normas de gênero. f. 342. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Setor de Ciência Humanas, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014, pp. 334-335. 
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 Cisgêneras (Cis), em contrapartida, seriam as pessoas que se encontrariam em conformidade ao 
rótulo de identidade de gênero, homem e mulher, os quais receberam em razão do órgão genital 
exposto. 
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Transtornos Mentais e do Comportamento, insere-se como um tipo de Transtorno de 

Identidade de Gênero a transexualidade, o travestismo bivalente, os transtornos de 

identidade de gênero na infância, além de outros transtornos de identidade de 

gênero não especificados284.  

  Segundo a referida classificação, transexualidade configura-se como:  

Um desejo de viver e ser aceito como um indivíduo do sexo oposto, 
geralmente acompanhado por um sentimento de desconforto ou de 
inadequação com o seu órgão sexual, tendo, por isso, uma imensa 
vontade de realizar uma operação cirúrgica, bem como um 
tratamento hormonal, no intuito de adequar seu corpo ao sexo 
pretendido.285 

 
 A transexualidade, portanto, não é uma perversão, muito menos uma escolha. 

Os transexuais são sim pessoas que possuem uma extrema rejeição ao seu fenótipo 

porque querem se parecer com o gênero que se identifica, chegando, inclusive, aos 

casos extremos de automutilação e suicídio. É como se houvesse uma desconexão 

entre os seus órgãos genitais e o seu psiquismo. 

 A transexualidade não possui uma relação de implicação com a 

homossexualidade e com o travestismo, como às vezes é confundido. No primeiro 

caso, essa relação não é correta, eis que não necessariamente o transexual sente-

se atraído por pessoas do mesmo sexo, tendo em vista que se sente, na verdade, 

pertencente a outro gênero286. Já no segundo, embora o travesti se vista de mulher 

ou de homem, não se sente incomodado com o seu corpo, não se sente pertencente 

a outro gênero.   

 Cabe ressaltar que quando se fala em homem transexual ou mulher 

transexual há uma referência ao seu gênero alvo. Dessa maneira, homem 

transexual é um indivíduo que nasceu com órgãos sexuais femininos, mas que se 
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 É extremamente humilhante e depreciativa a classificação dos transexuais ou qualquer pessoa 
transgênera como doentes. Por isso, essa autora se posiciona contra esse tipo de enquadramento, 
embora reconheça que dificilmente, no Brasil, seriam realizadas as cirurgias de redesignação sexual, 
bem como os tratamentos hormonais por médicos credenciados e pagos pelo SUS, se não houvesse 
esse reconhecimento pela OMS. Frisa-se que, em fevereiro de 2010, a França foi o primeiro país a 
deixar de considerar o transexualidade como transtorno mental. 
285

 WHO. ICD-10 on line: current version (2007). Disponível em: 
<http://apps.who.int/classifications/apps/ icd/icd10online/>. Acesso em 10 de setembro de 2010. 
Tradução livre do original. 
286

 É relevante esclarecer que a expressão ―orientação sexual‖ está relacionada à atração física e 
emocional por alguém, podendo ser por pessoas do mesmo sexo (homossexuais), do sexo oposto 
(heterossexuais) ou de ambos os sexos (bissexuais). Embora essa divisão seja a mais comum, pode-
se incluir nessa classificação a pansexualidade (atração por pessoas que não se enquadram na 
disposição binária macho/fêmea) e a própria assexualidade (pessoas que não sentem atração por 
ninguém).  
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identifica com o gênero masculino e a mulher transexual é a pessoa que possui 

órgãos sexuais masculinos, contudo o gênero que se identifica é o feminino. 

 Até os anos 70, havia uma ideia que esse tipo de comportamento poderia ser 

revertido com terapia. Contudo, um caso interessante, divulgado, em 1973, pelo 

sexólogo americano John Money, veio de encontro àquela assertiva. O referido 

sexólogo recomendou que um dos filhos gêmeos de uma mulher americana fosse 

criado como menina, após ter o pênis acidentalmente amputado em uma cirurgia de 

fimose. Desse modo, o garoto recebeu uma vagina, hormônios femininos e terapia. 

Os resultados satisfatórios somente duraram até o menino completar 14 anos, eis 

que, a partir daí, o paciente desistiu de viver como menina, reconstruiu o pênis e, 

tempos depois, casou-se287. 

 Esse caso é interessante para confirmar que não é possível impor uma 

identidade de gênero, mas é possível, com o desenvolvimento da medicina, adequar 

o corpo ao gênero. Catherine Millot, ao refletir sobre a transexualidade, afirma que:   

O transexualismo é, atualmente, a conjunção de uma convicção, que 
nada deve a ninguém, e de um pedido que se dirige ao outro. Esta 
oferta é nova, pois supõe uma oferta que a suscita, e que é feita pela 
ciência. Nada de transexual sem cirurgião e sem endocrinologista. 
Neste sentido, o transexualismo é um fenômeno essencialmente 
moderno.288 
 

 Sem o desenvolvimento da ciência, não se pode falar em transexualidade 

como hoje se retrata289. O pioneiro no uso do termo transexual foi David O. 

Caudwell, em 1949, ao descrever o caso de uma garota que queria ser homem. 

Contudo, a divulgação da transexualidade ocorre em 1953, quando Georg K. Sturup 

e E. Dahl-Iversen publicaram no Journal of American Medical Association um artigo 

sobre a cirurgia de mudança de sexo do americano Jorge Jorgensen, que, em 1951, 

na Dinamarca, passou a ser Cristina Jorgensen. Embora não tenha sido a primeira 

cirurgia desse gênero, foi a primeira que ganhou destaque na mídia e, 

consequentemente, difusão na sociedade.290 
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 MILLOT, Catherine. Extrasexo: ensaio sobre o transexualismo. Trad. Maria Celeste Marcondes e 
Nelson Luis Barbosa. São Paulo: Escuta, 1992, p. 17. 
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 Em geral, as obras que tratam de transexualidade relatam casos de transexuais em outras épocas, 
inclusive nas mais remotas; entretanto, o conceito científico, com estudos mais aprofundados, que 
hoje se possui somente foi desenvolvido no século XX.   
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 VERDE, Jole Baldaro; GRAZIOTTIN, Alessandra. Transexualismo: o enigma da identidade. Trad. 
Sérgio Schirato. São Paulo: Paulus, 1997, p. 7. 
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 No Brasil, a transexualidade ganhou visibilidade nos anos 80, quando Roberta 

Close posou numa em uma revista masculina antes e depois de realizar a mudança 

de sexo. 

 Contudo, a luta pela legalização da cirurgia de redesignação sexual no Brasil 

se iniciou antes, em 1971, quando um grupo de médicos do Hospital das Clínicas de 

São Paulo, sensibilizados com a quantidade de pessoas a procura desse tipo de 

cirurgia, pressionou o governo para a regulamentação das intervenções médicas. 

Em 1979, foi aprovado um projeto de lei pela Câmara e pelo Senado, mas vetado 

pelo presidente João Batista Figueiredo.291 

 Em 1971, foi realizada a primeira cirurgia de conversão de sexo no Brasil292, 

pelo Médico Roberto Farina, a qual lhe resultou em um processo criminal por lesão 

corporal grave e um processo administrativo no Conselho de Medicina. Embora 

tenha sido absolvido ao fim, foi considerado culpado em primeira instância, 

chegando a ser preso e cassado o seu direito ao exercício da medicina.    

 As cirurgias de redesignação sexual eram consideradas antiéticas, sendo 

puníveis pelo Conselho de Medicina e pela Justiça Penal. Essa situação perdurou 

até 10 de setembro de 1997, quando o Conselho Federal de Medicina (CFM) editou 

a Resolução n. 1.482/97, que definiu transexualidade, delimitou os procedimentos de 

seleção de pacientes e considerou éticas as mencionadas cirurgias quando 

realizadas em hospitais-escolas sem fins lucrativos.    

 Em 2002, surge a Resolução do CFM n. 1.652/02, a qual amplia o tratamento 

de mulheres transexuais e mantém em caráter de pesquisa os procedimentos em 

homens transexuais. 

 O Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.1.107293, instituiu, em agosto de 

2008, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Processo Transexualizador, o 

qual deve ser realizado em serviços de referência devidamente habilitados. Esse foi 

um passo importante, tendo em vista que houve um reconhecimento institucional da 

necessidade de proteger todos os transexuais, ricos ou pobres, das consequências 

psíquicas de um não tratamento. 
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 INÁCIO, Marlene. Transexualidade e Hospital das Clínicas de São Paulo. In: RAMSEY, Gerald. 
Transexuais: perguntas e respostas. Trad. Rafael Azize. São Paulo: Summus, 1998, p. 195. 
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 Na verdade, o primeiro transexual brasileiro, Jaqueline Galiaci, a passar por uma cirurgia de 
mudança de sexo foi operado em 1969, em Casablanca, no Marrocos. 
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 O Ministério da Saúde também em agosto de 2008 publicou a Portaria n. 457, a qual regulamenta 
o processo transexualizador. 
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 Em 3 de setembro de 2010, o Conselho Federal de Medicina publicou a 

Resolução n. 1955294, a qual dispõe sobre a cirurgia de transgenitalismo e revoga a 

Resolução CFM n. 1.652/2002. Duas grandes mudanças surgiram. A primeira refere-

se ao reconhecimento do tratamento de transgenitalismo para homens transexuais, 

ou seja, aqueles que querem possuir um fenótipo masculino. A Resolução, portanto, 

autoriza a realização de procedimentos de retirada de mama, útero e ovário, apenas 

o tratamento de neofaloplastia (construção do pênis) continua em caráter 

experimental, eis que ainda não haveria um avanço científico para garantir 

resultados funcionais e estéticos plenamente satisfatórios. A segunda mudança 

ocorrida garante que os tratamentos de transgenitalismo podem acontecer em 

qualquer estabelecimento, público ou privado, desde que sigam corretamente os 

pré-requisitos da resolução. 

A Portaria n. 2.836, de 1 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, 

instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde 

Integral LGBT. Consta em seus ―considerandos‖: ―que a discriminação por 

orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da 

saúde, no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do 

estigma social reservado às populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais‖. 

 No ano de 2013, após o trânsito em julgada da decisão judicial proferida nos 

autos da Ação Civil Pública nº 2001.71.00.026279-9/RS, que versa sobre a 

implantação no SUS de cirurgias de readequação sexual (no tópico 10.3 será 

avaliada a ementa da decisão), o Ministério da Saúde, seguindo as disposições da 

Resolução n. 1955 do CFM, publicou a Portaria n. 2.803, a qual redefine e amplia o 

processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS).295 

Dentre as mudanças surgidas, citam-se: regras que contemplam os 

transexuais masculino, a fim de custear a retirada das mamas, do útero e dos 

ovários e terapia hormonal; cirurgia de implantação de mamas aos transexuais 

femininos custeada pelo SUS; atendimento especializado pelo SUS também aos 
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 Para leitura do texto integral olhar: CFM. Resolução CFM n. 1955/2010. Disponível em: 
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1955_2010.htm>. Acesso em: 22 de setembro 
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 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n. 2.803 de 19 de novembro de 2013. Disponível 
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travestis por meio de equipe multidisciplinar. Ademais, a idade mínima permaneceu 

de 18 anos para início da terapia com hormônios e de 21 anos para a realização dos 

procedimentos cirúrgicos.296 

 Hoje em dia, para que um transexual consiga realizar a cirurgia, são 

necessários diversos procedimentos médicos e psicológicos: primeiramente deve 

haver um parecer e avaliação de um endocrinologista, depois de um urologista 

cirurgião, posteriormente de um psiquiatra e um psicólogo com experiência na área. 

Além do mais, antes e depois da operação, há um cuidado para que os pacientes 

alcancem uma aparência feminina/masculina, por isso ingerem hormônios, modulam 

a voz, retiram o pomo-de-adão, quando necessário, reeducam os trejeitos. Após 

somente dois anos de atendimento psicoterapêutico, a pessoa transexual, que não 

pode ser menor do que vinte e um anos, estará apta a realizar a cirurgia.297 

 Registre-se, contudo, que, após ser rejeitada pela sociedade, lograr uma vaga 

no SUS, passar os dois anos de tratamento e realizar a cirurgia, a pessoa transexual 

ainda tem mais um desafio: conseguir a alteração no seu registro civil. Como não há 

previsão legal, as pessoas que realizam a cirurgia de redesignação entram na justiça 

para pedir a mudança do seu prenome na certidão de nascimento, ficando, portanto, 

dependentes de uma sentença judicial favorável.  

 Somente em outubro de 2009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu 

uma decisão inédita na qual permitiu que o registro do transexual Clauderson fosse 

alterado para constar o prenome Patrícia, sem que essa alteração fosse registrada 

na certidão de nascimento, mas apenas nos livros cartoriais.298
 

 Esse quadro de incerteza só será finalizado quando for publicada uma lei 

específica sobre o assunto, tal qual a Lei de Identidade de Gênero já mencionada na 

primeira parte desse trabalho. 

  Finalizada a segunda parte do estudo, a qual apresentou uma perspectiva de 

gênero que ultrapassa o binarismo homem-mulher e inclui, na seara da sexualidade 

e da identidade, diversas formas de expressão da identidade de gênero e grupos 
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 Em 31 de julho de 2013, o Ministério da Saúde chegou a publicar a portaria n. Portaria nº 
859/2013, para definir o processo transexualizador pelo SUS. Nela havia sido estabelecida a redução 
da idade mínima para o tratamento hormonal e procedimentos cirúrgicos, respectivamente, para 16 
anos e 18 anos. Contudo, foi suspensa no mesmo dia para, eis que não se encontrava adequada às 
normas da Resolução n 1.955, de setembro de 2010, do CFM. 
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 INÁCIO, Marlene, op. cit., p. 196. 
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sociais historicamente marginalizados e incompreendidos, como os transexuais, o 

estudo, na terceira parte, buscará desenvolver uma visão teórica-dogmática sobre 

gênero no Direito do Trabalho, utilizando-se das bases teóricas expostas, a fim de 

possibilitar a inclusão na legislação nacional e internacional, assim como na doutrina 

e jurisprudência, de um conceito de gênero que seja capaz de viabilizar a inclusão 

social e evitar a discriminação dos seres humanos por motivo de identidade de 

gênero.  
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TERCEIRA PARTE 
 

POR UMA NOVA VISÃO TEÓRICO-DOGMÁTICA SOBRE GÊNERO NO DIREITO 

DO TRABALHO. PARA ALÉM DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER 

 

 

7 AS RAZÕES PARA PROBLEMATIZAR E REFUTAR A VERSÃO UNILATERAL 

SEDIMENTADA PELA DOUTRINA CLÁSSICA 

 

A primeira conclusão a que se alcança, ao se examinar artigos, manuais, 

livros especializados, é que a doutrina tradicional brasileira e estrangeira, em regra, 

quando trata sobre o tema da discriminação de gênero, limita-se à questão da 

discriminação contra a mulher como retratado na primeira parte.  

Desse modo, é necessário reconstruir uma base teórica e legal de proteção, 

no intuito de tornar o Direito do Trabalho inclusivo.  

 

7.1 Os excluídos do Direito do Trabalho  

 

No paradigma da modernidade, a qual converge e se reduz ao 

desenvolvimento do capitalismo, foram gerenciados, pelo princípio da regulação e 

dentro de um sistema hierarquizado, os processos de desigualdade e de exclusão. 

Conforme Boaventura de Souza Santos: ―Se Marx é o grande teorizador da 

desigualdade, Foucault é o grande teorizador da exclusão. Se a desigualdade é um 

fenômeno sócio-econômico, a exclusão é sobretudo um fenômeno cultural e social, 

um fenômeno de civilização‖299. 

Para o referido autor português, a exclusão é um processo histórico, por meio 

do qual uma cultura, utilizando-se do discurso da verdade, cria o interdito e o rejeito, 

definindo os limites de pertença social. O grau extremo da exclusão seria o 

extermínio, tal como ocorreu com os judeus no nazismo e como ocorre como 

pessoas transexuais em diversos países. 

Na política de gestão controlada da exclusão, o Estado moderno capitalista 

criou três mecanismos, os quais, longe de eliminar a exclusão, servem para manter 
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a tensão social em níveis aceitáveis, quais sejam: a transferência do sistema de 

exclusão para o sistema de desigualdade300; divisão do trabalho social de exclusão 

entre os espaços público e privado; e a estigmatização e demonização por meio da 

diferenciação das formas de exclusão segundo a perigosidade.301   

Assim, uma política de identidade eficaz é aquela, conforme ressalta 

Boaventura, que não se reduz a uma norma identidária única e que só atua em 

situações de diferença inferiorizadoras. A política da identidade perpassa por três 

etapas. 

A primeira seria o processo de diferenciação, no qual há uma separação entre 

o eu e o outro, momento em que, diferente do processo de exclusão, há uma 

inversão, a fim de que o outro seja o eu. A segunda é o processo de auto referência, 

em que se identificam os símbolos, rituais, histórias, valores que culminam na 

pertença identidária. Já a terceira etapa é o processo de reconhecimento, quando o 

eu, para se firmar plenamente, necessita do reconhecimento do outro.302 

Judith Butler, ao refletir sobre o sujeito dentro da problemática do gênero, 

entende que: 

[...] a construção política do sujeito procede vinculada a certos 
objetivos de legitimação e de exclusão, e essas operações políticas 
são efetivamente ocultas e naturalizadas por uma análise política que 
toma as estruturas jurídicas como seu fundamento. O poder jurídico 
―produz‖ inevitavelmente o que alega meramente representar; 
consequentemente, a política tem de se preocupar com essa função 
dual do poder: jurídica e produtiva. Com efeito, a lei produz e depois 
oculta a noção de ―sujeito perante a lei‖, de modo a invocar essa 
formação discursiva como premissa básica natural que legitima, 
subsequentemente, a própria hegemonia reguladora da lei [...].303 

 
 Assim, a Constituição Federal, a CLT e as normas infraconstitucionais, ao 

abarcar exclusivamente a proteção a trabalho da mulher, dentro do contexto de 

gênero, acabam por ocultar a proteção trabalhista a outras pessoas que a Lei 

expressamente não contempla. Mantêm-se, portanto, desconhecidos perante o 

ordenamento jurídico.  

                                                 
300

 É o caso da política de inserção das mulheres no mercado de trabalho, as quais foram inseridas, 
mas com salários e cargos inferiores aos homens. 
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 SANTOS, Boaventura de Souza, op. cit., p. 22.  
302

 Idem. 
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 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Trad. Renato. 
Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 19. 
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Visualiza-se que o conceito de gênero, limitado à relação homem/mulher, 

impede a percepção humana em aceitar outras formas de identidade que 

ultrapassem o binarismo clássico.  

Berenice Bento reflete que ―o conceito de humano está assentado em um 

projeto político que retira humanidade daqueles que não tem o gênero compatível 

com o sexo‖304. Acrescenta a referida autora que ―enquanto a diferença sexual 

estiver no centro de invenção do humano moderno, a transexualidade e outras 

expressões de gênero que negam essa precedência estarão relegadas ao limbo 

existencial‖305. 

Nas relações de trabalho, o limbo existencial é evidente, a ausência de uma 

ampliação do conceito de gênero contribui para a perpetuação da exclusão e 

discriminação, deixando no ostracismo os transgêneros, tais como transexuais, 

intersexos, travestis e outras tantas pessoas, as quais não conseguem ser 

reconhecidas e, consequentemente, são expulsas do mercado de trabalho. 

 Restam-lhes procurar áreas que não as rejeite, muitas vezes associada à 

beleza e à moda, quais sejam: maquiadoras, manicures, cabeleireiras. Infelizmente 

a prostituição306 é uma atividade típica de inclusão dessas pessoas, que, ao mesmo 

tempo, contribui para a criação de estereótipos associados às pessoas 

transgêneras, como, por exemplo, o ser extravagante, vadio, desbocado, 

sexualmente ativo. 

 O mercado é extremamente cruel com as pessoas transgêneras, desde o 

processo de seleção à manutenção e promoção no posto de trabalho, culminando, 

por diversas vezes, com demissões discriminatórias. Muitas pessoas, por isso, 

preferem o isolamento, a mudança completa de vida, a perda de uma carreira 

acadêmica a passar por momentos de constrangimento e humilhação. 
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 BENTO, Berenice. Política da diferença: feminismos e transexualidade. In: COLLING, Leandro. 
(Org.) Stonewall 40 + o que no Brasil? Salvador: EDUFBA, 2011, p. 90. 
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 Ibidem, p. 91. 
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 Não há muitos dados estatísticos sobre o mercado de trabalho de pessoas trans disponíveis. De 
qualquer forma, a título ilustrativo da exclusão, cita-se a matéria publicada no Correio de Uberlândia, 
em que: ―Apenas 5% das travestis de Uberlândia estão no mercado formal de trabalho, de acordo 
com dados da Associação das Travestis e Transexuais do Triângulo Mineiro (Triângulo Trans). Das 
travestis que trabalham informalmente na cidade, 95% estão na prostituição. Para a presidente do 
Triângulo Trans, Pâmela Volp, o preconceito e a falta de oportunidades são os principais fatores para 
que a maioria permaneça na prostituição‖ (NOGUEIRA, Daniela. Apenas 5% das travestis estão no 
mercado formal; demais estão na prostituição. Correio de Uberlândia. Caderno Cidade e Região. 29 
de junho de 2103. Disponível em: <http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/apenas-5-
das-travestis-estao-no-mercado-formal-demais-estao-na-prostituicao/>. Acesso em: 07 de agosto de 
2014). 
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 Em muitos casos, pelo intenso assédio que sofrem, muitas transexuais não 

conseguem nem mesmo concluir os estudos. É o caso de Luciana, nome social que 

adotou após a cirurgia de mudança de sexo. Ela relata que, aos 47 anos, trabalha 

como costureira, mas o dinheiro que recebe sequer é suficiente para comprar os 

hormônios femininos que precisa tomar. Afirma que abandonou a escola no interior 

da Bahia, porque não aguentava ouvir seu nome de nascimento na chamada. Já se 

recusou a ir a postos de saúde e, inclusive, ao banco sacar seu seguro-desemprego, 

com medo de ser humilhada, eis que sua identidade ainda permanece com o nome 

masculino.307 

 O relato de Luciana apresenta, ao menos, dois obstáculos a serem vencidos 

pelos transexuais para exercerem a profissão que desejarem: conseguir finalizar os 

estudos e se qualificar dentro de um meio que inevitavelmente lhe oprime; e 

conviver com o duplo nome (nome de registro e o nome social) até conseguir a 

alteração definitiva na justiça.       

 A história da sexóloga Martha Medeiros é, no contexto da formação 

acadêmica, bem diferente da de Luciana. Martha viveu como homem durante 45 

anos e se sentiu obrigada a abandonar a carreira de engenheira química, a qual já 

era PhD, para assumir sua nova condição: 

Nasci com cabeça de mulher, mas reprimi essa realidade quanto 
pude. Como engenheiro químico de prestígio, dei aulas em 
universidades e fui consultor de indústrias petroquímicas e de 
fertilizantes. Tive de enterrar essa carreira porque a masculinidade 
do ambiente não permitiria que eu virasse a Marthinha de uma hora 
para outra. Não passaria sequer da portaria das empresas. Fiz um 
mestrado em sexologia e hoje me dedico a atender pessoas com 
transtornos de identidade sexual. Quando ligam procurando o 
'falecido', digo que ele está no Exterior.308 

 
 A transexual feminina Janaína Falcão conta que, aos 21 anos, trabalhou 

como técnica de enfermagem em um hospital particular de Recife; contudo, quando 

decidiu iniciar o tratamento hormonal e assumir sua identidade de gênero feminina, 

obteve represálias. Relata que:  

Eles me chamaram no RH [Recursos Humanos] e disseram que eu 
poderia constranger os pacientes. Não foram explícitos, mas 
tentaram me induzir a regredir o processo de mudança. Fui trocada 
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de setor, onde só enrolava toalha e não tinha contato com ninguém, 
me deram uma roupa mais folgada e um banheiro unissex. Era 
humilhante. Não aguentei a pressão e comecei a faltar ao emprego, 
então me demitiram.309 
 

Após a demissão, Janaína ressalta que, sem perspectiva de emprego formal 

no Brasil, resolveu se prostituir na Europa. Com 30 anos, retornou ao país e 

trabalhou, na informalidade, em boates com dança e maquiagem, até tornar-se 

secretária do Centro Municipal de Referência em Cidadania LGBT de Recife, que 

oferece orientação psicológica, jurídica e de assistência social310. 

Em meio a esse cenário de plena exclusão. Algumas pessoas trans acabam 

ganhando destaque por seu sucesso profissional exatamente por serem a exceção. 

É o caso da professora Luma Andrade, de 35 anos, que se tornou a primeira travesti 

com doutorado do Brasil no ano de 2012. Segundo ela: "Nós vivemos numa posição 

que a sociedade nos impõe, à margem de tudo. E temos que quebrar esse 

paradigma e viver no centro da sociedade, a educação é uma das formas que temos 

para conseguir"311. 

Pelos relatos ora demonstrados, observa-se o quanto é difícil assumir-se 

como pessoal transexual, eis que, além de ser incompreendida pela família, é 

excluída desde pequeno da sociedade, é considerada uma anomalia e vai enfrentar 

uma batalha para conseguir um emprego formal, principalmente quando não possui 

documentos adequados ao seu fenótipo. Desse modo, muitos não conseguem fugir 

da vala comum de empregos que possuem uma aceitação maior aos homossexuais, 

travestis e transexuais como as atividades de cabeleireiras e maquiadoras, 

chegando, nas piores situações, aos casos de prostituição. 

 

7.2 O cenário de exclusão de pessoas transgêneras 

 

Inicialmente, esclarece-se que não foram encontradas estatísticas voltadas a 

delimitar o mercado de trabalho de pessoas transgêneras no Brasil. Há informações 
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prestadas, principalmente, por movimentos sociais ligados à causa, mas que não 

resultam em dados oriundos de pesquisas seriamente realizadas.312 

Embora não existam dados sobre a seara laboral, a Secretaria de Direitos 

Humanos elaborou, em 2012, relatório sobre a violência homofóbica no Brasil. 

Antes de apresentar os dados, é esclarecido que a homofobia não se reduz à 

rejeição irracional ou ódio em relação aos homossexuais, eis que também abrange a 

manifestação arbitrária que qualificaria o outro como contrário, inferior ou anormal. O 

próprio termo ―homofobia‖ é questionado, uma vez que a diversidade de sujeitos que 

pretende abarcar, torna invisíveis violências e discriminações cometidas contra 

lésbicas e transgêneros. Nesse sentido, optam por nominá‐las, respectivamente, 

como lesbofobia e como transfobia - preconceito relativo ao inominável que não se 

encaixa em uma estrutura binária.313 

Os dados coletados sobre a violência em face dessa população foram 

provenientes essencialmente do Disque Direitos Humanos (Disque 100) da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e pelos da Central de 

Atendimento à Mulher, da Ouvidoria do SUS e de denúncias efetuadas diretamente 

aos órgãos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República.314 

Apesar da subnotificação, os números revelam um grave quadro de 

violências homofóbicas no Brasil. No ano de 2012, foram registradas 3.084 

denúncias de 9.982 violações relacionadas à população LGBT, envolvendo 4.851 

vítimas e 4.784 suspeitos. Por dia, no ano de 2012, 13,29 pessoas foram vítimas de 

violência homofóbica no país. Esses números revelaram um aumento de 166,09% 

de denúncias e 46,6% de violações em relação ao ano de 2011.315 

Em 2012, foram divulgadas, por meio dos principais canais midiáticos 

brasileiros, 511 casos de violações contra a população LGBT, compreendendo 511 
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 Contudo, para efeitos da pesquisa, o relatório optou por enquadrar todos os casos contra a 
população LGBT como violência homofóbica (BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos. Relatório 
sobre violência homofóbica no Brasil: ano de 2012. Brasília: SDH, 2012, p. 10). 
314

 O relatório retrata os problemas em pesquisar nessa área, entre eles: 1) inexistem 
dados/perguntas do IBGE relacionadas à identidade de gênero ou orientação sexual no Censo 
Demográfico ou na Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios; 2) ausência de campo relativo 
a orientação sexual, identidade de gênero ou  outro motivo homofóbico em boletins de ocorrência; 3) 
ausência de repasse de dados confiáveis pelos poderes públicos estaduais e municipais e escassez 
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vítimas e 474 suspeitos. Dentre o número de violações noticiadas, foram registrados 

310 homicídios.316  

Ao avaliar os dados hemerográficos, examina-se que travestis e transexuais 

seguem como as maiores vítimas de violências homofóbicas, inclusive, aquelas com 

maior gravidade, tais como homicídios e lesões corporais.317 

Sobre a violência perpetrada em face de pessoas LGBTs, Berenice Bento 

reflete:  

A categoria humanidade está assentada no pressuposto de uma 
natureza dimórfica dos corpos, na diferença sexual. Essa matriz de 
reconhecimento exclui dos seus marcos aquelas/es que deslocam as 
definições de feminismo e masculino. Dessa forma, matar uma 
travesti, transexual ou um gay feminino não provoca a mesma ira ou 
a mesma indignação se comparada ao assassinato de uma mulher 
biológica, pois tal violência estaria mais identificada com um trabalho 
de assepsia da humanidade do que propriamente com a violência 
cruenta.318 

 

Em relação aos tipos de violações denunciadas durante o ano de 2012, as 

violências psicológicas foram as mais reportadas, com 83,2% do total, seguida da 

discriminação, com 74,01%, e violências físicas, com 32,68%. Registre-se que, entre 

as violações discriminatórias, as mais denunciadas são: a discriminação por 

orientação sexual, com 76,37% das denúncias, e a discriminação por identidade de 

gênero, com 15,21% das respostas.319  

No âmbito internacional, destaca-se a pesquisa realizada nos Estados 

Unidos, com 6.456 pessoas transgêneras e de gênero não conformes320, a qual 

retrata, em relação ao panorama do mercado de trabalho, que: 1) há o dobro da taxa 

de desemprego dos entrevistados em relação à população geral; 2) 90% dos 

entrevistados relataram ter vivido casos de assédio moral, maus-tratos e 

discriminação no meio ambiente do trabalho, necessitando esconder sua identidade 

de gênero para evitar as referidas situações; 3) 47% disseram encontrar uma 

rejeição no mercado de trabalho, expressada pela demissão, não contratação e 

ausência de promoção pelo fato de serem pessoas transgêneras; 4) 26% afirmaram 
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ter perdido o emprego por causa da sua identidade de gênero; 5) 71% dos 

pesquisados preferiram ocultar sua identidade de gênero e a transição de gênero e 

57% simplesmente atrasaram a transição, a fim de evitar a discriminação nas 

relações de trabalho; 6) 78% dos entrevistas consideraram que, após terem se 

submetido à transição de gênero, sentiram-se mais cômodos no trabalho e seus 

desempenhos melhoraram – apesar dos altos níveis de assédio321. 

Além de outros aspectos relacionados às pessoas transgêneras, o estudo 

identificou que 41% dos entrevistados tentaram suicídio.  

Desse modo, o quadro de violência, rejeição, discriminação e exclusão que 

ronda as pessoas que fogem ao sistema binário e heteronormativo, culminando com 

cenários de horror, que beiram ao extermínio, não se limita ao contexto brasileiro e, 

por isso, clamam por uma atuação global. 

 

7.3 A jurisprudência e os litígios envolvendo transexuais 

 

Embora a legislação ainda não tenha evoluído na temática da discriminação 

de gênero nos moldes ora propostos, os Tribunais Trabalhistas, apesar de 

raramente, vêm sendo suscitados a resolver os dilemas laborais em face desse tipo 

de discriminação.  

Após pesquisa digital nos sítios eletrônicos do Tribunal Superior do Trabalho 

e Tribunais Regionais do Trabalho, apenas três casos foram encontrados na 

jurisprudência trabalhista, envolvendo transexuais.  

O primeiro retrata o caso de Nilce, que trabalhava na central de ambulância 

da cidade de Itu, no estado de São Paulo, há 14 anos. Em 2007, resolveu assumir a 

transexualidade e, a partir daí, alegou que sofreu perseguição por parte do seu 

superior hierárquico, o qual não lhe determinava mais serviço. Todos os dias, dirigia-

se ao trabalho, mas o seu empregador lhe deixava na ociosidade, ou seja, não lhe 

permitia uma exposição, como se ela fosse uma grande anomalia que devesse ser 

escondida. Em primeira instância, o juiz do trabalho julgou improcedente o pedido de 

dano moral, eis que não vislumbrou nenhuma atitude discriminatória. Já em recurso, 

                                                 
321

 GRANT, Jaime M., et al. Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender 

Discrimination Survey. Washington: National Center for Transgender Equality and National Gay and 
Lesbian Task Force, 2011. Disponível em: <http://www.thetaskforce.org/static_html/downloads/ 
reports/reports/ntds_full.pdf>. Acesso em 25 de novembro de 2014, p. 3. Tradução livre do original. 
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no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, foi reconhecido o assédio moral, 

ficando o município obrigado a pagar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a 

título de indenização por dano moral, segundo o relator: 

O fato do empregador deixar o empregado na ociosidade, sem 
qualquer função, marginalizando-o no ambiente de trabalho, 
constitui inequivocamente assédio moral. E, na hipótese, o 
assédio moral é decorrente da discriminação de que o autor foi 
vítima, discriminação essa que sequer foi declarada, mas, sim, 
velada, que é aquela que é mais difícil de ser comprovada, 
porque não se caracteriza por comportamento visível a 
todos.322  

 
 Na referida decisão (a ementa pode ser conferida no Anexo 2), o julgador, 

somente em segunda instância, compreendeu que houve verdadeira discriminação, 

de modo que fundamentou a condenação na Convenção n. 111 da OIT e nos artigos 

1º, III e IV, da CF 3º e 5º, caput, da CF/88 e art. 1º da Lei n. 9.029/95. 

O segundo caso refere-se a uma Reclamação Trabalhista ajuizada na Vara 

do Trabalho de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, na qual uma trabalhadora 

requereu dano moral em face da empresa que laborou, tendo em vista alegar que se 

sentia constrangida por ter que vestir o uniforme da empresa no mesmo ambiente no 

qual uma pessoa transgênera também utilizava.323  

Na oitiva em juízo, a reclamante informou que pessoa do sexo masculino, 

com nome feminino, utilizava o banheiro das mulheres. A empresa justificou que se 

tratava de uma pessoa transexual feminina e que a trabalhadora reclamante estava 

agindo com discriminação. 

A juíza negou o pedido de danos morais, compreendendo que ―não seria 

razoável que um trabalhador transgênero, com sentimentos e aparência femininos, 

fosse compelido a utilizar vestiário masculino‖. Acrescentou que obrigar alguém a 

utilizar um vestiário particular específico seria também reafirmar o preconceito e a 

discriminação. Desse modo, julgou como acertada a decisão da empresa em permitir 

que a trabalhadora fizesse uso do vestiário feminino.  

                                                 
322

 BRASIL. TRT (15º Região). RO n. 0078000-40.2008.5.15.0018. 3ª Turma. Relator Desembargador 
Federal do Trabalho Lourival Ferreira dos Santos. DJ 01/06/2010. Disponível em: <www.trt15.jus.br> 
Acesso em: 16 de setembro de 2010. 
323

  BRASIL. TRT (23 º Região). Notícias: Trabalhador Transgênero tem direito de usar vestiário 
feminino. 24-06-2014.  Disponível em: <http://portal.trt23.jus.br/ecmdemo/public/trt23/detail?content-
id=/repository/collaboration/sites%20content/live/trt23/web%20contents/Noticias/trabalhador-
transgenero-tem-direito-de-usar-vestiario-feminino>. Acesso em: 08 de agosto de 2014.  
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A decisão baseou-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

especificamente nas resoluções da Organização das Nações Unidas e da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre orientação sexual e identidade 

de gênero, assim como nos Princípios de Yogyakarta.  

O terceiro caso, por sua vez, é semelhante ao anterior. Refere-se à 

Reclamação Trabalhista n. 21076-2012-003-09-00-00, processada na 3ª Vara do 

Trabalho de Curitiba, ajuizada por uma transexual. 

A reclamante ajuizou reclamatória, alegando que sofreu diversos 

constrangimentos na empresa em razão de sua não identificação com seu gênero 

biológico. Narrou que era obrigada a utilizar os vestiários e banheiros masculinos, 

assim como era assediada moralmente pelos colegas de trabalho (recebia bilhetes 

com dizeres de baixo calão e teve seu armário arrombado). 

O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido de dano moral, uma vez 

considerar que ―a utilização dos vestiários masculinos pela autora, que possui auto-

identificação com o gênero feminino, mas tem aparência do gênero masculino, por si 

só, não é capaz de ensejar o pagamento de indenização por dano moral‖324. 

No julgamento do Recurso Ordinário325, a Primeira Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 9ª Região reformou a decisão de primeira instância, 

condenando a empresa Kraft Foods a pagar uma indenização por danos morais no 

valor de R$ 5 mil (cinco mil reais). 

Segundo o revisor, Desembargador Edmilson Antônio de Lima: 

Pelo depoimento da preposta é possível concluir que a identidade de 
gênero feminino era do conhecimento da ré e dos colegas de 
trabalho da parte autora. Portanto, uma vez que a ré admite em 
defesa que o superior hierárquico tratava a autora como figura 
masculina, há evidente discriminação, circunstância que não pode 
ser tolerada pelo Poder Judiciário.  
Com relação ao dano decorrente da proibição de utilização do 
vestiário feminino, também entendo que a decisão de origem merece 
reparo.  
(...) 
embora biologicamente a autora tenha nascido com genitália 
masculina, no caso dos autos, ao que tudo indica, ela age 
socialmente como mulher (veste-se como mulher e prefere ser 
chamada de Renata), assim como aquelas que assim o são por 
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 BRASIL. TRT (9ª Região). Processo n. 21076-2012-003-09-00-00. Juiz Luca Furiati Camargo. DJ 
17/01/2014. Disponível em: <https://www.trt9.jus.br/internet_base/publicacaoman.do?evento=Editar& 
chPlc=5824876&procR=AAAS5HABaAAJIVyAAC&ctl=21076>. Acesso em 22 de novembro de 2014.  
325

 A fundamentação do acórdão sobre o dano moral encontra-se no Anexo 2 (decisão 3) desse 
trabalho. 
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determinação biológica. A autora se vê como mulher e assim espera 
ser tratada pela sociedade. As travestis, transexuais, ou seja, as 
transgênero de modo geral devem ser encaradas como mulheres na 
utilização do banheiro e em qualquer ocasião de suas vidas sociais, 
em respeito ao princípio da dignidade humana, sem nenhuma 
discriminação (art. 3º, IV, da CRFB/1988).  
Ainda, vale destacar que segundo os termos da defesa, "as 
instalações contam banheiros e chuveiros privativos" (fl. 93). Ou seja, 
não havia necessidade de as empregadas despirem-se totalmente na 
frente das outras. A situação de a autora ser vista de lingerie perante 
os empregados do sexo masculino me parece mais desconfortante 
do que as empregadas do sexo feminino serem vistas de lingerie 
pela parte autora, que também se vê como mulher.326 
 

Nesse caso, destacam-se os seguintes pontos: o juiz de primeiro grau e a 

relatora do Recurso Ordinário haviam julgado como improcedente o pleito de 

indenização por dano moral, demonstrando que o assunto é controvertido nos 

Tribunais Trabalhistas; o baixo valor da indenização por dano moral, apenas R$ 5 

mil reais, considerando que a uma mulher foi imposta a utilização de um banheiro 

masculino; e a utilização do princípio da dignidade humana e de artigo da própria 

Constituição (art. 3, IV, da CRFB) para identificar a discriminação e a violação legal.   

 Os três casos acima narrados evidenciam as divergências existentes entre os 

julgadores e, ao mesmo tempo, confirmam o quanto o assunto é polêmico, novo e 

necessita de um tratamento adequado pelos doutrinadores, no intuito de subsidiar o 

Poder Judiciário na aplicação do Direito.  

Fora da esfera laboral, especificamente na Justiça Comum, há inúmeras 

jurisprudências referentes ao pleito de alteração do registro civil, inclusive já 

afastando a necessidade de realização da cirurgia de transgenitalização para 

realização da mudança do nome e sexo no assento civil327.  
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 BRASIL. TRT (9ª Região). RO n. 21076-2012-003-09-00-0. 1ª Turma. Relatora Desembargadora 
Federal do Trabalho Neide Alves dos Santos. DJ 28/10/2014. Disponível em: 
<https://www.trt9.jus.br/internet_base/publicacaoman.do?evento=Editar&chPlc=6328357&procR= 
AAAS5SAEMAAMeA4AAM&ctl=3950>. Acesso em 22 de novembro de 2014. 
327

 Cita-se, a título exemplificativa, a recente decisão no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
que, reformando a decisão de juiz de primeiro grau, deferiu o pedido de retificação do registro civil de 
transexual feminino, independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização: “EMENTA: 
Retificação de registro civil. Transexual que preserva o fenótipo masculino. Requerente que não se 
submeteu à cirurgia de transgenitalização, mas que requer a mudança de seu nome em razão de 
adotar características femininas. Possibilidade. Adequação ao sexo psicológico. Laudo pericial que 
apontou transexualismo. Na hipótese dos autos, o autor pediu a retificação de seu registro civil para 
que possa adotar nome do gênero feminino, em razão de ser portador de transexualismo e ser 
reconhecido no meio social como mulher. Para conferir segurança e estabilidade às relações sociais, 
o nome é regido pelos princípios da imutabilidade e indisponibilidade, ainda que o seu detentor não o 
aprecie. Todavia, a imutabilidade do nome e dos apelidos de família não é mais tratada como regra 
absoluta. Tanto a lei, expressamente, como a doutrina buscando atender a outros interesses sociais 
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É rotineira a citação dos artigos 1º, III, 3º, IV e 5º, X da CF/88, além da 

invocação do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos de 

personalidade para garantir aos transexuais a alteração do registro no intuito de 

adaptar a designação sexual e o prenome à nova situação do cidadão. 

No âmbito das ações coletivas, destaca-se o acórdão do Tribunal Regional 

Federal (TRF) da 4ª Região, proferido pelo Relator Roger Raupp, que, reformando a 

sentença de primeiro grau, julgou procedente a ação civil pública (ACP) n. 

2001.71.00.026279-9-RS328, veiculada pelo Ministério Público Federal. A decisão de 

segundo grau determinou a inclusão, na tabela de procedimentos pagos pelo 

Sistema Único de Saúde, da cirurgia de transgenitalização dos tipos 

neocolpovulvoplastia329, neofaloplastia330 e/ou procedimentos sobre gônadas e 

caracteres sexuais secundários, conforme critérios estabelecidos na Resolução nº 

1.482/1997, do Conselho Federal de Medicina. 

O acórdão331 mostra-se inovador, progressista e sensível ao tema da 

transexualidade, conforme trechos da ementa a seguir selecionados:  

                                                                                                                                                         
mais relevantes, admitem sua alteração em algumas hipóteses. Os documentos juntados aos autos 
comprovam a manifestação do transexualismo e de todas as suas características, demonstrando que 
o requerente sofre inconciliável contrariedade pela identificação sexual masculina que tem hoje. O 
autor sempre agiu e se apresentou socialmente como mulher. Desde 1998 assumiu o nome de "Paula 
do Nascimento". Faz uso de hormônios femininos há mais de vinte e cinco anos e há vinte anos 
mantém união estável homoafetiva, reconhecida publicamente. Conforme laudo da perícia médico-
legal realizada, a desconformidade psíquica entre o sexo biológico e o sexo psicológico decorre de 
transexualismo. O indivíduo tem seu sexo definido em seu registro civil com base na observação dos 
órgãos genitais externos, no momento do nascimento. No entanto, com o seu crescimento, podem 
ocorrer disparidades entre o sexo revelado e o sexo psicológico, ou seja, aquele que gostaria de ter e 
que entende como o que realmente deveria possuir. A cirurgia de transgenitalização não é requisito 
para a retificação de assento ante o seu caráter secundário. A cirurgia tem caráter complementar, 
visando a conformação das características e anatomia ao sexo psicológico. Portanto, tendo em vista 
que o sexo psicológico é aquele que dirige o comportamento social externo do indivíduo e 
considerando que o requerente se sente mulher sob o ponto de vista psíquico, procedendo como se 
do sexo feminino fosse perante a sociedade, não há qualquer motivo para se negar a pretendida 
alteração registral pleiteada. A sentença, portanto, merece ser reformada para determinar a 
retificação no assento de nascimento do apelante para que passe a constar como "PN". Sentença 
reformada. Recurso provido‖. (BRASIL, TJSP, AC 0013934-31.2011.8.26.0037, 10ª C. Dir. Priv., Rel. 
Carlos Alberto Garbi, Dj. 23/09/2014). 
328

 BRASIL. TRF (4ª Região). AC 2001.71.00.026279-9-RS. Rel. Juiz Roger Raupp Rios, DJ. 

14/08/2007. Disponível em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_ 
resultado_pesquisa&selForma=NU&txtValor=200171000262799&chkMostrarBaixados=&todasfases=
&todosvalores=&todaspartes=&txtDataFase=01/01/1970&selOrigem=TRF&sistema=&hdnRefId=4e5ef
8d3dc3e6062c641c0dcc0b55611&txtPalavraGerada=kryj&txtChave=>. Acesso em: 23 de novembro 
de 2014. 
329

 Cirurgia de redesignação do sexo masculino para o feminino, constituindo-se uma vagina. 
330

 Cirurgia de redesignação do sexo feminino para o masculino, constituindo-se um pênis. 
331

 A ementa da decisão, por ser extensa, mas, ao mesmo tempo, extremamente relevante, encontra-
se no ANEXO 2 da tese. 
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[...]3- A proibição de discriminação por motivo de sexo compreende, 
além da proteção contra tratamentos desfavoráveis fundados na 
distinção biológica entre homens e mulheres, proteção diante de 
tratamentos desfavoráveis decorrentes do gênero, relativos ao 
papel social, à imagem e às percepções culturais que se referem à 
masculinidade e à feminilidade.  
[...] 5 - O direito fundamental de liberdade, diretamente 
relacionado com os direitos fundamentais ao livre 
desenvolvimento da personalidade e de privacidade, concebendo 
os indivíduos como sujeitos de direito ao invés de objetos de 
regulação alheia, protege a sexualidade como esfera da vida 
individual livre da interferência de terceiros, afastando imposições 
indevidas sobre transexuais, mulheres, homossexuais e travestis. 
(Grifou-se).  
 

A referida decisão reflete o ativismo judicial e a busca pela concretização dos 

direitos fundamentais, eis que, com o trânsito em julgado da decisão, o Ministério da 

Saúde publicou a Portaria n. 2.803/2013, que redefine e amplia o Processo 

Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme mencionado no 

sexto capítulo dessa pesquisa. 

Esclarece-se, ademais, que o direito de uma pessoa transexual ser tratada de 

forma harmônica com sua identidade de gênero em todas as esferas sociais é tema 

com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A 

matéria chegou ao Supremo por meio do Recurso Extraordinário (RE) n. 845779332, 

de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso.  A autora, que é transexual feminina, 

requereu indenização por danos morais por ter sido constrangida por funcionário de 

um de shopping, na cidade de Florianópolis, quando tentava utilizar o banheiro 

feminino. 

Nesse sentido, é necessária a fixação dos fundamentos teóricos-dogmáticos 

da proteção do trabalho em função do gênero, a fim de que subsidiem a evolução da 

legislação, bem como auxiliem os magistrados nos julgamentos de casos 

emblemáticos, tais quais os supramencionados.  
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 “Transexual. Proibição de uso de banheiro feminino em shopping center. Alegada violação à 
dignidade da pessoa humana e a direitos da personalidade. Presença de repercussão geral. 1. O 
recurso busca discutir o enquadramento jurídico de fatos incontroversos: afastamento da Súmula 
279/STF. Precedentes. 2. Constitui questão constitucional saber se uma pessoa pode ou não ser 
tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta 
publicamente, pois a identidade sexual está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e a 
direitos da personalidade 3. Repercussão geral configurada, por envolver discussão sobre o alcance 
de direitos fundamentais de minorias uma das missões precípuas das Cortes Constitucionais 
contemporâneas, bem como por não se tratar de caso isolado‖. (STF, RE 845.779-SC, Rel. Min. Luís 
Roberto Barroso, DJ 23/10/2014). 
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8 OS SENTIDOS DO TRABALHO PARA ALÉM DA CULTURA E PODER NAS 

ORGANIZAÇÕES E A DISCRIMINAÇÃO POR IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

8.1 O trabalho livre/subordinado no contexto da doutrina jurídica-trabalhista 

clássica e necessidade de construção de um novo objeto 

 

 A doutrina jurídico-trabalhista clássica333, baseando-se na doutrina liberal, 

adotou o conceito de trabalho livre e subordinado em contraposição ao trabalho 

servil e escravo, passando a propagar essa categoria do trabalho como exclusivo 

pressuposto para produção de normas e teorizações. 

 Ao realizar uma avaliação das metamorfoses ocorridas no mundo do trabalho, 

assim como uma constatação estatística de que a população economicamente ativa 

não mais é representada exclusivamente por aqueles que possuem vínculo de 

emprego formal, logicamente se verifica que o trabalho livre/subordinado não pode 

ser um único foco de estudo do Direito do Trabalho.   

O trabalho dito livre remonta à época da Revolução Francesa e Revolução 

Industrial.  Nesse período, os argumentos lançados pela Economia Política Liberal 

não mais admitiam a sustentação de modos de produção no trabalho servil e 

escravo, era urgente criar uma nova forma de trabalho que atendesse ao 

pensamento da época, mantivesse a classe burguesa e a propriedade incólumes e 

legitimasse a exploração do trabalho. Nesse contexto, o trabalho livre, mas 

subordinado, surgiu como categoria fundante do Direito do Trabalho. 

O trabalho propriamente livre, destarte, foi absorvido pela ideia de trabalho 

livre/subordinado, de maneira que aquele foi enquadrado como preguiça, 

vagabundagem e crime. 

Na percepção de Isabele D´Angelo, a doutrina dominante, ao adotar como 

seu objeto o trabalho livre/subordinado, não consegue superar a grande contradição 

inerente a essa opção, qual seja: ―[...] considerar essa modalidade de trabalho, ao 

mesmo tempo e sob a mesma circunstância, como livre e subordinado, uma vez que 

                                                 
333

 Entende-se por teoria jurídico-trabalhista clássica aquela propagada nos manuais de Direito do 
Trabalho, a qual possui como objeto primordial de estudo o trabalho livre/subordinado. 
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essas duas posições não podem se completar ou se fundir, por serem 

absolutamente excludentes‖.334  

Everaldo Gaspar, com base na Teoria Crítica335 e na busca pela redefinição 

do objeto do Direito do Trabalho, compreende que essa seara do Direito deve ser 

definida como: 

Ramo do direito que se ocupa das organizações sindicais e da 
autonomia privada coletiva – com o seu poder de produzir normas de 
convivência e resolver os conflitos individuais e coletivos do trabalho 
– do reconhecimento e da proteção de todas as modalidades e 
alternativas de trabalho e renda compatíveis com a dignidade e o 
desenvolvimento da pessoa, tendo em conta a liberdade, a 
solidariedade e a justiça distributiva.336 

 
Desse modo, se o objetivo do Direito do Trabalho é proteger a maioria da 

população economicamente ativa e se hoje apenas consegue proteger metade 

desse universo, haja vista que formas alternativas de labor convivem com a forma 

clássica de relação de emprego, infere-se que delimitar unicamente como objeto do 

Direito do Trabalho o trabalho livre/subordinado acaba por excluir da proteção 

inerente a esse ramo do Direito todas as pessoas que pretendem viver de um 

trabalho ou de uma renda dignos, sobretudo, aqueles que exercitam o trabalho 

livre337. 

Nesse contexto, também nesse estudo, é preciso reavaliar as bases teóricas 

da doutrina clássica do Direito do Trabalho, a fim de colher elementos que possam 

construir uma base teórica que resgate os excluídos do Direito do Trabalho, para 

formular uma doutrina de gênero inclusiva para fins de combate à discriminação. 

Neste sentido, aqui se reforça a ideia destes dois autores, dirigida a aplicar os 

                                                 
334

 D´ANGELO, Isabele Bandeira de Moraes. A subordinação no Direito do Trabalho: para ampliar 
os cânones da proteção, a partir da economia social e solidária. São Paulo: LTr, 2014, p. 35. 
335

 Esclarece Everaldo Gaspar que: ―Muito embora haja profundas divergências entre os sociólogos, 
economistas, historiadores, assistentes sociais, dentre outros que se incluem no que passei a chamar 
de teoria social crítica – não necessariamente aquela fundada pela Escola de Frankfurt –, o que, de 
profundo, se destaca em suas análises e propostas é exatamente a repulsa à subordinação da força 
do trabalho ao capital, ao trabalho recepcionado pela doutrina trabalhista como trabalho livre 
(ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. O direito do trabalho na filosofia e na teoria social crítica: os 
sentidos do trabalho subordinado na cultura e no poder das organizações. Revista do Tribunal 
Superior do Trabalho, São Paulo, v. 78, n. 3, p. 37-63, jul./set. 2012, p. 47). 
336

 ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. Direito do Trabalho e pós-modernidade: fundamentos 
para uma teoria geral. São Paulo: LTr, 2005, p. 369. 
337

ANDRADE, Everaldo Gaspar Lopes de. O direito do trabalho na filosofia e na teoria social crítica: 
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cânones da proteção do trabalho humano para além da versão binária 

homem/mulher. 

 

8.2 Os estatutos da Teoria Organizacional Conservadora que favorecem a 

discriminação por gênero: o inevitável resgate dos sentidos do trabalho 

 

 As Teorias Organizacionais se baseiam, ao menos, em quatro premissas: 

exigência de capacitação para o trabalho, com o desenvolvimento de competências 

multifuncionais, competitivas, eficientes, capazes de integrar plenamente à 

organização da empresa; motivação ao empreendedorismo, a fim de fazer com que 

os funcionários disponibilizem suas habilidades a serviço da empresa; busca pelo 

enxugamento da corporação, por meio do incentivo à terceirização, à contratação de 

cooperativas e autônomos, bem como a formas alternativas de realização das suas 

atividades que fujam ao padrão da relação de emprego; e desestímulo aos 

movimentos sociais, especialmente, ao sindical, estabelecendo ideias reformistas e 

reconfortantes sobre a posição social e econômica aos trabalhadores.338    

 Esse modelo organizacional cria uma situação contraditória em relação ao 

sentimento do indivíduo com a organização, eis que sentimentos de amor, prazer e 

identificação misturam-se com ódio, angústia e dependência. Autores como Páges, 

Bonetti, Gaulejac e Descendre339 retratam esse tipo de organização como uma 

droga, que se integram ao organismo dos indivíduos, controlando-os 

inconscientemente. 

 Vicent de Gaulejac340 assevera que: 

Sob uma aparência objetiva, operatória e pragmática, gestão 
gerencialista é uma ideologia que traduz as atividades humanas em 
indicadores de desempenhos, e esses desempenhos em custos ou 
em benefícios. Indo buscar do lado das ciências exatas uma 
cientificidade que elas não puderam conquistar por si mesmas, as 
ciências de gestão servem, definitivamente, de suporte para o poder 
gerencialista. Elas legitimam um pensamento objetivista, utilitarista, 
funcionalista e positivista. Constroem uma representação do humano 
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como um recurso a serviço da empresa, contribuindo, assim, para 
sua instrumentalização. 
 

 Seguindo essa diretriz, são criadas diversas teorias e práticas organizacionais 

ideológicas que visam a legitimar essa instrumentalização da classe trabalhadora, 

racionalizar a atividade, tornar mais eficiente a produção, enfim, controlar o trabalho 

humano. É o que ocorreu com o Fordismo, Taylorismo (Administração Científica), 

Onhismo, Toyotismo, Reengenharia, sistema de produção Just-in-Time, dentre 

outros.341  

 Com o discurso da ampliação da liberdade e criatividade aos trabalhadores, a 

teoria organizacional conservadora, na verdade, permite processos de precarização, 

desregulamentação, incentivo à competitividade, deteriorando física e mentalmente 

os trabalhadores. 

 Casos de assédio moral, envolvendo metas impossíveis, exigência de 

trabalho que extrapolam as funções previamente estabelecidas, jornadas exaustivas 

e ampliação de afastamentos por doenças mentais são algumas das consequências 

desse modelo gerencial perverso. 

A discriminação por identidade de gênero no mercado de trabalho também 

deve ser avaliada na perspectiva desse tipo de organização, na qual a gestão de 

recursos humanos é voltada única e exclusivamente ao lucro e produtividade, não 

sendo preparada para lidar com a diferença. 

Os métodos da teoria organizacional conservadora instalam a competição, o 

individualismo, a perseguição, a deslealdade, a flexibilização, tomando proporções 

maiores, quando o sujeito trabalhador não se enquadra nos padrões binários e 

heteronormativos no meio ambiente do trabalho. 

 Esse tipo de organização, aliás, subtrai de qualquer ser humano uma vida de 

sentido, dentro e fora do trabalho, uma vez que o sistema global do capital retira a 

noção de uma verdadeira liberdade humana para realizar-se plenamente, não só no 

trabalho, mas fora dele, por meio de um tempo verdadeiramente livre. 

 Para Ricardo Antunes, ―se o trabalho se tornar dotado de sentido, será 

também (e decisivamente) através da arte, da poesia, da pintura, da literatura, da 
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música, do tempo livre, do ócio, que o ser social poderá humanizar-se e emancipar-

se em seu sentido mais profundo‖.342 

 A multidimensionalidade humana ultrapassa, assim, a sua dedicação 

exclusiva ao trabalho. Entretanto, reivindica-se o direito ao trabalho para todas as 

pessoas, principalmente o trabalho formal às pessoas transgêneras, uma vez que, 

na lição de Ricardo Antunes: 

o direito ao trabalho é uma reivindicação necessária não porque se 
preze e se cultue o trabalho assalariado, heterodeterminado, 
estranhado e fetichizado (que deve ser radicalmente eliminado com o 
fim do capital), mas porque estar fora do trabalho, no universo do 
capitalismo vigente, particularmente para a massa de trabalhadores e 
trabalhadoras (que totalizam mais que dois terços da humanidade) 
que vivem no chamado Terceiro Mundo, desprovidos completamente 
de instrumentos verdadeiros de seguridade social, significa uma 
desefetivação, desrealização e brutalização ainda maiores que as já 
vivenciadas pela classe-que-vive-do-trabalho.343 (Grifo no original). 

  

A completa realização do ser humano perpassa pelo trabalho e as relações 

naquele campo estabelecida, assim como fora dele, no ócio, na utilização do tempo 

livre para desfrutar os prazeres e a sua liberdade. 

A propósito da prevalência da teoria organizacional conservadora, apontado 

pelo professor Everaldo Gaspar, pode-se acrescentar a arquitetura teórica lançada 

por Luc Boltanski e Ève Chiapello344, sobre o Novo Espírito do Capitalismo.  

 A partir da divisão entre crítica social e crítica estética, admitem que o 

discurso teórico que conseguiu desencadear a reviravolta na crise do capitalismo, 

instituída a partir da década de 60, foi exatamente a capacidade que os teóricos das 

organizações tiveram no sentido de se apropriar da crítica estética e introduzi-la 

como um valor emancipatório às avessas. Os sentidos das liberdades individuais, 

estéticos, culturais, etc., passaram a se incorporar ao novo Modo de Produção 

Capitalista e como contraponto aos sentidos das organizações fordista/tayloristas – 

organização e divisão social do trabalho centradas em disciplinas rígidas, controles 

sobre a jornada e sobre as pessoas, para satisfazer as probabilidades do tempo e 

do movimento; da produção em série.    
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Segundo os aludidos autores, este Novo Espírito do Capitalismo valeu-se da 

força da crítica estética forjada, sobretudo, pela geração 68: 

[...] assim, por exemplo, diante da exigência crescente de autonomia 
no trabalho, a resposta que se mostrou mais realista e proveitosa 
não consistiu em tentar elevar o nível de controle aumentado o peso 
da hierarquia e os dispositivos contáveis, mas, ao contrário, em 
diminuir a extensão das cadeias hierárquicas e caminhar no sentido 
de satisfazer às reivindicações de cunho libertário, o eu contribuiu 
para substituir o controle externo pelo autocontrole. Traduzido nos 
termos da crítica estética – autonomia, espontaneidade, 
autenticidade, auto realização, criatividade, vida -, numerosos 
deslocamentos foram interpretados, inclusive por uma parte dos que 
os realizam, como o resultado de um reconhecimento da 
fundamentação da posição crítica por um capitalismo finalmente 
esclarecido, ao qual a abertura e o modernismo conferiam nova 
legitimidade, contribuindo para dissimular o desmantelamento dos 
elos que associavam o mundo do trabalho ao mundo cívico.345  

 
 Aqui reside talvez a maior artimanha que envolve a discriminação por gênero, 

tanto na esfera individual como na esfera coletiva.   

 Na esfera coletiva, para que os movimentos e as festas que envolvem 

travestis, transexuais e transgêneros não deixem que os sentidos da autonomia, 

espontaneidade, autenticidade, auto realização, criatividade, vida - instituídos a base 

de tanta luta, de tanto sofrimento e de tanta discriminação - sejam também 

capturados pelo novo espírito do capitalismo e se transformem apenas numa festa a 

ser apropriada por este mesmo espírito.  

 Na esfera das relações individuais, para dizer que este novo sentido ou 

espírito do capitalismo, consolidado por aquilo que o professor Everaldo Gaspar 

Lopes de Andrade chama de teoria organizacional conservadora, não possa 

esconder a  exclusão dessas pessoas ao mundo tradicional de trabalho; dos 

empregos e trabalhos degradantes que lhes são oferecidos – como o trabalho 

escondido  ou o teletrabalho -;  das frequentes interdições estabelecidas por esta 

mesma teoria organizacional conservadora – centrada no princípio da não coerção – 

mas que impõe coerção, quer impedido a admissão quer coagindo dentro e fora do 

trabalho; enfim, da impossibilidade de proclamar a sua liberdade de gênero na 

maioria dos trabalhos disponíveis para população economicamente ativa.  

 Admitem Luc Boltanski e Ève Chiapello que  

[...] a virulência da crítica estética que na mesma época combatia 
todas as formas de convenção e via na moral e no respeito à ordem 
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estabelecida uma opressão injustificada, também criou um 

contexto ideológico muito favorável a todas as formas de subversão, 
inclusive as realizadas pela vanguarda do patronato. No entanto em 

que palavra de ordem era inventar todos os dias a própria vida, os 

dirigentes empresariais puderam redobrar a criatividade e a 

inventividade de seus dispositivos organizacionais e, justamente por 

isso, mostrar-se progressistas346. 
 
 Aqui, também, a crença e a esperança da autora deste projeto: que esta 

vanguarda que vive do trabalho morto, da subordinação do trabalho vivo/abstrato ao 

capital, não possa continuar mantendo esta subversão de valores, ou seja, chamar 

para si um combate que nunca combateu, uma vida que nunca admitiu, uma 

verdade que nunca praticou: combater todas as formas de convenção; de moral e de 

ordem estabelecida. Quem sofre, como as minorias sexuais, os efeitos do 

preconceito e da discriminação – aqui, particularmente, a discriminação no trabalho - 

não pode deixar que estes dispositivos organizacionais imponham, em nome da 

liberdade e contra a coerção, ainda mais sofrimento e intolerância.   

 

8.3 Os novos movimentos sociais e a luta emancipatória para impedir a 

Discriminação por identidade de gênero 

 

Os movimentos coletivos oriundos do sindicalismo contemporâneo devem 

afastar-se da velha concepção obreirista, de caráter reformista, para incluir nas suas 

pautas reivindicativas aspectos que vão além dos muros das fábricas, das 

organizações. Neste sentido, devem se articular com as pautas que vêm sendo 

difundidas pelos novos movimentos sociais, como: a defesa do meio ambiente e 

contra a destruição da natureza; o ultraliberalismo global - que espalha miséria e 

patologias sociais por todo o planeta – e, como não poderia deixar de ser, 

movimentos coletivos voltados à prevalência do princípio da não discriminação. Em 

particular, a não discriminação no trabalho, por questões de gênero, considerando-

se como tal a configuração de gênero para além da versão binária homem/mulher, 

tal como se propõe neste estudo.  

 Embora não exista nenhum trabalho voltado especificamente ao tema objeto 

desta pesquisa, na obra Trabalhar o Mundo. Os caminhos do Novo 

                                                 
346

 CHIAPELLO, Ève; BOLTANSKI, Luc, op. cit., p.496. 



127 

 

 

 

Internacionalismo Operário, coordenada por Boaventura de Souza Santos347, os 

autores que a escreveram deixam transparecer, de um lado, a necessidade de 

articulações locais, regionais e globais, no combate à exploração do trabalho 

humano contemporânea; de outro lado, uma ampliação e uma diversificação das 

pautas reivindicativas, que devem transbordar aquelas que se consolidaram ao 

longo da prevalência do chamado sindicalismo reformistas. No quadro apresentado 

por Edward Webster e Rob Lembert, encontra-se a ―focalização na construção de 

coligações com novos movimentos sociais e ONGs‖348. Já Peter Waterman, ao 

apresentar suas propostas para ―Emancipar o internacionalismo operário‖, aponta 

para três estratégias, dentre elas aquela  

[...] dirigida a uma Organização Internacional do Trabalho com uma 
maior participação do movimento operário e sindical (ONGs da área 
laboral) e com maiores poderes; associada à exigência de que 
qualquer futura ―organização mundial do comércio‖ seja subordinada 
às necessidades e aos direitos humanos, sob a alçada de uma 
Nações Unidas abertas à sociedade civil e com os podres efetivos349 
(p. 446). 

 
 Como se trata de um estudo envolvido com o Direito do Trabalho, um direito 

que surge da luta operária ter-se-ia, pois, que destacar os movimentos coletivos 

típicos do universo trabalhista com os demais movimentos sociais e, sobretudo, com 

as Teorias dos Movimentos Sociais. 

 O professor Everaldo Gaspar Lopes de Andrade abre um capítulo para 

redefinir os movimentos coletivos de caráter trabalhista, com o título: As Relações 

Sindicais e os Paradigmas Contemporâneos das Teorias dos Movimentos Sociais. O 

Corte Epistemológico350. Fica claro a sua inclinação pelas ideias lançadas por David 

Harvey351, especialmente, sobre a passagem do Sistema Fordista para o Sistema de 

Acumulação Flexível, na tentativa de explicar os modelos de gestão de 
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administração gerencialista que prevalecem, na atualidade, e a maneira como eles 

capturam a subjetividade e a criatividade dos trabalhadores. 

Conforme avaliação do Professor Everaldo Gaspar, o Direito do Trabalho tem 

sua história associada aos movimentos coletivos operários que surgiram, 

primordialmente, nas primeiras décadas do século XIX. Contudo, tais movimentos 

sempre foram apresentados pela doutrina tradicional de maneira parcial e 

superficial. Para o referido autor: 

A luta sindical se daria, portanto, dentro de duas perspectivas: a) 
aquela a ser travada no interior das organizações produtivas e que 
teria uma conotação meramente reivindicativa – esta, realçada pela 
doutrina jurídico-trabalhista -; b) a luta político-revolucionária dirigida 
à emancipação social e que deveria ser instituída desde os espaços 
locais e regionais até o espaço global – esta, negligenciada por 
aquela mesma doutrina.352   
 

A doutrina tradicional trabalhista sempre ressaltou as lutas de movimentos 

travadas por melhores condições de trabalho e remuneração, mas não se preocupou 

em ressaltar a luta política, contra-hegemônica e com o objetivo de emancipação 

social desses movimentos. 

Pouco se estuda e compreende as ações coletivas voltadas a remover a 

subordinação da força do trabalho ao capital, assim como a articulação dos 

movimentos sindicais com outros movimentos libertários (mulheres, negros, LGBT e 

etc.), no intuito de alcançar a emancipação social, inclusive, mundial. 

No espaço do trabalho, é necessário desenvolver estruturas políticas que 

favoreçam o acesso ao mercado de trabalho, que evitem discriminações e assédios, 

que permitam a ascensão de cargos que evitem demissões, que garantam melhores 

remunerações, assim como é preciso lutar contra a legitimação da exploração da 

força do trabalho pelo capital.  

Em relação aos sindicatos, Yara Gurgel353 realiza a seguinte crítica: 

Apesar dos sindicatos já trazerem à pauta das discussões a temática 
igualdade e não discriminação, as cláusulas contratuais têm como 
característica a repetição do texto das Convenções ns. 100 e 111 da 
OIT ou da legislação nacional, ou tão somente dar margem ao 
Princípio da Igualdade e Não Discriminação sob a ótica formal, 
quando deveriam implementar políticas afirmativas. 
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O movimento sindical, sem a participação de outros movimentos 

emancipatórios, não eliminará a discriminação na esfera trabalhista. 

Conforme relatado, a existência da desigualdade e exclusão geram a 

necessidade de uma emancipação. Desse modo, a emancipação do gênero 

perpassa pela a resistência de outros movimentos sociais, que precisam identificar 

as estratégias, as metas, traçando o caminho para emancipar os sujeitos. 

A luta contra modelo binário, a heterossexualidade compulsória, a qual 

remete à clandestinidade, requer também aliados em outros movimentos sociais, 

tais como o movimento LGBT, feminista, de negros, no intuito de se alcançar uma 

luta anti-hegemônica mais ampla. 

Ana Cristina Santos, avaliando o movimento LGBT português, o compreende 

como emancipatório e contra-hegemônico, eis que ultrapassa as reivindicações 

meramente legais e ―traduzem necessidades de libertação e autodeterminação 

transversais a toda a sociedade, permitindo a criação de pontes entre associações e 

movimentos muito diversos‖.354  

Viviane Vergueiro, mulher transfeminista brasileira e ativista nas questões de 

identidade de gênero, em entrevista a Boris Ramírez, após ser questionada sobre os 

desafios do movimento trans e da conquista de espaço, respondeu que: 

Eu acho que um dos grandes desafios é pluralizar as vozes trans nos 
espaços, onde somos bastante excluídos, principalmente onde se 
discutem e tomam decisões de poder. Que a gente tenha mais voz 
nos espaços da medicina onde decidem nossas vidas; que a gente 
esteja mais na academia onde muitas vezes se debatem nossas 
existências, sem nossas presenças físicas e intelectual; que os 
movimentos sociais e aí principalmente o movimento LGBT tenham 
mais pessoas trans em posições de poder e decisão e menos 
dependentes de homens cis gay para se financiar, para se articular 
politicamente. Esse é um grande desafio, reapropriar-nos desses 
espaços onde se discutem nossas existências, o demais são os 
grandes desafios das contemporaneidades, de um projeto anti-
capitalista porque o cis-sexismo se apóia no capitalismo, nossas 
mudanças corporais se inserem em um sistema capitalista, os 
problemas de saúde são problemas de acesso à saúde em um 
sistema capitalista por exemplo, e em um sistema que é racista, um 
sistema heterossexista. 
Nossas sexualidades são colonizadas, assim como nossos gêneros, 
então um outro desafio é a gente se tornar mais consciente e crítico 
em relação às alianças de solidariedade que precisamos fazer, 
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porque se a gente procurar construir nossas existências Trans em 
cima à assimilação ao capitalismo ou a um projeto racista ou elitista 
de sociedade, isso não vai muito longe, vai ser uma mera 
assimilação que vai continuar excluído outras pessoas Trans.355  
 

Montaño e Duriguetto, ao tratar sobre a teoria dos Novos Movimentos Sociais, 

identificam três versões desses movimentos: o grupo Acionalista, o grupo da 

Esquerda Pós-moderna; e dos Segmentos Marxistas ou Comunistas. 

Os Acionalistas, os quais possuem como principais pensadores Alain 

Touraine, Tilman Evers e Maria da Glória Gohn, baseiam-se na sociologia da ação 

desenvolvida, inicialmente, por Max Weber. Para esta corrente, a ação racional, que 

se reflete em resistência social, deve se voltar às variadas formas de dominação e 

não apenas à propriedade privada dos meios de produção. Os conflitos a serem 

travados, portanto, não seriam estruturais, mas sim culturais, singulares e 

localizados.356   

O Grupo da Esquerda Pós-moderna realiza uma crítica da razão instituída 

pela modernidade, rejeitando o conhecimento totalizante. Desse modo, criticam o 

movimento operário tradicional e o próprio marxismo, compreendendo que os 

movimentos sociais não podem se fixar em uma única bandeira de luta, uma vez 

que, no mundo pós-moderno, não haveria um interesse universal, mas sim 

particularidades étnicas, sexuais, de gênero, por exemplo, que exigiriam essa 

fragmentação do movimento.357 

Por fim, o Grupo dos Marxistas dos Novos Movimentos Sociais possui como 

foco as relações sociais capitalistas e as condições de sua reprodução, exaltando a 

luta de classes e a necessidade de superação da ordem vigente. Assim, nesse tipo 

de movimento, além da luta pontual por direitos, a ofensiva não pode deixar de lado 

a luta contra o próprio sistema capitalista.358 

É nesse último sentido que o trecho citado anteriormente, de autoria de 

Viviane Vergueiro, contempla o que se espera, portanto, de um movimento social: 
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ocupação dos espaços de poder, luta contra-hegemônica e contra o capital, 

eliminação da exclusão social e alianças de solidariedade. 

A articulação dos movimentos coletivos em torno das questões que envolvem 

identidade de gênero no mercado de trabalho, inclusive, deve privilegiar o processo 

negocial. Conforme aduz Everaldo Gaspar, ―a consolidação desse novo 

protagonismo colocará esses mesmos interlocutores sociais em grau de simetria, 

sem a qual não poderão existir diálogos moralmente válidos a serem 

desencadeados, a partir de mínimos éticos dialogicamente compartilhados‖359. 
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9 OS FUNDAMENTOS TEÓRICO-DOGMÁTICOS DA PROTEÇÃO DO TRABALHO 

EM FUNÇÃO DE GÊNERO: O RESGATE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A 

SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO 

 

9.1 Os direitos fundamentais e a proteção por identidade de gênero 

 

 A existência de direitos fundamentais360 em um Estado de Direito é a principal 

garantia que os cidadãos possuem da manutenção de um sistema jurídico e político 

orientado a respeitar e a promover a dignidade humana.361 

 Os direitos fundamentais, assim, são ―proposições jurídicas que investem o 

ser humano de um conjunto de prerrogativas, faculdades e instituições 

imprescindíveis a assegurar uma existência digna, livre e fraterna de todas as 

pessoas‖.362  

No intuito de classificar os direitos fundamentais conforme as transformações 

históricas, o titular desses direitos e o papel do Estado, convencionou-se denominá-

los e separá-los em dimensões.363  

 A história dos direitos fundamentais está totalmente associada à história do 

moderno Estado constitucional, cuja essência se desenvolve na limitação do poder e 

proteção da dignidade humana. 

                                                 
360

 Para Ingo Sarlet, ―direitos do homem‖ seriam os direitos naturais não positivados, ―direitos humanos‖, 
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ordem jurídica interna de cada Estado (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 36.) 
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Española. 6 ed. Madrid: Tecnos, 1995, p. 20. 
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 CUNHA JÚNIOR, Dirley. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 
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 Anteriormente, era comum a utilização da nomenclatura ―geração‖. Segundo Flávia Piovesan, o 
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uma mesma realidade dinâmica, não havendo qualquer hierarquia entre elas. Essa nova concepção 
garante a prevalência da unidade, da interdependência e da indivisibilidade entre esses direitos. 

 

 



133 

 

 

 

Em contraposição ao Estado Absolutista, surge, no séc. XVIII, a primeira face 

do Estado de Direito: o Estado Liberal. Sob a governança dos burgueses e dos 

ideais iluministas, principalmente da Separação de Poderes, foi propagada a 

limitação do poder do Estado. O objetivo era resguardar a liberdade do indivíduo 

contra o arbítrio estatal. Nesse contexto, surgem os direitos humanos de primeira 

dimensão, os quais, designados também como direitos civis e políticos, constituem-

se como direitos de defesa do indivíduo contra as arbitrariedades do Estado, 

impondo sua abstenção na seara privada dos cidadãos.  

A abstenção total do Estado, a igualdade meramente formal e o excesso de 

liberdade acabaram por gerar desigualdades sociais. Assim, os burgueses, que 

tanto se sentiram oprimidos em tempos de Absolutismo, oprimiram impiedosamente 

a grande massa, legitimados pelo arcabouço jurídico da época. 

Profundas mudanças surgiram com o advento do Estado Social, solução 

encontrada para impedir o avanço das ideias socialistas e acalmar os movimentos 

sociais. Nessa nova fase do Estado de Direito, reivindicaram-se a interferência do 

Estado no mercado, a consagração do princípio da igualdade material e a busca 

pela justiça social.     

Nesse contexto, exigiu-se do Estado uma atuação positiva em favor dos 

grupos sociais que se encontravam à margem da sociedade. Dessa maneira, 

aparecem os direitos humanos de segunda dimensão – sociais, culturais e 

econômicos –, que, pautados em um ideal de igualdade material, adquirem foros 

constitucionais, principalmente, no Pós-Segunda Guerra Mundial. 

Essa segunda dimensão, particularmente, interessa o presente estudo, uma 

vez que a ordem jurídica internacional elevou os direitos dos trabalhadores à 

dimensão dos direitos humanos. 

 No fim do século XX, a repartição mundial em países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos ensejou o aparecimento de uma nova dimensão dos direitos que 

se pautassem na fraternidade e solidariedade. Assim, surgem os direitos de terceira 

dimensão, que buscam preservar o direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao 

desenvolvimento, ao meio ambiente livre, sadio e equilibrado, à conservação do 

patrimônio histórico, cultural e paisagístico.364 Os titulares desses direitos não são 

mais a pessoa na sua esfera individual, mas sim os grupos humanos, destinando-se, 
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pois, à proteção de toda a sociedade, sendo, consequentemente, direitos de 

titularidade coletiva ou difusa, possuindo implicações universais, transindividuais e 

exigindo esforços e responsabilidades em escala mundial para sua efetivação.365   

 Paulo Bonavides ainda reconhece a existência de direitos oriundos da 

globalização, os quais se enquadrariam numa ―quarta dimensão". Estes 

correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado social, 

compreendendo, dentre outros, o direito à democracia (democracia direta), à 

informação e ao pluralismo político, étnico e cultural.366 

 É essencial que os direitos humanos reconhecidos internacionalmente 

incorporem nas Constituições dos diversos Estados como verdadeiros direitos 

fundamentais.367 

 Destaca Vieira Andrade: 

Os direitos fundamentais previstos na Constituição são muitas vezes, 
quanto ao seu conteúdo, mais concretos e específicos. A sua maior 
proximidade do real, pelo fato de serem normas de aplicação 
imediata, obriga a formulações mais claras e de mais perfeita 
intencionalidade, bem como uma interpretação mais densificada. 
Acresce que os direitos se desdobram em novos aspectos ou mesmo 
em novos direitos perante a pressão das necessidades práticas de 
proteção jurídica dos particulares.368 
 

O autor realça a importância da consagração dos direitos fundamentais de 

forma expressa nas Constituições, a fim de que haja uma adaptação positiva desses 

direitos à realidade da comunidade, buscando, pois, que essas proteções jurídicas 

não sejam meras palavras bonitas, mas sim que possam se efetivar socialmente. 

Daniela Muradas acrescenta que a incorporação das regras internacionais, 

especialmente voltadas aos direitos humanos laborais, possuem a peculiar regra de 

vedação do retrocesso social, sendo inerente a essa categoria a progressividade 

dos direitos.369  
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O princípio do não retrocesso social busca inibir a atuação negativa do 

legislador, visando a ―[...] evitar que, atendendo a interesses momentâneos, 

pessoais ou de grupos não legitimados, o criador da norma jurídica positiva proceda 

a uma mudança provocadora de retrocesso para a coletividade‖.370 

Os direitos fundamentais podem adquirir nas Constituições estatais um 

conceito material ou formal. Na concepção formal, os direitos fundamentais são 

aqueles adotados expressamente nas Constituições por decisão dos legisladores, já 

no sentido material, compreende-se que outros direitos que não estejam delimitados 

na Constituição podem ser também reconhecidos como direitos fundamentais em 

razão de seu conteúdo e sua importância.371 

A Constituição Federal brasileira de 1988, no seu art. 5º, § 2º, não excluiu a 

existência de outros direitos fundamentais decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotados, bem como dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte. Assim, observa-se que a Carta Magna não limitou os 

direitos fundamentais aos descritos pelo Título II de seu texto, ao contrário, adotou, 

conforme afirma Ingo Sarlet, uma concepção materialmente aberta dos direitos 

fundamentais.372 

Desse modo, não há como negar a fundamentalidade dos direitos das 

pessoas transgêneras, seja na proteção dos direitos de primeira dimensão, como à 

intimidade, à vida privada, ao direito ao nome, à afirmação de sua identidade de 

gênero, seja na esfera dos direitos de segunda dimensão, direito à saúde, à 

educação e, especialmente, o direito ao trabalho. 

 

9.2 A supremacia da constituição e os princípios de combate à discriminação 

por identidade de gênero 

 

A partir da segunda metade do séc. XX, o positivismo jurídico373 não mais 

responde aos anseios das novas tendências jurídicas. Nem o puro normativismo, 
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nem o discurso jusnaturalista se adaptam à nova realidade. O constitucionalismo 

moderno solicita uma reaproximação do direito e da moral, desenvolvendo-se, pois, 

o pós-positivismo, o qual propugna uma interpretação do ordenamento positivo com 

base nas ideias de justiça e legitimidade. 

A Constituição brasileira de 1988, no seu preâmbulo, denomina o país como 

um Estado Democrático. Não haveria de ser diferente. Luís Roberto Barroso afirma 

que o novo direito constitucional brasileiro funda-se na supremacia da Constituição, 

reconhecendo-se sua força normativa e o caráter vinculativo e obrigatório de suas 

disposições.374 

As Constituições atuais possuem um forte caráter normativo, expressando um 

conteúdo material de valores e opções políticas que devem ser efetivados pelos três 

poderes. Segundo Konrad Hesse, a Constituição ―converter-se-á em força ativa se 

fizerem-se presentes, na consciência geral – particularmente, na consciência dos 

principais responsáveis pela ordem constitucional –, não só a vontade de poder 

(Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung)‖375. 

Significando essa ―vontade de Constituição‖ nada mais do que a vontade de 

concretização da ordem constitucional.  

A Constituição brasileira de 1988, coerente com as linhas do 

constitucionalismo contemporâneo, não é um simples instrumento de governo que 

define competências e organiza processos, mas sim um plano normativo global que 

pronuncia metas, fins e programas a serem concretizados pelo Estado e pela 

sociedade.376 

Nesse contexto, os princípios estabelecidos na Carta Magna, explícita ou 

implicitamente, superaram seu tratamento simbólico e passaram a adquirir plena 

força normativa. Os princípios ganharam status de verdadeiras normas jurídicas, 

sendo uma relevante fonte de solução de conflitos, tendo em vista que, além de 

representar a base axiológica de um Estado, são capazes de se amoldar às 

mudanças constantes que ocorrem na seara jurídica. É que nem sempre uma 
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concepção positivista-legalista consegue oferecer respostas suficientes e adequadas 

à nova realidade que se apresenta, sendo necessário, não raras vezes, recorrer aos 

princípios, a fim de se obter uma saída justa. 

Diferentemente das regras, os princípios conseguem se adaptar à evolução 

da sociedade sem a necessidade de serem revogados. Seu suporte hipotético é 

aberto e indeterminado, dependendo apenas da atuação de um intérprete que possa 

aplicá-lo aos casos concretos. 

Os princípios, portanto, são o alicerce axiológico-normativo orientador de um 

determinado sistema jurídico; sendo constitucionais, tornam-se as pautas normativas 

máximas a serem seguidas por todo o ordenamento.377 

Dentro da temática do presente estudo, extrai-se como normas essenciais de 

proteção contra as discriminações por identidade de gênero: os princípios da 

dignidade da pessoa humana, da não discriminação, da igualdade e da proteção, 

constituindo-se como a fundamentação primordial de proteção contra discriminação 

por motivo de identidade de gênero. 

 

9.2.1 O Princípio da igualdade e da proteção no direito do trabalho 

 

A Constituição brasileira de 1988, em art. 3º, IV, aduz que um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil é ―promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação‖. No caput do tão invocado art. 5º afirma que todos ―são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza [..]‖. No art. 7º, XXX, ainda, proíbe-se a 

―diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo 

de sexo, idade, cor ou estado civil‖. 

 O Estado brasileiro, portanto, consagrou o princípio da igualdade. Sabe-se 

que no Estado Liberal a igualdade era meramente formal, ou seja, perante a lei. 

Embora essa concepção tivesse sido extremamente relevante naquele momento, 

não pode resistir aos novos ditames do Estado Social, que passou a exigir uma 

igualdade material, ligada, primeiramente, a critérios socioeconômicos, e, em uma 

                                                 
377
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segunda fase, relacionada ao reconhecimento das diferenças de raça, geração, 

orientação sexual e identidade de gênero, dentre outros. 

 A igualdade não exclui a diferença, porque essa existe e sempre existirá, 

como manifestação da própria humanidade. O que a igualdade prevê então é o 

respeito a essa diferença, proibindo a discriminação. Para  Boaventura de Sousa 

Santos, ―temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o 

direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza‖.378 

Roger Raupp acrescenta que a igualdade tem um caráter relacional, pois 

―esta formulação expressa a compreensão da igualdade enquanto direito 

fundamental de receber igual tratamento àquele dirigido a quem estiver em situação 

semelhante, assim como a proibição de arbitrariedade na instituição de tratamentos 

desiguais‖379. Portanto, o caráter relacional comporta juízos comparativos, como se 

houvesse situações de normalidade e de anormalidade. Assim, as pessoas tratariam 

de forma desigual os transgêneros, porque estes não estariam enquadrados nos 

critérios da normalidade, quando se pensa em gênero, por exemplo. 

O Direito do Trabalho, como um Direito Social, busca diminuir as 

desigualdades inerentes a relação jurídica que se estabelece. Desse modo, o 

Princípio da Proteção, base axiológica fundamental do Direito do Trabalho, visa a 

proteger o trabalhador, no intuito de diminuir a desigualdade inevitável de uma 

relação do trabalho. 

Para Everaldo Gaspar, o princípio tradicional da proteção, associado 

exclusivamente às relações individuais do trabalho, surgiu a partir do século XIX e 

se afirmou na era do Estado do Bem-Estar Social e do Pleno Emprego, assim como 

foi incorporado pela Organização Internacional do Trabalho e os Estados ditos como 

democráticos.380 

Contudo, fundamentando-se no binômio burguesia X proletariado, no modelo 

de sociedade capitalista industrial e na proteção do trabalho dever, a Teoria Jurídica 

Trabalhista Clássica acabou por reduzir o ―Direito do Trabalho a um conjunto de 
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princípios e regras dirigidas ao trabalho subordinado, dependente, por conta 

alheia‖381. Essa conceituação, entretanto, abarca apenas o setor formal-regulado, 

excluindo o setor informal, por exemplo, isto é, ausente de regulamentação e, 

consequentemente, afastando-o das regras de proteção do Direito do Trabalho. 

Nesse contexto, Gaspar propõe que: 

Um verdadeiro Princípio da Proteção Social deve surgir da força das 
organizações coletivas e de uma proposta econômica adaptada à 
sociedade pós-industrial, a fim de atender indistintamente a todos os 
cidadãos que vivem ou pretendem viver de uma renda ou de um 
trabalho dignos, sobretudo do trabalho livre.382  

 

Ricardo Tenório entende que o princípio da proteção à pessoa-que-

trabalha383 é a norma de tutela do trabalhador mais importante, eis que amalgama 

todas as regras e princípios de amparo ao trabalhador, sendo emanado das normas 

constitucionais de direitos fundamentais dos trabalhadores, das normas que 

atribuem primado ao trabalho ou apenas do princípio da dignidade humana. 

Acrescenta que: 

A aplicação do princípio da proteção, assim, deverá ser feita não na 
base do ´tudo ou nada´, à maneira das regras, mas através do 
procedimento de ponderação, de acordo com as circunstâncias 
fáticas e jurídicas o caso concreto, como de resto sucede com toda e 
qualquer norma cuja morfologia seja principal.384 

 

 Portanto, visando a alcançar a igualdade, o Princípio da Proteção deve reger 

todas as relações jurídico-trabalhistas que envolvam pessoas transgêneras, de 

modo a considerar não apenas a desigualdade inerente à relação 

empregado/empregador, mas também a discriminação que acompanha essa parcela 

da população no mercado de trabalho. 
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9.2.2 O Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade humana, a partir da CF/88, é fundamento da República (art. 1º, 

III). No que diz respeito à ordem econômica e às relações do trabalho, a dignidade, 

conforme art. 170, caput, da Carta Magna, também aparece como objetivo maior, 

base de sustentação do sistema. 

A ideia de dignidade como algo inerente a todos os homens foi introduzida 

pela tradição judaico-cristã, ao propagar que todos são iguais e criados conforme a 

imagem de Deus. Institui-se, assim, a dignidade com origem sagrada. Kant385, por 

sua vez, dispôs que quando algo está acima de todo o preço, sem possibilidade de 

mensuração, ele teria dignidade.386 

Peter Häberle compreende que a ―natureza e cultura devem ser pensadas 

conjuntamente no fórum da dignidade humana e no âmbito do Estado 

constitucional‖, portanto, embora a dignidade seja inerente à própria existência do 

homem, ela também se constitui como fruto da atividade de muitas gerações e de 

todos os homens.387 

Ingo Sarlet, após comentar sobre a dificuldade de conceituar dignidade da 

pessoa humana, considera-a:  

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos.388 

 

Rabenhorst questiona se todos os seres humanos devem ser concebidos 

como portadores da mesma dignidade, independentemente de seus méritos ou 
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qualidades, assim como se haveria como justificar racionalmente essa paridade. 

Infere que, juridicamente, é fácil responder a essas indagações, citando as fontes 

formais que expressamente garantem a dignidade a todos. Conquanto reconheça a 

importância do direito positivo prever esses dispositivos, a fim de auxiliar nas 

decisões judiciais e implementação das políticas públicas, não explica a base de 

fundamentação da dignidade, inclusive, para resolver questões concretas, 

relacionadas, por exemplo, à colocação de seres humanos a situações 

degradantes.389 

Nesse sentido, ao invés de adotar uma posição cética sobre a dignidade 

humana, Rabenhorst entende que a dignidade é uma cláusula aberta que assegura 

aos seres humanos o direito à mesma consideração e respeito, adunando, no 

entanto, que apenas se concretiza após os julgamentos, em casos concretos, sobre 

a admissibilidade ou não de determinadas formas de expressão da autonomia 

humana.390 Defende, ademais, que:  

Particularmente, penso que a dignidade humana, além de ser um 
princípio basilar e incontornável de nossa ordem política 
democrática, é também um veículo indispensável de expressão da 
indignação (e diria mesmo da repugnância) que sentimos diante do 
sofrimento infringido aos nossos semelhantes. Por essa razão, creio 
que devemos insistir na busca de uma justificação para a crença 
fundamental de que os seres humanos possuem idêntico valor e que 
são merecedores do mesmo respeito ou consideração, 
independentemente de seus méritos ou deméritos ou de quaisquer 
circunstâncias particulares.391  
 

Assim, não só a norma, mas também o discurso sobre a existência da 

dignidade humana a todas a pessoas, inclusive, como princípio fundamentador da 

ordem jurídica, inibe condutas atentatórias aos direitos fundamentais de quem quer 

que seja.  

A defesa de que todos os seres humanos, independente do seu gênero, raça, 

idade, origem social e qualquer outra forma de expressão do ser, possuem 

dignidade, fortalece o combate às discriminações injustas associadas ao preconceito 

pela expressão da identidade de gênero.  
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Atualmente, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, como enfatiza 

Viera Andrade, ―contribui para a abertura do sistema jurídico dos direitos 

fundamentais‖, realizando-se ―mediante consenso social que suscita, projectando-se 

na consciência jurídica constituinte da comunidade‖392. Embora a dignidade seja 

típica dos seres humanos, o seu conteúdo é determinado pelas conquistas históricas 

de um povo. 

Especificamente no âmbito laboral, para Thereza Gosdal, ―a dignidade 

assume a característica de instrumento na luta contra os atos e práticas abusivos e 

contra as violações de direitos fundamentais dos trabalhadores, que os 

desconsideram como sujeitos de direitos‖.393 

A autora acrescenta que ―o trabalho não é condição da dignidade, mas a 

dignidade é condição que deve estar presente no trabalho‖394. Assim, a dignificação 

pelo trabalho surgiu com o pensamento moderno, a Reforma Protestante e o próprio 

capitalismo, os quais se utilizaram desse discurso ideológico para justificar a venda 

da força de trabalho e do excedente produzido. 

A dignidade que existe é do trabalhador, como cidadão, de modo que 

preexiste ao vínculo contratual. Desse modo, Gosdal considera que o conteúdo da 

dignidade do trabalhador deve, além de abarcar a garantia de direitos mínimos e 

imunidades, incorporar o sentido de honra, como ideia de reconhecimento e 

pertencimento à humanidade, de inclusão e solidariedade, livre escolha para o 

exercício da sua intimidade e vida privada.395  

A ideia de resgate da honra no conteúdo da dignidade compatibiliza-se com a 

ideia de inclusão de pessoas transgêneras no mercado de trabalho, uma vez que 

enaltece o reconhecimento e respeito pela diferença e inviabiliza juridicamente 

práticas abusivas a estas pessoas, tais como assédio moral, isolamentos, demissões 

injustificadas, agressões e etc.  
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9.2.3 O Princípio da não discriminação   

 

Há inúmeros trabalhos tratando sobre discriminação no direito do trabalho. 

Maurício Godinho Delgado, em seu clássico Curso de Direito do Trabalho, discorre 

sobre o assunto da discriminação em capítulo que aborda o sistema de garantias 

salariais. Segundo ele discriminação é ―a conduta pela qual se nega à pessoa, em 

face de critério injustamente desqualificante, tratamento compatível com o padrão 

jurídico assentado para a situação concreta por ela vivenciada‖396.   

O autor afirma que as democracias ocidentais possuem intenso combate à 

discriminação, pois visam à inclusão social. No caso brasileiro, essa luta consolidou-

se com a Constituição Federal de 1988. Como fez Américo Plá Rodriguez, Delgado 

faz distinção entre princípio de não discriminação ou simplesmente princípio 

antidiscriminatório e o princípio da isonomia ou da igualdade. Para ele, o Direito do 

Trabalho abarcou prioritariamente o princípio da não-discriminação, que possui ao 

mesmo tempo um caráter de proteção e de resistência, visando a um piso mínimo 

de civilidade entre os pactuantes e evitando diferenciações injustificadas. 

Plá Rodriguez aduz que o princípio da igualdade, devido à sua maior 

abrangência, não seria inerente ao Direito do Trabalho porque esse ramo jurídico 

não objetiva coibir ―todas as diferenças, mas só as diferenças injustificadas, que 

costumam ser identificadas pela palavra discriminação‖397. 

No que diz respeito ao conceito de discriminação, Maria Luiza Coutinho 

assevera que: 

O ato ou efeito de discriminar, ou seja, de distinguir, de fazer 
diferença, de segregar, pôr à parte por intolerância ou preconceito, 
seria discriminação, que guarda conotação de desvalor por distinguir 
pessoas, grupos ou situações, utilizando-se de ideias preconcebidas 
que os leva à posição de inferioridade.398 
 

Desse modo, a discriminação está associada ao preconceito, à falta de 

informação, à intolerância, chegando ao ponto de destruir autoestimas, conduzir 

processos depressivos, massacrar seres humanos. Alerta a referida autora que nem 

todas as práticas que diferenciam podem ser enquadradas como discriminatórias, 
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mas somente aqueles que buscam destruir ou alterar a igualdade de oportunidade e 

de tratamento entre indivíduos os grupos.   

No mesmo sentido, Yara Gurgel399 afirma que: 

 [...] a vertente negativa do princípio da igualdade – a não 
discriminação se encerra em cláusula constitucional aberta. A 
proibição de tratamento discriminatório não se exaure nos fatores 
apontados textualmente pelo constituinte nos arts. 3º, IV e 7º, XXX 
da Constituição, mas em qualquer forma de discriminação motivada 
pelo preconceito.  
 

Conforme José Cláudio Monteiro de Brito400, para compreender a 

discriminação é necessário conceituar algumas categorias não jurídicas: como o 

estigma, o estereótipo e o preconceito.  

 Os estigmas seriam marcas reais, não apenas físicas, que induzem as 

pessoas a perceberem negativamente outra, levando, muitas vezes, à exclusão. São 

exemplos de estigmas: marcas físicas, certos comportamentos individuais e 

estigmas a grandes grupos em razão da raça, religião, etnia e etc. 

 O estereótipo constitui em generalizações a certos grupos, tomando como 

verdade universal algo que foi observado em integrantes de grupos específicos. Não 

leva em consideração se a característica é real ou não, mas sim a intenção de 

imputar a grupos construções indesejadas e negativas e clichês. São exemplos de 

estereótipos a ideia de que todos os judeus são sovinas e que mulheres loiras são 

menos inteligentes.  

 Já o preconceito, conforme a própria palavra, é um prévio julgamento, um 

conceito anterior sem necessariamente estar relacionado ao caso concreto, sem 

avaliação crítica. Não deixa de ser, como o estereótipo, um produto do meio social, 

que se propaga facilmente e adere às mentes acríticas que ajudam a reproduzi-lo 

geração por geração. 

       A discriminação, assim, é uma exteriorização do preconceito. É uma forma de 

o indivíduo externar seu pensamento negativo e deteriorante em relação a certos 

tipos de grupos. 
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 Além desses sentimentos, são causas ainda da discriminação nas relações 

de trabalho a busca de instituições e grupos para manter privilégios historicamente 

conquistados, caso do racismo, da xenofobia e da intolerância como um todo, que, 

associados a motivos sociais, culturais, políticos e, principalmente, econômicos, 

contribuem para a conservação da exclusão laboral.  

É comum a distinção entre discriminação direta e indireta. A discriminação 

direta é aquela que se caracteriza como uma exclusão visível, na qual há um 

tratamento diferenciado sem qualquer subterfúgio, fundada em razões arbitrárias401. 

Como exemplo, ter-se-íam os anúncios de empregos que expressamente delimitam 

um tipo físico ou características que não possuem relevância para o exercício do 

trabalho, fazendo uma exclusão, por exemplo, a pessoas baixas, negras, idosas e 

transgêneras. 

A discriminação indireta se configura com a adoção de disposições gerais 

aparentemente neutras, mas que, na realidade, criam desigualdades. Aqui, confere-

se um tratamento formalmente igual, mas que acarreta diferenciação injustificada no 

resultado. A intenção discriminatória torna-se irrelevante, por isso a grande 

dificuldade em se provar e identificar o caráter excludente. Esse tipo de 

discriminação se revela quando um setor econômico se mostra mais propício a 

receber homens ou quando se exige critérios extremamente específicos que apenas 

alguns grupos sociais possuem. Maria Luiza Coutinho402 cita o exemplo da 

contratação de trabalhadores com ―disponibilidade para viagens‖, quando se sabe 

que as mulheres, em regra, são menos disponíveis do que os homens, haja vista as 

responsabilidades familiares. Acrescenta a exigência de fotografia como elemento 

do currículo como uma forma de obter resultados discriminatórios. 

Registra-se que Alice Monteiro de Barros403 acrescenta ainda a modalidade 

denominada discriminação oculta. Segundo a autora ―a discriminação oculta, 

prevista no direito francês, se funda em motivo proibido mas não confessado‖. 

Nesse tipo há a intenção de discriminar, mas ocorre de maneira disfarçada sob a 

forma de outro motivo, ocultando-se o verdadeiro.  

                                                 
401

 CARLOS, Vera Lúcia. Discriminação nas relações de Trabalho. São Paulo: Método, 2004, p. 
31. 
402

 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro, op. cit., pp. 23-24. 
403

 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 5 ed. São Pauto: RT Editora. 2009, 
p. 1132.      



146 

 

 

 

Classifica-se a discriminação em legítima e ilegítima. Discriminação legítima 

acontece quando o critério distintivo utilizado para diferenciar se encontra explicado 

pela situação concreta. É o caso da contratação exclusiva de mulheres para 

trabalhar em presídios femininos. Já a discriminação ilegítima é fundada em 

preconceito, eis que diferencia sem justificativas aceitáveis. 

Quanto ao momento, a discriminação pode ocorrer nas fases: pré-contratual, 

contratual e pós-contratual. Na pré-contratual, o trabalhador pode ser discriminado, 

por exemplo, quando o processo de seleção é excludente, quando há a exigência de 

certidões para acesso ao emprego ou atestados de gravidez ou esterilização. Na 

fase contratual, as discriminações podem acontecer por meio do assédio moral ou 

sexual, por critérios promocionais diferenciados e por outros meios que o 

empregador encontre para excluir certos trabalhadores. São exemplos de 

discriminação pós-contratual o pagamento de verbas rescisórias somente a um 

determinado grupo ou mesmo o estabelecimento das chamadas ―lista negras‖, nas 

quais os empregadores divulgam entre si nomes de empregados que ingressaram 

na Justiça após o término do contrato de trabalho, a fim de dificultar o seu ingresso 

no mercado de trabalho. 

Nesse contexto, resta saber se a discriminação por identidade de gênero 

possui respaldo no Direito positivo e se, conforme o princípio da discriminação e os 

demais princípios anteriormente referidos, pode ser legalmente combatida e punida 

pelo judiciário. 

Como se sabe, a Constituição brasileira de 1988 é um marco divisor na 

consagração dos direitos fundamentais, possuindo princípios fundamentais que são 

o alicerce axiológico do sistema, os quais definem os direitos e as obrigações, assim 

como delimitam as normas-regras do ordenamento jurídico. 

Especificamente em relação ao trabalho, manteve a proibição de diferença de 

salários, de critério de admissão e também de exercício de funções por motivo de 

sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX). 

A princípio, realizando uma interpretação literal e limitativa, poder-se-ia 

pensar que há um rol taxativo e limitativo para os casos de proteção em face da 

discriminação no ambiente laboral -  sexo, idade, cor e estado civil. 

Contudo, como se sabe, a nova hermenêutica constitucional, requer uma 

articulação mais apurado do intérprete para extrair o conteúdo das normas jurídicas, 
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no intuito de viabilizar a concretização do Direito. Nesse sentido, diante do princípio 

da unidade da constituição, deverá haver uma integração de todas as normas 

constitucionais.  

Sendo assim, o art. 3º, IV, da CF/88, aduz que um dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil é ―promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; o caput 

do art. 5º, da CF/88 informa que ―todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza‖; o inciso XLI do art. 5º informa que ―a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais‖. 

Acrescente-se que a Convenção n. 111404 da Organização Internacional do 

Trabalho, já citada na primeira parte e que trata sobre a matéria de discriminação 

em emprego e ocupação, define a discriminação nas relações de trabalho como 

―qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito anular ou 

reduzir a igualdade de oportunidade ou tratamento no emprego ou profissão [...]‖. 

Destarte, as normas constitucionais reforçam que qualquer tipo de conduta 

discriminatória deve ser combatida, inclusive, no ambiente laboral. Sérgio Torres 

conclui: 

Ao consagrar os princípios da igualdade e da não discriminação, 
portanto, o legislador pátrio não limitou as suas causas a um elenco 
pré-determinado de motivos, e, tampouco, restringiu a sua esfera de 
incidência a apenas determinado rol de atos. Não há uma relação 
exaustiva ou um rol taxativo quanto aos fatos geradores da 
discriminação ou quanto às atividades nas quais tal conduta nociva 
seria proibida. Os postulados da isonomia e da não discriminação 
orientam toda a conduta dos integrantes da sociedade brasileira, 
independentemente da espécie de discriminação praticada, seja 
quanto à causa geradora, seja quanto ao ato praticado.405 

 

Infere-se, portanto, que as mencionadas normas visam a coibir todas as 

formas de discriminação no ambiente laboral, inclusive, aquelas voltadas a excluir 

pessoas transgêneras, afastando qualquer argumento de ausência de proteção na 

legislação. Esse fato, no entanto, não afasta a necessidade de normas, no âmbito 

nacional e internacional, voltadas a combater as discriminações em razão da 
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identidade de gênero, tendo em vista que concederia maior visibilidade ao problema, 

subsidiaria as decisões jurídicas e reforçaria a luta contra a exclusão 

 

9.3 Efeitos trabalhistas da conduta discriminatória e a garantia de indenidade 

 

 A discriminação ilegítima, no âmbito laboral, de pessoas transgêneras deverá 

ser punida, com cominação de sanções penais, civis, administrativas e trabalhistas, 

na linha do disposto no art. 5º, XLI, da Constituição Federal de 1988, o qual aduz: ―a 

lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais‖. 

 Em relação às consequências jurídicas no espaço laboral interno, a norma em 

vigor que combate a discriminação nas relações de trabalho é a Lei n. 9.029/95. 

Sérgio Torres enfatiza que a referida Lei ―constitui, pois, a primeira medida proibitiva 

de dispensa abusiva explicitamente consagrada na letra da lei, e, destarte, 

representa um passo importante em direção a um novo modelo de controle sobre o 

exercício do direito de despedir do empregador‖406.  

Acrescenta o autor que, embora seja um marco histórico juslaboralista no 

combate às discriminações, eis que visa a anular despedidas praticadas em violação 

aos princípios da igualdade e da não discriminação, ainda é pouco conhecida, 

divulgada e aplicada no Poder Judiciário. 

Em seu art. 4º, o qual foi modificada pela Lei n. 12.288 de 20 de julho de 

2010, dispõe que:  

Art. 4o O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, 
nos moldes desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, 
faculta ao empregado optar entre: 
I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de 
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, 
corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais; 
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de 
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. 

 
Assim, o empregado que teve seu contrato de trabalho rompido por 

discriminação terá a opção de ser reintegrado ou perceber uma remuneração em 

dobro. 

Na primeira hipótese, há verdadeiro caso de reintegração e não em 

readmissão como equivocadamente está no texto, porque, caso o trabalhador 

pretenda retornar aos quadros da empresa, não haverá um novo contrato de 
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trabalho, mas sim uma continuação do anterior, sendo devidas as verbas do período 

de afastamento, por força da decisão judicial. 

 O acréscimo ao texto anterior, inserido pela Lei n. 12.288/2010, foi a 

expressão ―além do direito à reparação pelo dano moral‖. É que o Tribunal Superior 

do Trabalho, em muitos julgados (Ex: RR 2438/2001-069-09-00.3), entendia pela 

incompatibilidade da acumulação do pedido de reintegração e danos morais, pois 

seria uma espécie de condenação bis in idem. Desse modo, para acabar com o 

impasse, o legislador deixou claro ao julgador que é viável a referida cumulação. 

 A punição ao rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório 

insere-se no conceito amplo de garantia de indenidade apresentado por Augusto de 

César Leite de Carvalho. 

 Segundo o referido autor, o sistema de garantias permite a fruição dos direitos 

fundamentais, defendendo-os contra ameaças. O poder de instâncias não estatais, 

como grandes empresas, não pode inviabilizar a efetivação dos direitos 

fundamentais, uma vez que a eficácia horizontal desses direitos vincula também os 

particulares, e não apenas o Estado.407 

 Nesse sentido, Augusto de César defende a propagação no direito brasileiro 

da garantia de indenidade como uma técnica de proteção aos direitos fundamentais. 

Para ele: 

Em verdade, a expressão garantia de indenidade designa um 
conceito com dois significados que exibem uma relação de 
continência, pois um se apresenta com sentido amplo e o outro com 
sentido mais preciso, como costuma ser reportado pela doutrina. A 
acepção estrita distingue uma manifestação particular do conteúdo 
básico do direito à tutela judicial efetiva e a acepção larga se refere à 
proibição de represália ante o exercício de qualquer direito 
fundamental, não somente do direito de ação judicial.408 

 

 Em sentido estrito, a garantia da indenidade protege os trabalhadores contra 

represálias ao exercerem o direito de ação judicial, ou seja, trabalhadores 

transgêneros que ajuízem alguma medida judicial para o fim de cessar atos 

discriminatórias, devem ser resguardados no intuito de que o empresário não lhes 

aplique sanções (demissão, transferências, alterações funcionais, privação de 

direitos e etc) e, consequentemente, frustre seu direito à tutela judicial efetiva. 
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Na acepção mais ampla, por sua vez, protegem-se os direitos fundamentais 

em geral. Nesse diapasão, com fundamento no princípio da não discriminação, 

despedidas arbitrárias baseadas na discriminação por identidade de gênero devem 

ser combatidas pelos ordenamentos jurídicos. Destarte, trabalhadores possuem a 

liberdade de exercerem seus plenos direito de personalidade durante o pacto laboral 

e não serem punidos por isso. É uma garantia do exercício pleno do direito 

fundamental à intimidade e de sua inviolabilidade. 

 O art. 4º, assim, da Lei n. 9.029/95, concretiza essa garantia de indenidade 

em sentido amplo, tendo em vista que o art. 1º da mesma Lei dispõe ser proibida a 

adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso ao 

emprego ou sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, 

situação familiar ou idade. 

 Não obstante a legislação infraconstitucional expressamente prever apenas 

sete motivos proibidos de discriminação, compreende-se, realizando o mesmo 

raciocínio lógico presente no item sobre o Princípio da não discriminação, que o rol 

presente na legislação infraconstitucional não é limitativo, pois não se coadunaria 

com as normas constitucionais que vedam qualquer forma de discriminação (artigos 

3º, IV, e 5º, caput, XLI, da CF/88) e os princípios constitucionais. 

 Na linha desse raciocínio, negando a taxatividade dos motivos presentes no 

art. 1º, da Lei 9.029/1995, Sérgio Torres infere: 

[...] a abrangência da norma regulamentadora deve ser 
compreendida como sendo a mais ampla possível, englobando todas 
as espécies de motivos discriminatórios hostilizados explícita ou 
implicitamente pelo legislador constituinte, alcançando não apenas 
aquelas modalidades previstas expressamente nas letras do texto 
constitucional, mas igualmente as demais formas odiosas de 
discriminação, extraídas do seu espírito.409 
 

Formas de discriminação por identidade de gênero são distinções ilegítimas, 

eis que não baseadas em critérios objetivos, justos e legais. Assim, uma pessoa que 

sofra discriminação por identidade de gênero, no ambiento laboral, além do dano 

moral, terá direito à reintegração, com ressarcimento integral de todo o período de 

afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, ou a percepção, em 

dobro, da remuneração do período de afastamento. 
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9.4 Dano existencial: frustação ao projeto de vida da pessoa transgênera 

 

 Em outros itens foram ressaltados os direitos fundamentais das pessoas 

transgêneras e os princípios combativos de qualquer forma de discriminação. 

Ademais, foi demonstrando como o princípio da dignidade humana nas relações de 

trabalho deve absorver, além dos direitos mínimos, o conteúdo da honra, 

compreendida como o direito ao livre exercício da vida privada e intimidade. 

 A existência digna contempla diversas faces do ser humano, inclusive, a sua 

integridade psíquica e o seu bem-estar psicológico, assim como, o direito do 

indivíduo de escolher e realizar atividades – concretizar metas -, que darão sentido à 

vida e que, ao mesmo tempo, não violem o ordenamento jurídico.410  

 Segundo Frota e Bião: 

O ser precisa dos outros (seres coexistenciais), para assimilar as 
normas, os valores e os aprendizados em sociedade, bem como para 
saber quem é e definir o próprio projeto de vida. É vivendo com seus 
semelhantes que o sujeito aprende e internaliza experiências que 
propiciarão sentido à sua existência.  

 
 Nesse sentido, o prejuízo às relações sociais da pessoa e ao seu projeto de 

vida resultam no dano existencial. No Direito do Trabalho, esse tipo de dano vem 

ganhando destaque na doutrina e na jurisprudência. Rúbia Alvarenga e Jorge 

Cavalcanti explicam que: 

O dano existencial no Direito do Trabalho, também chamado de dano 
à existência do trabalhador, decorre da conduta patronal que 
impossibilita o empregado de se relacionar e de conviver em 
sociedade por meio de atividades recreativas, afetivas, espirituais, 
culturais, esportivas, sociais e de descanso, que lhe trarão bem-estar 
físico e psíquico e, por consequência, felicidade; ou que o impede de 
executar, de prosseguir ou mesmo de recomeçar os seus projetos de 
vida, que serão, por sua vez, responsáveis pelo seu crescimento ou 
realização profissional, social e pessoal.411 

 
O dano existencial traz como consequência a frustração de uma realização 

pessoal do trabalhador, seja nas suas relações pessoais, seja nas suas metas de 
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vida. Sendo assim, além dos elementos clássicos de qualquer forma de dano, deve-

se avaliar dois outros elementos: o projeto de vida e a vida de relações. 

Nos dizeres de Hidemberg Frota e Fernanda Bião: 

O projeto de vida, em síntese, traduz as possibilidades de 
concretudes dentro do existir humano em sociedade, o que vai 
permitir ao sujeito a realização de escolhas pertinentes às várias 
esferas em que atua (tais como a familiar, a profissional, a social, a 
religiosa e a educacional) durante a sua vida, período em que será 
instado a executar tal projeto não apenas de maneira autêntica, 
planejada e realista como também de modo adaptável à dinâmica 
pessoal e social, flexível ante as transformações de âmbito individual 
e coletivo.412  

 
Concernente ao dano à vida de relação, resta concretizado quando atinge as 

relações sociais da pessoa, de modo que a impeça de usufruir da vida fora do 

trabalho, por meio de atividades lúdicas, desportivas, artísticas, dentre outras.  

Observe-se que este tema remete ao já discutido na seção 8.2, isto é, uma 

vida de sentido, dentro e fora do trabalho.  

Retirar esse sentido ao trabalhador gerará um dano extrapatrimonial objetivo 

associado à sua existência. O Tribunal Superior do Trabalho já reconheceu o dano 

existencial, em casos de frustação ao trabalhador em não realizar um projeto de vida 

e no prejuízo das relações sociais e familiares, em razão da privação do seu direito a 

férias.  

DANO MORAL. DANO EXISTENCIAL. SUPRESSÃO DE DIREITOS 
TRABALHISTAS. NÃO CONCESSÃO DE FÉRIAS. DURANTE 
TODO O PERÍODO LABORAL. DEZ ANOS. DIREITO DA 
PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. 1. A teor do artigo 5º, X, da 
Constituição Federal, a lesão causada a direito da personalidade, 
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas assegura ao 
titular do direito a indenização pelo dano decorrente de sua violação. 
2. O dano existencial, ou o dano à existência da pessoa, ―consiste na 
violação de qualquer um dos direitos fundamentais da pessoa, 
tutelados pela Constituição Federal, que causa uma alteração 
danosa no modo de ser do indivíduo ou nas atividades por ele 
executadas com vistas ao projeto de vida pessoal, prescindindo de 
qualquer repercussão financeira ou econômica que do fato da lesão 
possa decorrer.‖ (ALMEIDA NETO, Amaro Alves de. Dano 
existencial: a tutela da dignidade da pessoa humana. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 6, n. 24, mês out/dez, 2005, p. 68.). 3. 
Constituem elementos do dano existencial, além do ato ilício, o nexo 
de causalidade e o efetivo prejuízo, o dano à realização do projeto de 
vida e o prejuízo à vida de relações. Com efeito, a lesão decorrente 
da conduta patronal ilícita que impede o empregado de usufruir, 
ainda que parcialmente, das diversas formas de relações sociais fora 
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do ambiente de trabalho (familiares, atividades recreativas e 
extralaborais), ou seja que obstrua a integração do trabalhador à 
sociedade, ao frustrar o projeto de vida do indivíduo, viola o direito da 
personalidade do trabalhador e constitui o chamado dano existencial. 
4. Na hipótese dos autos, a reclamada deixou de conceder férias à 
reclamante por dez anos. A negligência por parte da reclamada, ante 
o reiterado descumprimento do dever contratual, ao não conceder 
férias por dez anos, violou o patrimônio jurídico personalíssimo, por 
atentar contra a saúde física, mental e a vida privada da reclamante. 
Assim, face à conclusão do Tribunal de origem de que é indevido o 
pagamento de indenização, resulta violado o art. 5º, X, da Carta 
Magna.413 

 

 Avaliando o posicionamento doutrinário e a jurisprudência citada, entende-se 

plenamente possível a configuração de dano existencial quando as pessoas 

transgêneras não exercem seus projetos de vida referentes ao exercício pleno de 

sua sexualidade. Isso pode ocorrer quando proibidas de utilizarem o nome social no 

ambiente laboral, quando desestimuladas a realizarem a cirurgia de 

transgenitalização e/ou tomar hormônios, quando monitoradas no modo de vestir, 

comportar-se e ser. 

 Essas violações, que ultrapassam os limites do poder empregatício, de certo, 

destroem autoestimas e projetos de vida, culminando com a deterioração do próprio 

sentido da vida. 

 

9.5 A efetividade dos direitos fundamentais e políticas públicas para inclusão 

de pessoas trans no mercado de trabalho 

 

No Estado Constitucional, envolto pelas teses do neoconstitucionalismo, no 

qual prega a força normativa da Constituição e a máxima efetividade das normas 

jurídicas, a função primordial da Administração Pública é a concretização dos 

direitos fundamentais positivos, por meio de políticas públicas que façam valer as 

regras e os princípios dispostos na Constituição. 

A Constituição brasileira de 1988 determinou no art. 5º, §1º, a aplicação 

imediata dos direitos fundamentais, sob pena de haver mandados de injunção e 

ações de inconstitucionalidade por omissão intentados. Dessa maneira, impõe a 
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tarefa aos órgãos estatais de maximizar a eficácia das regras que combatam 

qualquer forma de discriminação e criar condições reais de políticas de inserção de 

pessoas transgêneras.  

Ingo Sarlet aduz que há um enorme ―desafio de outorgar à ordem 

constitucional e, de modo especial, aos direitos fundamentais nela consagrados sua 

plena operatividade e eficácia, como condição para sua efetividade‖.414 

Portanto, na busca pela avaliação da eficácia social das normas de proteção 

a todos os trabalhadores, necessário acabar com as confusões terminológicas em 

torno do significado e da abrangência do termo ―eficácia‖. 

Quando se fala no gênero eficácia, os autores invocam, pelo menos, duas 

espécies para classificá-la: a eficácia jurídica e a eficácia social. 

José Afonso da Silva ainda é um dos juristas brasileiros mais citados quando 

o tema é eficácia. Pare ele, eficácia jurídica ―diz respeito à aplicabilidade, 

exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação 

jurídica‖415 e a eficácia social da norma refere-se à sua efetividade no plano social. 

Dessa forma, analisar a efetividade de uma norma significaria medir a extensão em 

que seu objeto é alcançado, relacionando-se ao produto final.  

Ainda segundo José Afonso da Silva, ―uma norma pode ter eficácia jurídica 

sem ser socialmente eficaz, isto é, pode gerar certos efeitos jurídicos, como, por 

exemplo, o de revogar normas anteriores, e não ser efetivamente cumprida no plano 

social‖.416  

Entre os atuais autores que se dedicam ao tema da eficácia, destaca-se Ingo 

Sarlet, o qual, acrescentando um plus na eficácia social, mantém-se na mesma linha 

da divisão clássica de José Afonso: 

Eficácia jurídica como possibilidade (no sentido de aptidão) de a 
norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos casos 
concretos e de – na medida de sua aplicabilidade – gerar efeitos 
jurídicos, ao passo que a eficácia social (ou efetividade) pode ser 
considerada como englobando tanto a decisão pela efetiva aplicação 
da norma (juridicamente eficaz), quanto o resultado concreto 
decorrente – ou não – desta aplicação.417 
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Para Tércio Ferraz Júnior, a eficácia – que, em sentido geral, é uma qualidade 

da norma que se refere à possibilidade de produção de efeitos – também tem duas 

facetas: a efetividade ou eficácia social, ligada às condições fáticas exigíveis para 

sua observância, espontânea ou imposta, ou para a satisfação dos objetivos 

visados; e a eficácia, no sentido técnico, quando presentes as condições técnico-

normativa para sua aplicação.418 

Marcos Mello assevera que ―a expressão ‗direito eficaz‘, no sentido 

empregado por boa parte da doutrina, define o dado de ser a norma jurídica 

obedecida, ao menos em um mínimo, pela comunidade jurídica respectiva, que se 

comporta segundo seus ditames‖.419 Assim, segundo o referido autor, a efetividade 

da norma jurídica é uma expressão que designa ―a situação em que a comunidade 

se comporta de acordo com o modelo de conduta traçado pela norma jurídica; quer 

dizer: a norma jurídica é aceita e aplicada pelos seus destinatários‖.420 

Portanto, a Teoria Geral do Direito admite que as normas podem ser 

ineficazes socialmente, isto é, estão suscetíveis de não serem aplicadas, 

respeitadas e observados pela comunidade social e jurídica.  

 Para o sociólogo Henri Lévy-Bruhl ―o direito é o conjunto das normas 

obrigatórias que determinam as relações sociais impostas a todo momento pelo 

grupo ao qual se pertence‖421. Para a Sociologia Jurídica, a principal fonte do direito 

seria o próprio grupo social.  

 Segundo Miranda Rosa, a norma jurídica sempre vai ser um resultado da 

realidade social, pois ―ela emana da sociedade, por seus instrumentos e instituições 

destinados a formular o direito refletindo o que a sociedade tem como objetivos, bem 

como suas crenças e valores, o complexo de seus conceitos éticos e finalísticos‖.422 

 Com esses apontamentos, verifica-se que a análise das repercussões de uma 

norma jurídica na realidade não deve levar em conta apenas o grau de cumprimento 

da regra pela sociedade, mas também: eventuais efeitos no plano social, 
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concretização da finalidade da norma e de sua função, bem como os critérios de 

justiça no emprego da norma.   

Nesse sentido, aferir a efetividade das normas jurídicas está intimamente 

relacionado com a aferição da realização do próprio Direito, isto é, a coincidência 

das prescrições das regras jurídicas com a efetiva subordinação dos fatos a elas. 

Quanto mais se observa essa efetivação no plano social, mais o Direito cumpre seu 

intuito. O inverso (a não efetividade no plano social) requer, primeiramente, um 

diagnóstico sociológico da situação para, posteriormente, tomarem-se atitudes 

legislativas e/ou políticas, a fim de evitar os conflitos sociais, em busca do convívio 

harmônico entre os homens. 

Expostas as bases para análise da efetividade das normas, indispensável, 

portanto, aludir sobre uma das principais formas de concretização no plano social 

dos ditames voltados à proteção laboral de pessoas transgêneras: as políticas 

públicas. 

Segundo Ana Paula de Barcellos ―as políticas públicas constituem o meio pelo 

qual os fins constitucionais podem ser realizados de forma sistemática e 

abrangente‖.423 

Desse modo, as políticas públicas são instrumentos de materialização dos 

direitos, visto que, pautando-se na essencialidade dos bens jurídicos a serem 

resguardados, compreendem um conjunto de medidas de natureza governamental 

que visam a realizar os fins sociais estabelecidos na Constituição. 

É preciso, assim, além de reivindicar a realização dos direitos fundamentais, 

exigir políticas sociais eficientes, capazes de serem preventivas, retributivas, 

geradoras de oportunidade e emancipatórias.424 

 Não havendo iniciativa do Poder Executivo em fazer cumprir as normas 

dispostas na Constituição, cabe ao judiciário determinar sua realização. Não se trata 

exatamente, como assevera Ana Paula Barcellos, da ―absorção do político pelo 

jurídico, mas apenas da limitação do primeiro pelo segundo‖.425  

Para lograr o objetivo constitucional de reduzir as desigualdades sociais e 

promover o bem de todos (art. 3º, CF), o Estado deve disponibilizar gastos públicos 
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consideráveis e previsões orçamentárias para a efetivação dos direitos 

fundamentais. Assim não fazendo, deve-se forçar o Estado a cumprir a lei 

orçamentária ou a contemplar no orçamento dotações específicas e necessárias 

para tal finalidade, de forma que sejam realizados os direitos sociais.  

Compreende-se, assim, que políticas públicas são essenciais para garantir 

que a população LGBT se insiram no mercado de trabalho e exerçam plenamente a 

sua cidadania. 

Nos termos do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos de LGBT426, publicado no ano de 2009, as ações na área de trabalho, a 

serem implementadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), eram: buscar 

instrumentos para a profissionalização da população LGBT; estimular a participação 

da população LGBT no Programa da Economia Solidária; estimular o acesso de 

jovens LGBT de baixa renda nas ofertas de estágio remunerado; apoiar a 

capacitação profissional para LGBT, com foco para as/os travestis e transexuais; e 

apoiar a inclusão da juventude LGBT nos programas governamentais de 

capacitação para o trabalho.427 

Contudo, as referidas ações não foram sentidas pelo movimento social, eis 

que, segundo informa a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (ABGLT)428, o prazo para a execução das ações do 1º Plano 

Nacional LGBT acabou em 2012. Ademais, as deliberações aprovadas pela II 
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Conferência Nacional, realizada em dezembro de 2011, sequer foram transformadas 

no 2º Plano Nacional LGBT.429 

Como política pública de inserção de pessoas transgêneras no mercado de 

trabalho, destaca-se o Projeto Damas, implementado desde 2011, pela 

Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual e a Secretaria de Assistência Social 

da Prefeitura do Rio de Janeiro. O objetivo é qualificar transexuais e travestis para o 

mercado de trabalho, por meio de oficinas de capacitação para o mercado de 

trabalho. O projeto proporciona, ademais, estágio em órgão público municipal e 

oferece uma ajuda financeira, vale-transporte e lanche.430 

Desse modo, não obstante a transformação da discriminação por identidade 

de gênero perpasse por processos culturais e educacionais mais amplos, que 

envolvam a desconstrução de preconceitos na sociedade, políticas públicas como a 

citada anteriormente, resgatam, mesmo que individualmente, a cidadania dos 

beneficiados, principalmente, se lograr retirar - se assim quiserem - travestis e 

transexuais do mercado do sexo, oferecendo opções no mercado formal. 

 

9.6 A necessidade de reconhecimento pelo poder judiciário das múltiplas 

expressões de gênero. Configuração de uma hermenêutica estruturante 

 

 Toda a teoria ora esboçada será em vão se não houver o reconhecimento das 

pessoas transgêneras pelo poder judiciário. Anota Enézio de Deus que: 

Perceptível ainda se mostra a resistência do Poder Judiciário 
brasileiro (e dos sistemas a ele vinculados, como o da Segurança 
Pública, por exemplo) em lidar com a situações que envolvem 
cidadãs e cidadãos, de algum modo, não enquadrados na lógica 
heteronormativa binária de sexualidade e de gênero a partir da qual 
ele vem operando.431 

  

A incompreensão generalizada das diversas formas de expressar o gênero 

contribui para que casos associados à discriminação sejam, por vezes, mal 

interpretados no âmbito do poder judiciário. Por isso, a necessidade primordial de 
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desmistificar a estrutura binária do gênero, no intuito de, verdadeiramente, abrir 

mentes e contribuir para a justa aplicação do Direito. 

Sendo assim, o juiz pode assumir um papel de primordial na desconstrução 

do sistema binária. Augusto Leite assevera: 

O juiz do trabalho tem um papel singular em nossa era, pois lhe toca 
atuar na direção de concretizar os direitos laborais fundados na 
dignidade da pessoa que executa o trabalho, extraindo das cartas 
constitucionais o conteúdo essencial e as garantias desses direitos, 
sem render-se ante as fortes pressões das políticas contingentes de 
desregulação.432 

 
As nomenclaturas transexuais, travestis, transgêneros carregam confusões 

terminológicas e uma carga de pré-concepções, muitas vezes, odiosas e 

preconceituosas. 

Assim, como aduz Ricardo Tenório: 

Trazer à tona as visões de mundo do julgador antes de revelar o 
subjetivismo das decisões contribui para dar transparência ao 
processo hermenêutico, e aí sim impedir que uma posição pessoal 
sem contato com a realidade e/ou com o direito seja entregue sob a 
máscara e uma sentença judicial.433 

 

 É necessário, assim como pensou Hans-Georg Gadamer, estabelecer o 

círculo hermenêutico, no qual o intérprete move-se do já compreendido (pré-

compreensão) à compreensão.434 

Devem-se desmascarar as pré-compreensões ilegítimas, as quais possuem 

origem no preconceito e na ignorância, para alcançar a compreensão que concretize 

a justiça.  

Destarte, ―[...] uma pré-compreensão legítima do texto constitucional passa 

necessariamente por considerá-lo um documento democrático e inclusivo, com o 

qual se conforma um Estado Social e Democrático de Direito‖.435 

Ainda sobre o processo hermenêutico, Everaldo Gaspar defende a construção 

de uma hermenêutica estruturante, em que haja uma articulação entre o Princípio 

Protetor – pressuposto do Direito Material do Trabalho e já exposto em tópico 

específico – e as regras de irrenunciabilidade, inderrogabilidade, indisponibilidade e 

ordem púbica, as quais se fundamentam no Princípio da Dignidade Humana e 
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encontram respaldo legal nos artigos 9, 444, 468 da CLT, a fim de que ressurja 

fortalecido o princípio primordial do Direito Processual do Trabalho: o Princípio da 

Desigualdade das Partes.436  

Nesse sentido, casos de assédio moral, assédio sexual, remuneração 

diferenciada, anúncios discriminatórios, revista íntima e utilização de banheiros em 

ambientes laborais por pessoas transgêneras, por exemplo, devem ser apreciados 

pela articulação do Princípio da Proteção – basilar do Direito do Trabalho – e os 

princípios que fundamentam o Estado Democrático de Direito – Princípios da 

Dignidade da Pessoa Humana, da Igualdade e da não Discriminação – com o 

Princípio da Desigualdade das Partes – nuclear do Direito Processual do Trabalho -, 

a fim de assegurar a efetividade máxima dos direitos fundamentais dessa parcela da 

população. Ademais, o julgador precisa abandonar as pré-compreensões ilegítimas 

sobre quem são esses sujeitos excluídos da sociedade. 

Para tanto, é necessário entender que o sistema binário homem-mulher não 

corresponde à diversidade existente na sociedade, de maneira que não oferece a 

resposta adequada às demandas sociais e judiciais. A partir desse pressuposto, 

torna-se mais inteligível pensar que pessoas podem nascer com órgãos sexuais 

masculinos, comportarem-se socialmente como mulheres e solicitarem que os 

outros, em qualquer esfera das suas relações sociais, aceitem e respeitem sua 

identidade de gênero. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O estudo procurou demonstrar inicialmente que o trabalho humano 

livre/subordinado, o trabalho abstrato separado da vida, produto da sociedade 

moderna e centrado na subordinação da força do trabalho ao capital, traz, na sua 

essência, uma aporia, uma contradição, quando pretende ser ao mesmo tempo livre 

e subordinado. 

Demonstrou também que a sociedade moderna introduziu, como locus 

privilegiado, a relação de emprego, em que, de um lado, existe aquele que admite, 

assalaria, dirige a prestação pessoal de serviços e detém o poder de comando, o 

poder disciplinar; do outro, existe aquele que se estabelece jurídica, econômica e 

psicologicamente subordinado. 

Esta a razão pela qual, no âmbito da sociologia clássica, a organização do 

trabalho industrial, fabril torna-se uma organização de caráter militar. Logo, os rituais 

de sofrimento identificados por Marx, desde o Manifesto do Partido Comunista e pelo 

papa Leão XIII, ambos no século XIX, apenas sofrem mutações, sobretudo, por 

conta das novas tecnologias e dos métodos e técnicas de gestão e de administração 

introduzidas pelas chamadas teorias organizacionais conservadoras. 

Verifica-se, portanto, que, do ponto de vista do gênero, as mulheres foram as 

primeiras a sofrerem os fantasmas da discriminação e da exploração. Por isso, ainda 

hoje, percebem-se distorções dessa desigualdade, ao ponto de, sequer, receberem 

remuneração paritária com a dos homens, qualquer que seja a profissão.  

Não é por acaso que há uma bibliografia – nacional e estrangeira – imensa e, 

por isso, incapaz de ser absorvida no seu todo, quando o assunto é a discriminação 

do trabalho da mulher. Mesmo assim, esta discriminação, frise-se, não foi debelada.  

Seguindo essa linha de investigação, o estudo passa a enfrentar a sua 

primeira problematização e responder as razões pelas quais a doutrina jurídico-

trabalhista clássica condiciona ou limita os estudos relativos à discriminação por 

gênero à discriminação do trabalho da mulher. 

Chega a esta conclusão, ao identificar que esta mesma doutrina jurídico-

trabalhista clássica não foi capaz de superar a antiga versão categorial sobre 

gênero, que se restringe a uma visão binária - homem/mulher. 
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Impressiona a escassez bibliográfica. Inclusive aquela decorrente de projetos 

de pesquisas, de trabalhos acadêmicos – individuais ou coletivos - produzidos por 

universidades e autores de prestígio internacional, mesmo no campo da Sociologia 

do Trabalho.  

Mesmo assim, foi possível elaborar um quadro analítico sobre as teorias que 

se dirigem à superação daquele binarismo para, em seguida, traçar uma visão 

hermenêutica diferente e propor, epistemologicamente, a ampliação dos cânones da 

proteção, para deixar transparecer, de forma direta, a inclusão daqueles que 

pertencem às minorias sexuais.  

Foram analisadas as teorias sobre gênero, advindas, primordialmente, de 

outros ramos do conhecimento que apresentam uma perspectiva de gênero que 

ultrapassa o binarismo homem-mulher e inclui, na seara da sexualidade e da 

identidade, diversas formas de expressão da identidade de gênero e grupos sociais 

historicamente marginalizados e incompreendidos, como os transexuais. 

Tem-se, assim, um arcabouço teórico-dogmática sobre gênero que - 

independentemente da linha filosófica adotada por esta autora ou de quem aplicará 

o Direito - fornece os elementos para inclusão na legislação nacional e internacional, 

bem como na doutrina trabalhista e na jurisprudência, de uma nova teoria sobre 

gênero capaz de viabilizar a inclusão social e evitar a discriminação de pessoas 

transgêneras. 

Se o pensamento crítico forjado neste Programa de Pós-graduação conduz à 

reconfiguração do próprio objeto do Direito do Trabalho, a ampliação dos cânones 

protetivos, esta tese, ao seguir o rastro desta linha teórico-filosófica e, como 

acréscimo, seguir as novas linhas do pensamento crítico sobre o gênero, formula, de 

modo original e como convém a um estudo acadêmico,  a maneira como o Direito do 

Trabalho deve encarar o gênero para além do trabalho da mulher e para englobar, 

como já ficou evidenciado, as pessoas transgêneras.  

Como o Direito é um fenômeno histórico-cultural e o direito do trabalho surge, 

desenvolve-se e se refaz a partir das lutas operárias, dos movimentos ao mesmo 

tempo reformistas e revolucionários, foi preciso ressaltar a importância dos 

movimentos desencadeados pela comunidade LGBT, para reforçar a necessidade 

de os mesmos se articularem com os demais movimentos sociais e com os 

movimentos coletivos dos trabalhadores, em particular.  
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Se, do lado do desvendamento ideológico destinado a romper com o dualismo 

sobre o gênero, foi preciso ressaltar a força ideológica das teorias organizacionais 

conservadoras, na manutenção do preconceito e na exclusão daquela comunidade; 

no âmbito das relações coletivas, é preciso ressaltar os perigos e as ameaças 

sofridas por esta mesma comunidade em ser capturada pelo novo espírito do 

capitalismo. 

Quando este novo espírito do capitalismo se apropriou da crítica estética, 

desencadeada pela geração 68 do século passado, foi para dizer que, ao exorcizar o 

modo de produção fordista/taylorista, estava sepultando também a coerção e o 

despotismo das fábricas. Coube à teoria organizacional conservadora fazer a 

substituição: da coerção pela autodisciplina e o autocontrole; o despotismo por uma 

falsa autonomia - espontaneidade autenticidade, auto realização, criatividade, vida. 

Este estudo, ao desvendar esta ideologia/hegemonia, afirma que os 

detentores do poder econômico, do poder disciplinar, do poder de comando, não 

podem se transformar na vanguarda de algo que, no fundo, eles não produziram e 

não estão legitimados para defender.  

Aqui se introduz outra a priori vinculada ao tronco fundamental do Direito do 

Trabalho, que é o Direito Coletivo, para reforçar o caráter revolucionário dos 

movimentos emancipatórios e contra-hegemônicos dele resultantes. Nesta direção, 

os movimentos desencadeados pela comunidade LGBT devem, como indicam as 

teorias dos movimentos sociais, se articularem com outros movimentos e, em 

particular, com os movimentos coletivos de caráter trabalhista. Primeiro, para não 

serem capturados pelo discurso conservador travestido de crítica estética típico do 

novo espírito do capitalismo ou do Modelo de Acumulação Flexível; depois, para 

reacender as lutas libertárias dirigidas à emancipação social.  

Uma vez formuladas as concepções teóricas capazes de erigir uma nova 

visão sobre as relações individuais e coletivas de trabalho que contemplem também 

uma visão ampliada sobre o gênero, o estudo finaliza sua proposição apontando 

para uma versão hermenêutica estruturante de acesso à justiça e de efetividade do 

processo trabalhista que possam contemplar aquela concepção sobre gênero, para 

ir além binarismo homem/mulher. 

Defende-se, por fim, que os conflitos que envolvam pessoas transgêneras nas 

relações de trabalho devem ser julgados sem pré-compreensões ilegítimas e 
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apreciados por meio de uma hermenêutica estruturante, na qual haja a articulação 

do Princípio da Proteção – basilar do Direito do Trabalho – e os princípios que 

fundamentam o Estado Democrático de Direito – Princípios da Dignidade da Pessoa 

Humana, da Igualdade e da não Discriminação – com o Princípio da Desigualdade 

das Partes – nuclear do Direito Processual do Trabalho -, a fim de assegurar a 

efetividade máxima dos direitos fundamentais dessa parcela da população. 

Trata-se de uma proposta aberta e submetida à crítica, como convém a todo 

trabalho acadêmico, mas corresponde às aspirações de sua autora que, por 

convicções pessoas, profissionais, filosóficas e práticas exercitadas no mundo da 

vida, rejeita qualquer tipo de discriminação. Espera e luta para que os sentidos da 

liberdade, da igualdade, da solidariedade e da não discriminação floresçam e se 

espalhem e por toda sociedade do trabalho e por toda humanidade.  
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ANEXO 1: PROJETO DE LEI DE IDENTIDADE DE GÊNERO – PL 5003/2013 
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº _________/ 2013 
 

(Dep. Jean Wyllys e Érika Kokay) 
     

   
Dispõe sobre o direito à identidade de 
gênero e altera o artigo 58 da Lei 6.015 
de 1973.  
 

    
LEI JOÃO W NERY 

LEI DE IDENTIDADE DE GÊNERO 
 

O Congresso Nacional decreta:   

Artigo 1º - Toda pessoa tem direito:   

I - ao reconhecimento de sua identidade de gênero;  

II - ao livre desenvolvimento de sua pessoa conforme sua identidade de gênero;  

III - a ser tratada de acordo com sua identidade de gênero e, em particular, a ser 

identificada dessa maneira nos instrumentos que acreditem sua identidade pessoal a 

respeito do/s prenome/s, da imagem e do sexo com que é registrada neles.   

Artigo 2º - Entende-se por identidade de gênero a vivência interna e individual do 

gênero tal como cada pessoa o sente, a qual pode corresponder ou não com o sexo 

atribuído após o nascimento, incluindo a vivência pessoal do corpo.   

Parágrafo único: O exercício do direito à identidade de gênero pode envolver a 

modificação da aparência ou da função corporal através de meios farmacológicos, 

cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso seja livremente escolhido, e outras 

expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de fala e maneirismos.   

Artigo 3º - Toda pessoa poderá solicitar a retificação registral de sexo e a mudança 

do prenome e da imagem registradas na documentação pessoal, sempre que não 

coincidam com a sua identidade de gênero auto-percebida.   
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Artigo 4º - Toda pessoa que solicitar a retificação registral de sexo e a mudança do 

prenome e da imagem, em virtude da presente lei, deverá observar os seguintes 

requisitos:   

I - ser maior de dezoito (18) anos; II - apresentar ao cartório que corresponda uma 

solicitação escrita, na qual deverá manifestar que, de acordo com a presente lei, 

requer a retificação registral da certidão de nascimento e a emissão de uma nova 

carteira de identidade, conservando o número original; III - expressar o/s novo/s 

prenome/s escolhido/s para que sejam inscritos.   

Parágrafo único: Em nenhum caso serão requisitos para alteração do prenome:   

I - intervenção cirúrgica de transexualização total ou parcial; II - terapias hormonais; 

III - qualquer outro tipo de tratamento ou diagnóstico psicológico ou médico; IV - 

autorização judicial.   

Artigo 5º - Com relação às pessoas que ainda não tenham dezoito (18) anos de 

idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º deverá ser efetuada através 

de seus representantes legais e com a expressa conformidade de vontade da 

criança ou adolescente, levando em consideração os princípios de capacidade 

progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente.   

§1° Quando, por qualquer razão, seja negado ou não seja possível obter o 

consentimento de algum/a dos/as representante/s do Adolescente, ele poderá 

recorrer ele poderá recorrer a assistência da Defensoria Pública para autorização 

judicial, mediante procedimento sumaríssimo que deve levar em consideração os 

princípios de capacidade progressiva e interesse superior da criança.   

§2º Em todos os casos, a pessoa que ainda não tenha 18 anos deverá contar com a 

assistência da Defensoria Pública, de acordo com o estabelecido pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente.   

Artigo 6º - Cumpridos os requisitos estabelecidos nos artigos 4º e 5º, sem 

necessidade de nenhum trâmite judicial ou administrativo, o/a funcionário/a 

autorizado do cartório procederá:   
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I - a registrar no registro civil das pessoas naturais a mudança de sexo e prenome/s; 

II - emitir uma nova certidão de nascimento e uma nova carteira de identidade que 

reflitam a mudança realizada; III - informar imediatamente os órgãos responsáveis 

pelos registros públicos para que se realize a atualização de dados eleitorais, de 

antecedentes criminais e peças judiciais.   

§1º Nos novos documentos, fica proibida qualquer referência à presente lei ou à 

identidade anterior, salvo com autorização por escrito da pessoa trans ou 

intersexual.   

§2º Os trâmites previstos na presente lei serão gratuitos, pessoais, e não será 

necessária a intermediação de advogados/as ou gestores/as.   

§3º Os trâmites de retificação de sexo e prenome/s realizados em virtude da 

presente lei serão sigilosos. Após a retificação, só poderão ter acesso à certidão de 

nascimento original aqueles que contarem com autorização escrita do/a titular da 

mesma.    

§4º Não se dará qualquer tipo de publicidade à mudança de sexo e prenome/s, a 

não ser que isso seja autorizado pelo/a titular dos dados. Não será realizada a 

publicidade na imprensa que estabelece a lei 6.015/73 (arts. 56 e 57).   

Artigo 7º - A Alteração do prenome, nos termos dos artigos 4º e 5º desta Lei, não 

alterará a titularidade dos direitos e obrigações jurídicas que pudessem 

corresponder à pessoa com anterioridade à mudança registral, nem daqueles que 

provenham das relações próprias do direito de família em todas as suas ordens e 

graus, as que se manterão inalteráveis, incluída a adoção.    

§1º  Da alteração do prenome em cartório prosseguirá, necessariamente, a mudança 

de prenome e gênero em qualquer outro documento como diplomas, certificados, 

carteira de identidade, CPF, passaporte, título de eleitor, Carteira Nacional de 

Habilitação e Carteira de Trabalho e Previdência Social.    

§2º Preservará a maternidade ou paternidade da pessoa trans no registro civil de 

seus/suas filhos/as, retificando automaticamente também tais registros civis, se 

assim solicitado, independente da vontade da outra maternidade ou paternidade;   
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§3º Preservará o matrimônio da pessoa trans, retificando automaticamente também, 

se assim solicitado, a certidão de casamento independente de configurar uma união 

homoafetiva ou heteroafetiva.    

§4º Em todos os casos, será relevante o número da carteira de identidade e o 

Cadastro de Pessoa Física da pessoa como garantia de continuidade jurídica.   

Artigo 8º - Toda pessoa maior de dezoito (18) anos poderá realizar intervenções 

cirúrgicas totais ou parciais de transexualização, inclusive as de modificação genital, 

e/ou tratamentos hormonais integrais, a fim de adequar seu corpo à sua identidade 

de gênero auto-percebida.   

§1º Em todos os casos, será requerido apenas o consentimento informado da 

pessoa adulta e capaz. Não será necessário, em nenhum caso, qualquer tipo de 

diagnóstico ou tratamento psicológico ou psiquiátrico, ou autorização judicial ou 

administrativa.   

§2º No caso das pessoas que ainda não tenham de dezoito (18) anos de idade, 

vigorarão os mesmos requisitos estabelecidos no artigo 5º para a obtenção do 

consentimento informado.   

Artigo 9º - Os tratamentos referidos no artigo 11º serão gratuitos e deverão ser 

oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelas operadoras definidas nos 

incisos I e II do § 1º do art. 1º da Lei 9.656/98, por meio de sua rede de unidades 

conveniadas.   

Parágrafo único: É vedada a exclusão de cobertura ou a determinação de requisitos 

distintos daqueles especificados na presente lei para a realização dos mesmos.   

Artigo 10º - Deverá ser respeitada a identidade de gênero adotada pelas pessoas 

que usem um prenome distinto daquele que figura na sua carteira de identidade e 

ainda não tenham realizado a retificação registral.   

Parágrafo único: O nome social requerido deverá ser usado para a citação, 

chamadas e demais interações verbais ou registros em âmbitos públicos ou 

privados.   



186 

 

 

 

Artigo 11º - Toda norma, regulamentação ou procedimento deverá respeitar o direito 

humano à identidade de gênero das pessoas. Nenhuma norma, regulamentação ou 

procedimento poderá limitar, restringir, excluir ou suprimir o exercício do direito à 

identidade de gênero das pessoas, devendo se interpretar e aplicar as normas 

sempre em favor do acesso a esse direito.   

Artigo 12º - Modifica-se o artigo 58º da lei 6.015/73, que ficará redigido da seguinte 

forma:   

"Art. 58º. O prenome será definitivo, exceto nos casos de 

discordância com a identidade de gênero auto-percebida, 

para os quais se aplicará a lei de identidade de gênero. 

Admite-se também a substituição do prenome por apelidos 

públicos notórios."  

 Artigo 13º - Revoga-se toda norma que seja contrária às disposições da presente 

lei.   

Artigo 14º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
   

Brasília,    de fevereiro de 2013.  
   
   
   

Jean Wyllys                                                 Érika Kokay 
Deputado Federal PSOL/RJ                             Deputada Federal PT/DF 
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ANEXO 2: DECISÕES ENVOLVENDO TRANSEXUAIS 
 
 
DECISÃO 1:  
 
5ª CÂMARA (TERCEIRA TURMA) 
0078000-40.2008.5.15.0018 RO - RECURSO ORDINÁRIO 
VARA DO TRABALHO DE ITU 
RECORRENTE: NILSON PEREIRA DA SILVA 
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ITU 
JUIZ SENTENCIANTE LUIS MARTINS JUNIOR 

 
DANO MORAL. TRABALHADOR QUE ASSUME SUA TRANSEXUALIDADE. 
DISCRIMINAÇÃO VELADA. TRABALHADOR MANTIDO EM OCIOSIDADE. 
ASSÉDIO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. A discriminação é a 
negação do princípio da igualdade, eis que discriminar é fazer distinção. Em matéria 
trabalhista, discriminação, segundo a Convenção 111 da OIT, é  toda distinção, 
exclusão ou preferência que tenha por fim alterar a igualdade de oportunidade ou 
tratamento em matéria de emprego ou profissão. Em nosso ordenamento jurídico a 
proibição da discriminação tem base constitucional, eis que, em seu art. 3º, foi 
estabelecido como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, "promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação", e, em seu art. 5º, foi assegurado que ―todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...". E, para o caso específico da 
discriminação no ambiente de trabalho aplica-se também o disposto no art. 1º da Lei 
9.029/95. Ocorre que a discriminação do trabalhador é externada muitas vezes 
através de comportamentos que se configuram como assédio moral. No presente 
caso, a prova oral demonstrou que o trabalhador, após assumir sua transexualidade, 
foi afastado do trabalho pelo seu superior hierárquico, sem que houvesse justificativa 
convincente para isso, eis que a própria testemunha patronal admitiu que no setor 
de ambulâncias não faltava serviços e que existem uma ou duas ambulâncias 
reservas. Ora, o fato do empregador deixar o empregado na ociosidade, sem 
qualquer função, marginalizando-o no ambiente de trabalho, constitui 
inequivocamente assédio moral. E, na hipótese, o assédio moral é decorrente da 
discriminação de que o autor foi vítima, discriminação essa que sequer foi declarada, 
mas, sim, velada, que é aquela que é mais difícil de ser comprovada, porque não se 
caracteriza por comportamento visível a todos. Neste contexto, a conduta do 
superior hierárquico  violou o princípio da dignidade como pessoa humana, adotado 
como fundamento de nossa república (art. 1º, III e IV, da CF), sendo  devida ao 
obreiro a reparação civil pelo dano moral sofrido mediante a condenação do 
reclamado ao pagamento de indenização. Recurso ordinário provido. 
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DECISÃO 2:  
 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
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V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de RECURSO 
ORDINÁRIO, provenientes da 03ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, sendo 
recorrente, PAULO CESAR DOS SANTOS, e recorrido, KRAFT FOODS BRASIL 
S.A.. 

RELATÓRIO 

Inconformada com a r.sentença, proferida pelo MM. Juiz Lucas Furiati Camargo, 
que acolheu parcialmente os pedidos formulados em exordial, recorre a 
parte reclamante (fls. 232/241). 

Contrarrazões pela reclamada (fls. 246/274). 

A d.Procuradoria Regional do Trabalho não opinou, em virtude do disposto no artigo 
20, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho. 

FUNDAMENTAÇÃO 
ADMISSIBILIDADE 

Ao contrário do alegado pela recorrida, das razões recursais não se verifica 
ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que trazem os motivos que entende corretos 
para ver reformada a r. sentença. Ademais, a Súmula 422, do c. TST dirige-se aos 
casos endereçados à superior instância, inaplicáveis seus termos ao recurso 
ordinário. 

Registre-se, por oportuno, a inexistência de insurgência recursal quanto às horas 
extras intervalares, não se havendo falar em não conhecimento do recurso quanto a 
estas.  

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso ordinário 
oposto e das contrarrazões. 

MÉRITO 
DANO MORAL 

O MM.Juízo de origem indeferiu indenização por danos morais por entender que não 
há sequer indícios de que a parte reclamante tenha sofrido, por parte dos colegas de 
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trabalho, as ofensas narradas em inicial. Destacando que "a utilização dos vestiários 
masculinos pela autora, que possui auto-identificação com o gênero feminino, mas 
tem aparência do gênero masculino", por si só, não é capaz de ensejar o pagamento 
de indenização por dano moral (fls. 222/225). 

A parte reclamante alega que, por ter sido hostilizada pelos colegas no ambiente de 
trabalho, com bilhetes e chacotas, ter seu armário arrombado, bem como utilizar-se 
de vestiário feminino e, posteriormente, ser transferida para o vestiário masculino, 
ante reclamações de colegas de trabalho, restou evidente a violação dos direitos de 
personalidade, mormente sua honra e dignidade, restando patente o abalo 
psicológico. 

Sustenta que a culpa da reclamada traduz-se no fato de que lhe incumbia, no uso de 
seu poder diretivo, fazer com que seus empregados aceitassem e respeitassem sua 
presença no vestiário feminino, repudiando e reprimindo eventuais discriminações, a 
fim de prevenir situações humilhantes, inserindo a parte reclamante no ambiente de 
trabalho. Alega que, por ocasião da contratação, a reclamada estava ciente de sua 
identidade de gênero, não obstante não lhe garantiu um ambiente saudável e 
condições dignas de trabalho. 

Pretende a reforma da r.sentença, para que seja reconhecida a omissão da 
reclamada reconhecendo a responsabilidade desta pela reparação do dano moral, 
nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, e artigos 186 e 927, do Código 
Civil (fls. 235/237). 

Pois bem. 

A parte reclamante alegou, já em inicial, que foi impedida de usar o banheiro 
feminino e obrigada a utilizar o banheiro masculino (fl. 04), o que, sustentou, 
ocasionar-lhe dano moral passível de indenização. A informação de que essa 
alteração ocorreu em virtude de "reclamações das empregadas femininas" veio aos 
autos com a defesa (fl. 90) e, por isso, analisada pelo MM.Juízo de origem e agora 
objeto de recurso. Assim, não se há falar em inovação recursal, como ora pretende a 
reclamada (fls. 249/250). 

O dano moral não se caracteriza apenas pelo sentimento subjetivo de quem acha 
que sofreu algum agravo na sua honra, fama ou reputação, mas pressupõe a 
existência dos seguintes elementos: ato ilícito praticado pelo empregador, dano e 
nexo de causalidade entre o dano e o ato, devendo-se averiguar se os atos 
imputados ao empregador importaram lesão ou ofensa aos denominados bens não-
materiais da pessoa humana, ou seja, aqueles inerentes à honra, à intimidade e à 
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vida privada, assegurada a sua reparação, inclusive, por força de norma 
constitucional (incisos V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal). 

No caso dos autos, deixou a parte reclamante de demonstrar a alegada hostilização 
pelos colegas no ambiente de trabalho através de bilhetes, chacotas, ou 
arrombamento de armário, eis que nenhuma prova foi produzida nesse sentido, ônus 
que lhe incumbia, por fato constitutivo de seu direito (arts. 818/CLT e 333, I/CPC). 

Não obstante, é incontroverso o fato de que, ante as reclamações das empregadas 
da reclamada, esta solicitou à parte reclamante que utilizasse o banheiro/vestiário 
masculino, e não o feminino, como vinha fazendo (defesa - fl. 90; preposto - fl. 218). 

A meu ver, contudo, tal fato, por si só, não se configura ilícito a ensejar o 
deferimento de indenização por dano moral.  

Isso porque, ainda que a parte reclamante se identifique por gênero diferente 
daquele que lhe foi outorgado naturalmente, tendo o desejo de viver e ser aceita 
como do sexo feminino, no caso em apreço, por possuir aparência física masculina, 
o exercício ou a realização do seu direito fundamental à intimidade (utilização do 
banheiro/vestiário feminino, em conformidade com seu sentimento próprio de 
pertencer ao gênero feminino) tem consequências negativas sob o mesmo direito 
fundamental das empregadas da reclamada (utilização de banheiro/vestiário 
feminino sem a presença de pessoa do sexo masculino). 

É certo que há o confronto entre direitos fundamentais de igual peso, donde resulta 
a necessidade da ponderação dos valores em colisão, considerando-se o indivíduo e 
a coletividade envolvida (direito à intimidade da parte reclamante e o direito à 
intimidade das empregadas da reclamada). 

Não se lhe nega a natureza de direito fundamental, a partir do qual se busca 
assegurar níveis máximos de autonomia e dignidade aos indivíduos, não obstante, 
em face do conflito existente, necessário restringir a otimização de um princípio em 
virtude da maximização de outro, de forma menos traumática para o sistema como 
um todo, o que, no caso dos autos, se obtém com a prevalência do direito da 
coletividade de empregadas sobre o direito individual da parte reclamante. 

Dessa forma, embora a decisão da reclamada de proibir a utilização do 
banheiro/vestiário feminino pela parte reclamante tenha restringido o exercício pleno 
de um direito fundamental do obreiro, tal medida encontra-se adequada ao critério 
da razoabilidade e ponderação de valores, sendo menor a limitação sofrida em 
comparação com a perda que decorreria da prevalência de seu direito fundamental à 
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intimidade sobre o direito fundamental à intimidade de todas as empregadas da 
reclamada. 

Por tais motivos, manteria a r. sentença. 

Não obstante, fiquei vencida pelo majoritário entendimento deste e.colegiado, que 
acompanhou o voto divergente do Exmo. Desembargador Revisor, Edmilson Antonio 
de Lima, assim sintetizado: 

"Quando da análise do pedido de indenização por dano moral, o 
julgador de origem fez constar (fl. 222): 
"O reclamante, admitido como ajudante geral sazonal, afirma que é 
transexual e prefere a denominação feminina. Assim será feito no 
presente tópico." 
Neste passo, sugiro que, em todo voto, quando se fizerem 
referências à parte autora, sejam utilizadados (sic) termos femininos. 
Do contrário, nem de forma remota estaremos sinalizando para a 
compreensão da problemática que ora nos é apresentada. A parte 
autora se vê como mulher e assim também espera ser vista pela 
sociedade, embora em seus documentos ainda ostente o nome de 
batismo. Se o Judiciário ignora esta realidade se distancia de um dos 
pilares do Estado Democrático de Direito instituídos no artigo 1º, 
inciso III da Constituição: a dignidade da pessoa humana. 
( ...) 
Os termos da contestação apresentam-se contraditórios, pois no 
primeiro momento afirma que a autora em nenhum momento 
posicionou-se na defesa da sua identidade de gênero feminino e que 
se fazia presente em sua figura masculina no ambiente de trabalho, 
porém, reconhece que era costume da autora travestir-se, 
socialmente, de outro gênero que não aquele que foi definido 
biologicamente e que a autora requereu expressamente a utilização 
do vestiário feminino.  
(...) 
Pelo depoimento da preposta é possível concluir que a identidade de 
gênero feminino era do conhecimento da ré e dos colegas de 
trabalho da parte autora. Portanto, uma vez que a ré admite em 
defesa que o superior hierárquico tratava a autora como figura 
masculina, há evidente discriminação, circunstância que não pode 
ser tolerada pelo Poder Judiciário.  
Com relação ao dano decorrente da proibição de utilização do 
vestiário feminino, também entendo que a decisão de origem merece 
reparo.  
(...) 
... embora biologicamente a autora tenha nascido com genitália 
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masculina, no caso dos autos, ao que tudo indica, ela age 
socialmente como mulher (veste-se como mulher e prefere ser 
chamada de Renata), assim como aquelas que assim o são por 
determinação biológica. A autora se vê como mulher e assim espera 
ser tratada pela sociedade. As travestis, transexuais, ou seja, as 
transgênero de modo geral devem ser encaradas como mulheres na 
utilização do banheiro e em qualquer ocasião de suas vidas sociais, 
em respeito ao princípio da dignidade humana, sem nenhuma 
discriminação (art. 3º, IV, da CRFB/1988).  
Ainda, vale destacar que segundo os termos da defesa, "as 
instalações contam banheiros e chuveiros privativos" (fl. 93). Ou seja, 
não havia necessidade de as empregadas despirem-se totalmente na 
frente das outras. A situação de a autora ser vista de lingerie perante 
os empregados do sexo masculino me parece mais desconfortante 
do que as empregadas do sexo feminino serem vistas de lingerie 
pela parte autora, que também se vê como mulher. 
( ...) 
Portanto, com a devida vênia, diante do que dispõe a Constituição da 
República e diante das circunstância fática retratada no presente 
processo, reputo ser discriminatória a atitude da ré ao determinar que 
a autora utilizasse o vestiário masculino. Uma vez que a ré afirma 
prezar pelo bem-estar de seus empregados, apostando em políticas 
de boa prática e inclusão social, de modo a pregar um ambiente de 
trabalho livre de quaisquer formas de discriminação" (fl. 85), penso 
que quando do impasse relativo à utilização do vestiário feminino 
pela parte autora, deveria ter buscado a conscientização das demais 
empregadas, para que elas entendessem que a autora se vê como 
mulher e assim espera ser vista pela sociedade. 
(...) 
Assim, por tais motivos, com a devida vênia, voto pela reforma da 
decisão de origem para condenar a ré ao pagamento de indenização 
por danos morais. A indenização tem por escopo o resgate da 
dignidade da ofendida, não só em face do "quantum" a receber, mas 
pela certeza de que a ofensa não acabou impune. Assim 
considerando, essa indenização, além do aspecto pedagógico, deve 
ser em valores tais que inibam atentados contra a personalidade 
alheia (ou pelo menos contribuam para evitá-los).  
Embora não haja critérios específicos para se chegar a esse valor, o 
ordenamento indica a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) 
como sendo o principal parâmetro a ser observado. 
A propósito, não se pode vincular o valor da indenização à condição 
econômica da vítima pois isso importaria valores distintos de 
indenização para dano de mesma similitude, em razão apenas da 
hierarquia do empregado ou do seu salário. Noutras palavras: 
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importaria dimensionar uma mesma agressão de forma distinta. O 
bem agredido, no caso, seria maior ou menor tão somente em razão 
da posição da pessoa ofendida na escala profissional ou social, o 
que juridicamente não é aceitável, embora esse procedimento - 
importa lembrar - lamentavelmente tenha sido (ainda é) bastante 
adotado. Enfim, a situação patrimonial de quem vai receber a 
indenização não deve ser levada em conta para a quantificação do 
dano moral, mas sim a de quem vai pagar, de modo a permitir a 
exequibilidade da obrigação. 
Portanto, quando se vai arbitrar um valor a título de indenização, 
deve-se levar em conta primordialmente dois aspectos: a gravidade e 
a extensão do dano e a capacidade econômica do agressor. Sugiro o 
arbitramento da indenização no importe de R$ 5.000,00, valor que 
entendo adequados aos critérios acima indicados.". (destaques no 
original). 

Sendo assim, dou provimento ao recurso, neste ponto, deferindo à recorrente 
indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

[...] 
CONCLUSÃO 

ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
9ª Região, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO 
OPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE, assim como das respectivas 
contrarrazões. No mérito, por maioria de votos, parcialmente vencida a Exma. 
Desembargadora Neide Alves dos Santos (danos morais), DAR-LHE PROVIMENTO 
PARCIAL para deferir o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 
5.000,00, nos termos da fundamentação.  

Custas sobre o valor de R$ 5.000,00, na quantia de R$ 100,00, pela reclamada. 

 

Intimem-se. 

Curitiba, 28 de outubro de 2014. 

   

NEIDE ALVES DOS SANTOS 

Desembargadora Relatora 
 

 



194 

 

 

 

DECISÃO 3:  
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2001.71.00.026279-9/RS 

RELATOR : Juiz Federal ROGER RAUPP RIOS 

APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

APELADO : UNIÃO FEDERAL 

ADVOGADO : Luis Antonio Alcoba de Freitas 

 
EMENTA 

DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSEXUALISMO. INCLUSÃO NA TABELA SIH-
SUS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE TRANSGENITALIZAÇÃO. PRINCÍPIO 
DA IGUALDADE E PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE SEXO. 
DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE GÊNERO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 
LIBERDADE, LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE, PRIVACIDADE 
E RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA. DIREITO À SAÚDE. FORÇA NORMATIVA 
DA CONSTITUIÇÃO.  

1 - A exclusão da lista de procedimentos médicos custeados pelo Sistema Único de 
Saúde das cirurgias de transgenitalização e dos procedimentos complementares, em 
desfavor de transexuais, configura discriminação proibida constitucionalmente, além 
de ofender os direitos fundamentais de liberdade, livre desenvolvimento da 
personalidade, privacidade, proteção à dignidade humana e saúde. 
2 - A proibição constitucional de discriminação por motivo de sexo protege 
heterossexuais, homossexuais, transexuais e travestis, sempre que a sexualidade 
seja o fator decisivo para a imposição de tratamentos desfavoráveis. 
3 - A proibição de discriminação por motivo de sexo compreende, além da proteção 
contra tratamentos desfavoráveis fundados na distinção biológica entre homens e 
mulheres, proteção diante de tratamentos desfavoráveis decorrentes do gênero, 
relativos ao papel social, à imagem e às percepções culturais que se referem à 
masculinidade e à feminilidade. 
4 - O princípio da igualdade impõe a adoção de mesmo tratamento aos destinatários 
das medidas estatais, a menos que razões suficientes exijam diversidade de 
tratamento, recaindo o ônus argumentativo sobre o cabimento da diferenciação. Não 
há justificativa para tratamento desfavorável a transexuais quanto ao custeio pelo 
SUS das cirurgias de neocolpovulvoplastia e neofaloplastia, pois (a) trata-se de 
prestações de saúde adequadas e necessárias para o tratamento médico do 
transexualismo e (b) não se pode justificar uma discriminação sexual (contra 
transexuais masculinos) com a invocação de outra discriminação sexual (contra 
transexuais femininos). 
5 - O direito fundamental de liberdade, diretamente relacionado com os direitos 
fundamentais ao livre desenvolvimento da personalidade e de privacidade, 
concebendo os indivíduos como sujeitos de direito ao invés de objetos de regulação 
alheia, protege a sexualidade como esfera da vida individual livre da interferência de 
terceiros, afastando imposições indevidas sobre transexuais, mulheres, 
homossexuais e travestis.  
6 - A norma de direito fundamental que consagra a proteção à dignidade humana 
requer a consideração do ser humano como um fim em si mesmo, ao invés de meio 
para a realização de fins e de valores que lhe são externos e impostos por terceiros; 
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são inconstitucionais, portanto, visões de mundo heterônomas, que imponham aos 
transexuais limites e restrições indevidas, com repercussão no acesso a 
procedimentos médicos. 
7 - A força normativa da Constituição, enquanto princípio de interpretação, requer 
que a concretização dos direitos fundamentais empreste a maior força normativa 
possível a todos os direitos simultaneamente, pelo que a compreensão do direito à 
saúde deve ser informada pelo conteúdo dos diversos direitos fundamentais 
relevantes para o caso. 
8 - O direito à saúde é direito fundamental, dotado de eficácia e aplicabilidade 
imediatas, apto a produzir direitos e deveres nas relações dos poderes públicos 
entre si e diante dos cidadãos, superada a noção de norma meramente 
programática, sob pena de esvaziamento do caráter normativo da Constituição. 
9 - A doutrina e a jurisprudência constitucionais contemporâneas admitem a eficácia 
direta da norma constitucional que assegura o direito à saúde, ao menos quando as 
prestações são de grande importância para seus titulares e inexiste risco de dano 
financeiro grave, o que inclui o direito à assistência médica vital, que prevalece, em 
princípio, inclusive quando ponderado em face de outros princípios e bens jurídicos. 
10 - A inclusão dos procedimentos médicos relativos ao transexualismo, dentre 
aqueles previstos na Tabela SIH-SUS, configura correção judicial diante de 
discriminação lesiva aos direitos fundamentais de transexuais, uma vez que tais 
prestações já estão contempladas pelo sistema público de saúde.  
11- Hipótese que configura proteção de direito fundamental à saúde derivado, uma 
vez que a atuação judicial elimina discriminação indevida que impede o acesso 
igualitário ao serviço público. 
12 - As cirurgias de transgenitalização não configuram ilícito penal, cuidando-se de 
típicas prestações de saúde, sem caráter mutilador. 
13 - As cirurgias de transgenitalização recomendadas para o tratamento do 
transexualismo não são procedimentos de caráter experimental, conforme atestam 
Comitês de Ética em Pesquisa Médica e manifestam Resoluções do Conselho 
Federal de Medicina. 
14 - A limitação da reserva do possível não se aplica ao caso, tendo em vista a 
previsão destes procedimentos na Tabela SIH-SUS vigente e o muito reduzido 
quantitativo de intervenções requeridas.  
14 - Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, da Corte Européia de Justiça, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, da 
Suprema Corte dos Estados Unidos, da Suprema Corte do Canadá, do Tribunal 
Constitucional da Colômbia, do Tribunal Constitucional Federal alemão e do Tribunal 
Constitucional de Portugal. 
DIREITO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO.  
15 - O Ministério Público Federal é parte legítima para a propositura de ação civil 
pública, seja porque o pedido se fundamenta em direito transindividual (correção de 
discriminação em tabela de remuneração de procedimentos médicos do Sistema 
Único de Saúde), seja porque os direitos dos membros do grupo beneficiário têm 
relevância jurídica, social e institucional.  
16 - Cabível a antecipação de tutela, no julgamento do mérito de apelação cível, 
diante da fundamentação definitiva pela procedência do pedido e da presença do 
risco de dano irreparável ou de difícil reparação, dado o grande e intenso sofrimento 
a que estão submetidos transexuais nos casos em que os procedimentos cirúrgicos 
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são necessários, situação que conduz à auto-mutilação e ao suicídio. Jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região. 
17 - Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, é possível a atribuição de eficácia nacional à decisão proferida 
em ação civil pública, não se aplicando a limitação do artigo 16 da Lei nº 7.347/85 
(redação da Lei nº 9.494/97), em virtude da natureza do direito pleiteado e das 
graves conseqüências da restrição espacial para outros bens jurídicos 
constitucionais. 
18 - Apelo provido, com julgamento de procedência do pedido e imposição de multa 
diária, acaso descumprido o provimento judicial pela Administração Pública. 
 


