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1. INTRODUÇÃO 

O que é ser mulher? Dentro de uma sociedade pensada para o masculino, ser mulher é 

ser secundário, ser inferior. Em todos os espaços, o feminino era considerado subalterno, seja 

dentro de casa ou no trabalho – tanto que, por séculos, a maioria das mulheres tinham condições 

trabalhistas extremamente precárias se comparadas às dos homens. Ou pior, sequer podiam 

trabalhar.  

Embora os avanços em relação à presença e influência feminina tenham se tornado 

consideráveis nos últimos anos, as mulheres ainda enfrentam, no cenário mundial, diversas 

dificuldades para alcançar a equidade no mercado de trabalho. Esses obstáculos ainda podem 

ser acentuados graças à sua etnia, sexualidade e identidade de gênero. Isso significa que, apesar 

de terem a mesma capacidade que os homens, e de fornecerem contribuições significativas em 

seus respectivos âmbitos profissionais, elas continuam a ser tratadas como pouco, como 

insuficientes. Em um mundo patriarcal, mulheres são relegadas ao papel de subsidiárias, vítimas 

de um sistema que não foi feito para atender às suas necessidades e desejos. Diante de uma 

cultura que ignora suas ideias e renega seus corpos à condição de descartáveis, ser mulher e 

ingressar no mercado de trabalho pode ser mais desafiador do que parece. O que fazer quando 

sua mera existência é o bastante para lhe rebaixar? O que fazer quando seu gênero implica que 

ficará para trás, mesmo que devesse estar na frente? O que fazer quando te dizem que tudo o 

que pode oferecer é sua aparência, que sua capacidade se resume ao que sua beleza pode 

entregar? E se existe a possibilidade de agir para mudar essa realidade hedionda, o que estamos 

esperando? 

 O presente comitê tem como objetivo discutir a situação da mulher no mercado de 

trabalho, em três principais perspectivas: Estado, Trabalhador e Empresário, pois, mesmo que 

as problemáticas populares levem em consideração apenas um dos três campos de assunto, para 

um melhor estudo e compreensão do conteúdo e, assim, melhor aproveitamento da problemática 

durante o evento, é necessário abordar todos os contextos, os quais as mulheres são subjugadas 

em suas ocupações profissionais. Nós, como diretoras, utilizaremos estes âmbitos para um 

melhor entendimento do tema e para uma ampla discussão sobre o papel feminino, durante os 

dias de simulação, ainda tendo em vista o formato real da Organização Internacional do 

Trabalho. Temos o objetivo de gerar debates significativos sobre a problemática, tendo em 

vista, não somente a atualidade temática, mas a importância dessas discussões para a vida futura 

dos alunos que participarão da simulação, independentemente de suas identidades de gênero.  

 



 

“Você tem que trabalhar muito mais do que qualquer homem, é simplesmente assim. Mas ela 

vai pro mesmo trabalho todo dia. Ela trabalha muito e recebe pouco. Só pelo corpo que ela tem. 

Isso não é insano?”  Woman’s World, Little Mix. 

 

2. CARTAS DAS DIRETORAS 

Olá, delegado(a)!  

Bem-vindo(a) à Organização Internacional do Trabalho!  

Meu nome é Letícia Cunha e eu irei ser uma das suas diretoras neste comitê! Para 

começar, gostaria de me apresentar: tenho vinte anos, sou graduanda de Relações Internacionais 

e ex-aluna do Sigma. Já participei de várias simulações e é uma honra estar aqui, como diretora 

do Sigma-Múndi, para tornar sua experiência tão única quanto possível. Estou aqui para ajudar, 

orientar e garantir que todos tenham momentos incríveis. 

Para este comitê, todos vocês serão responsáveis por debater um assunto de extrema 

importância: o direito das mulheres no mercado de trabalho. Como mulher, tenho que lutar 

diariamente para ser aceita e ter os mesmos direitos que os homens e, quando se trata do 

mercado de trabalho, não seria diferente. É nosso dever lutar pelos nossos direitos e instigar a 

discussão, para que mais mulheres tenham acesso a melhores condições trabalhistas. Você, 

como delegado, terá a tarefa de representar os interesses de seu país, mas, além de tudo, dar voz 

a todas as cidadãs de sua nação, as quais lutam diariamente pelos seus direitos no mercado de 

trabalho. Vocês estão prontos para as suas tarefas, delegados?  

Boa sorte! 

Letícia Cunha.  

 

Bem-vindas(os) delegadas(os)! Tudo bem com vocês?  

Eu sou a Sophia Santana, mas podem me chamar de Soph. Vou ser diretora da OIT junto 

com a Letícia e estou muito animada para conhecer e acompanhar a jornada de todos vocês 

nesse comitê. Assim como para a maioria, esse é meu primeiro Sigma-Múndi! Eu já participei 

de muitas simulações, mas só fui delegada em outros ambientes. Por isso, estaremos 

embarcando juntos nesse processo de aprender uns com os outros também. 

Um pouco que precisam saber sobre mim: eu tenho dezenove anos, curso Psicologia e 

tenho um carinho muito especial por tudo que o mundo das simulações me ofertou. Além disso, 

adoro ler e escrever; então não se segurem nas dúvidas e documentos! 

O tema que vamos discutir é pessoalmente significativo para mim, e muito válido para 

discussão e entendimento. É importante ter em mente que o papel da mulher na sociedade e no 



 

mercado de trabalho é algo que deve ser considerado dentro e fora desse comitê. O que 

estaremos discorrendo aqui pode e deve ser levado para a sua vida toda. Espero que todos 

consigam se divertir, fazer amizades e, principalmente, enfrentar seus receios e inseguranças 

durante esses dias que passaremos juntos.  

Quaisquer dúvidas, reclamações e elogios estarei aqui!  

Sophia Santana. 

 

3. HISTÓRIA DA ONU 

 A Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, foi fundada em 1945, após 

o fim da Segunda Guerra Mundial, sendo composta, atualmente, por 194 Estados-membros. 

Sua criação deu-se após o fracasso da Liga das Nações e da necessidade de um novo órgão 

internacional para unir as nações e impedir o surgimento de novas guerras.  

O objetivo da ONU é o de unir todas as nações do mundo em prol da paz e do 

desenvolvimento, com base nos princípios da justiça, dignidade humana e no bem-

estar de todos. A ONU dá aos países a oportunidade de procurar soluções em conjunto 

para os desafios do mundo, preservando os interesses e a soberania nacional.  (ONU, 

2019)  

 Sua missão e interesses são propostos pela Carta das Nações Unidas, sendo, este, o 

documento mais importante da Organização. Sua criação estabeleceu a criação da ONU e foi 

realizada por 50 países, em 1945, e sua criação é comemorada a cada 24 de outubro.  

 

4. HISTÓRIA DA OIT 

 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, sendo parte do 

Tratado de Versalhes, a qual pôs fim à Primeira Guerra Mundial, tendo como objetivo promover 

a justiça social no âmbito do trabalho. A OIT é a única agência das Nações Unidas (ONU) que 

possui estrutura tripartite, onde Estados-membros, organizações de empregadores e de 

trabalhadores participam em situação de igualdade das diversas instâncias da Organização 

(Estado, Trabalhador e Empresas). Seus membros já adotaram, desde a criação da OIT, 189 

Convenções Internacionais de Trabalho e 205 Recomendações sobre diversos temas (emprego, 

proteção social, recursos humanos, saúde e segurança no trabalho, trabalho marítimo etc). 

 A primeira conferência da OIT, em 1919, garantiu a ratificação, em seis convenções, de 

reivindicações de movimentos trabalhistas à época, os quais solicitaram: a limitação da jornada 

de trabalho a 8 horas diárias e 48 horas semanais; proteção à maternidade; a luta contra o 



 

desemprego; a definição da idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria; e a proibição 

do trabalho noturno de mulheres e menores de 18 anos.  

 Durante seus primeiros 40 anos de existência, a OIT se dedicou a desenvolver normas 

internacionais do trabalho e a garantir sua aplicação. Entre 1919 e 1939, foram adotadas 67 

Convenções e 66 Recomendações. A eclosão da II Guerra Mundial interrompeu 

temporariamente esse processo. No final da guerra, em 1945, nasce a Organização das Nações 

Unidas (ONU), com o objetivo de manter a paz por meio do diálogo entre as nações. A OIT, 

em 1946, tornou-se sua primeira agência especializada. 

 Atualmente, a Organização Internacional do Trabalho ampara na definição das 

legislações trabalhistas e na elaboração de políticas econômicas, sociais e trabalhistas, desde o 

século XX. Em 1998, a OIT adotou a Declaração dos Direitos e Princípios Fundamentais no 

trabalho, definidos como o respeito à liberdade sindical e de associação e o reconhecimento 

efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado 

ou obrigatório, a efetiva abolição do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em 

matéria de emprego e ocupação. Todos os Estados-membros da OIT são obrigados a respeitar 

esses direitos e princípios.  

 Além disso, sua agenda de trabalho ajuda a avançar rumo à conquista de condições 

econômicas e de trabalho que ofereçam a todos os trabalhadores, empregadores e governos uma 

participação na paz duradoura, na prosperidade e no progresso duradouros. Os quatro objetivos 

estratégicos da Agenda de Trabalho Decente da OIT são: 

 

I. Definir e promover normas e princípios e direitos fundamentais no trabalho; 

II. Criar maiores oportunidades de emprego e renda decentes para mulheres e homens; 

III. Melhorar a cobertura e a eficácia da proteção social para todos; 

IV. Fortalecer o tripartismo e o diálogo social. 

 

5. HISTÓRIA DA MULHER NA SOCIEDADE 

A mulher, em toda a sua existência na sociedade, sempre foi alvo de discriminações e 

violências, seja dentro ou fora do núcleo familiar. Durante muitos séculos, a função feminina 

era apenas a de reprodução e criação dos filhos, tendo condições análogas à escravidão. Após 

a criação da Igreja Católica, as mulheres ficaram ainda mais reféns aos seus papéis de 

procriadoras e genitoras, onde a mesma também precisava ser submissa ao seu marido. 

Enquanto isso, as que não aceitavam as condições impostas à época eram queimadas e acusadas 

por bruxaria.  



 

Mesmo após a Idade Média, período obscuro para as mulheres, a sociedade ainda 

continuava centrada nos homens. Com o crescimento da economia e a necessidade de trabalho 

das mulheres mais pobres, suas condições trabalhistas eram mais precárias que as dos homens, 

visto que elas eram consideradas dispensáveis. Além disso, por ainda se acreditar que o papel 

principal das mulheres era a procriação e o manejo da casa, não havia vagas em escolas ou 

universidades para meninas que desejam estudar para melhorarem suas condições de vida. Os 

homens, portanto, cresciam intelectualmente, enquanto as mulheres permaneciam presas em 

suas condições de inferioridade impostas pela sociedade.  

Ainda no século XXI, as mulheres ainda precisam lutar para conquistar seu espaço no 

mercado de trabalho, considerando que os homens possuem séculos à frente. Infelizmente, 

empresas e instituições públicas não possuem espaço para mulheres que desejam trabalhar e, 

quando possuem, estas são inferiorizadas, sendo pelo menor salário ou por comentários 

inapropriados para o ambiente de trabalho. 

 

6. MULHER CONTEMPORÂNEA 

 Tendo em vista que a mulher contemporânea ainda sofre com a falta de equidade em 

vários aspectos da vida atual, será analisado o comportamento social em alguns aspectos:  

 

6.1.Cultura 

A cultura é uma importante parte da sociedade, tanto pelo seu aspecto artístico, mas por 

influenciar diretamente no comportamento de uma comunidade, a qual ela faz parte. 

Atualmente, a maior parte da cultura consumida é através das mídias e da música. E, apesar de 

muitas mulheres serem parte importante da cultura, colocando provocações contra a indústria e 

a sociedade que estão inseridas - como é o caso da cantora Madonna -  muitas ainda são vítimas 

de culturas impostas para o controle da mulher para o entretenimento masculino.  

Um exemplo claro é a forma como todas as formas midiáticas colocam o corpo da 

mulher, sempre colocado como sinônimo de beleza para o usufruto do gênero masculino. 

Outrossim, estimula a estética da magreza, reforçando comportamentos como dietas, 

emagrecimentos e exercícios, para alcançar o “corpo perfeito” da TV.  

  

6.2.Política 

Uma das melhores formas de se definir política é: a forma da sociedade mudar algo, 

através de seus representantes. Portanto, como não seria diferente para as mulheres, uma das 

formas que se tenta conquistar a equidade entre gêneros é através da política.  



 

No entanto, a representação feminina na política mundial ainda está longe de poder ser 

comparada à masculina. Apesar de muitos países possuírem cotas para mulheres em cargos 

públicos, estas ainda possuem pouca presença. Infelizmente, a política é um dos meios para a 

mudança social e a possibilidade de alcançar a equidade entre gêneros. Além disso, é importante 

que mais mulheres possam lutar pelo direito das mulheres em sua sociedade em formações 

políticas e cargos públicos, dando voz aos problemas femininos, muitas vezes apaziguados e 

ignorados pelos homens no poder. 

 

6.3.Economia  

 A economia, atualmente, é fator crucial para o bom funcionamento de um Estado-nação. 

De acordo com um estudo realizado pelo Banco Mundial, as Nações Unidas, o Monitor do 

Empreendedorismo Global, a Deloitte e a Ernst & Young demonstram que as mulheres são de 

facto os grandes motores da economia, enquanto líderes empresariais, profissionais, 

consumidores e empreendedores. No entanto, há algumas estatísticas que são necessárias para 

entender melhor sobre o papel das mulheres na economia:  

 

I.As mulheres desempenham 66% de todo o trabalho no mundo, produzem 50% de toda 

a comida, mas recebem apenas 10% do rendimento e são donas de 1-2% da 

propriedade. 

II.Mulheres e meninas sofrem desproporcionalmente do fardo da pobreza extrema - 

constituem 70% dos 1.5 bilhões de pessoas vivendo com menos de um dólar por dia. 

III.Fora do setor agrícola, tanto em países desenvolvidos como em países em 
desenvolvimento, as mulheres continuam a ganhar menos de 78% do salário pago a 

um homem pelo mesmo trabalho. 

IV.Globalmente, as mulheres representam 49,6% da população total, mas apenas 40,8% 

da mão de obra do setor formal. 

  

Compreende-se, portanto, que a mulher é um fator crucial para o bom desenvolvimento 

da economia mundial. No entanto, sua mão de obra e qualificações ainda são menos 

reconhecidas que a masculina. Além disso, as maiores vítimas da pobreza extrema são 

mulheres, por, muitas vezes, possuírem condições desiguais para acesso à educação, trabalho e 

desenvolvimento pessoal.  

 

6.4.Religião 

Há uma gama de religiões que se espalham pelo mundo todo e, em cada uma delas, há 

a presença feminina. As maiores religiões do globo, ou seja, que possuem a quantidade superior 

de adeptos, são, em ordem, cristianismo e islamismo. Em uma visão ocidental, mais voltada aos 

valores bíblicos, existe um padrão conservador direcionado às mulheres, tanto no âmbito sexual 



 

quanto social. Isso significa que essa instituição busca preservar os princípios patriarcais de 

uma sociedade, em que o gênero feminino sempre será colocado em uma posição inferior.  

Os homens são, de acordo com a Igreja, requisitados para certas tarefas, das quais a 

figura feminina não pode participar. Dessa forma, a mulher assume uma natureza maternal e 

biológica, como a de esposa e dona do lar. Isso vem sendo contestado nas últimas décadas, de 

forma que mulheres cristãs, pouco a pouco, começaram a assumir posições ativas, que antes lhe 

eram negadas. No entanto, ainda é um tópico que está em constante mudança e precisa ser 

discutido.  

Já em uma perspectiva oriunda, o Islamismo, é possível se dizer que há semelhanças e 

distinções quanto ao Cristianismo. De acordo com o Islã, o homem é o provedor da família, 

aquele que deve fornecer o seu sustento. A mulher seria responsável por educar os filhos e 

cuidar da casa, e isso seria uma determinação de Alá. Isso não significa que elas não podem 

trabalhar, apenas que sua prioridade deve ser o lar e a família.  

Além disso, as vestes e o uso do 'hijab' acrescentam um novo fator a ser discutido: a 

intolerância religiosa. Muitas mulheres muçulmanas se resguardam de poder trabalhar além do 

recinto doméstico devido ao julgamento e exigências; principalmente quando inseridas no 

Ocidente. É comum que mulheres islâmicas sejam coagidas a não usar seus véus em público, 

mesmo que seja esse seu desejo, e algumas até mesmo abrem mão da peça para evitar 

reprimendas e preconceito direcionado à sua escolha religiosa. Além disso, várias mulheres 

pertencentes a essa religião relatam que, mesmo tentando se adequar ao que é imposto em um 

país do Ocidente, continuam sendo privadas e colocadas à margem no que diz respeito às suas 

profissões. Nesse caso, a religião atua como um amplificador do sexismo já existente. 

 

7. MULHERES NA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

No ano de 2010, a Organização das Nações Unidas fundou uma entidade chamada ONU 

Mulheres. Essa organização funciona como uma ferramenta para inserir mulheres em diversos 

âmbitos sociais, incluindo o trabalho. Algumas das áreas prioritárias de atuação desse órgão são 

liderança e participação política das mulheres e governança e planejamento. Esse último refere-

se à procura por maneiras de influenciar na participação feminina nas esferas políticas e 

econômicas.  

Através da parceria com outros governos e sociedades civis, a ONU Mulheres participa 

ativamente na criação de leis e programas que impactam diretamente na presença da mulher em 

todos os âmbitos desejados. Empoderamento econômico é um deles: a ONU Mulheres 

desenvolveu programas destinados a oferecer trabalhos bem remunerados para mulheres em 



 

situação de pobreza, além de grupos marginalizados como trabalhadoras rurais e domésticas. 

Ademais, a organização foca em encontrar soluções para mulheres que não recebem o 

pagamento adequado pelos seus trabalhos, além de advogar a favor de seu direito de 

remuneração.  

 

8. DESAFIOS ENFRENTADOS PELA MULHER CONTEMPORÂNEA  

Em detrimento aos movimentos feministas e sua busca por progresso e inclusão da 

mulher no mercado de trabalho, a maior parte dos países ainda têm muito a evoluir. Leis foram 

constitucionalizadas, passos foram dados e certos direitos foram consolidados. As mulheres 

deixaram o papel de observadoras e, pouco a pouco, começaram a inserir-se em espaços que, 

antigamente, eram restritos ao masculino. Ainda assim, problemas como a disparidade salarial 

entre o gênero feminino e o gênero masculino, assédio e coerção sexual no ambiente de 

trabalho, jornada duplicada, marginalização de profissões majoritariamente femininas, racismo, 

intolerância religiosa e transfobia continuam a afetar mulheres diariamente. Mulheres 

racializadas, mulheres trans, mulheres muçulmanas e mulheres imigrantes sofrem ainda mais 

as consequências de trabalharem em uma sociedade preconceituosa, e isso deve ser levado em 

conta ao se discutir essas questões. 

Em tese, o aumento da participação feminina no mercado de trabalho significaria que 

estamos nos aproximando de uma possível equidade entre os gêneros. Infelizmente, os 

empregos ocupados pela maior parcela das mulheres, além de fornecerem uma remuneração 

inferior, são desvalorizados. É raro uma mulher assumir um papel de alta estima em uma 

empresa ou instituição. Elas precisam, também, se submeter a situações sexistas e humilhantes, 

que podem ser agravadas por outros fatores sociais e culturais. Vale ressaltar que, os direitos já 

atribuídos a mulheres também são constantemente violados, tais como a licença maternidade, 

visto que os empregadores não as enxergam como pessoas e sim como mão-de-obra que estará 

sendo desperdiçada. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, a desigualdade salarial entre gêneros 

é de 16%, podendo ser ainda maior em determinados casos. É importante ter em mente que essa 

média varia de país para país – em alguns a diferença é gritante. Segundo a ONU Mulheres, 

para igualar esses dados, podem ser precisos mais de duzentos e cinquenta anos. E o que fazer 

quando, além de receber menos, você ainda precisa trabalhar mais? É esse o caso da maior parte 

das mulheres. A ONU afirmou que as mulheres costumam trabalhar três vezes mais do que os 

homens, exercendo tarefas domésticas por si só enquanto trabalham, o que pode acarretar em 

cansaço e diminuição de seu desempenho no emprego.  



 

8.1. Mulheres não-brancas 

A discussão, é claro, segue rumos distintos no que diz respeito a mulheres de cor. Existe 

toda uma estrutura escravagista, colonial e racista que inseriu mulheres negras no mercado de 

trabalho bem antes das mulheres brancas. Desde o momento em que os escravos foram recém-

libertos, incluir-se na sociedade já ordenada resultou em uma profunda desigualdade social.  

Enquanto as mulheres brancas lutavam pelo direito de trabalhar, há muito, as mulheres 

racializadas já exerciam esse papel na sociedade: elas não eram incluídas nessas reivindicações, 

já que não eram consideradas parte efetiva da comunidade e nem reconhecidas pela lei. Elas 

ocupavam sempre cargos considerados secundários e com pouca ou nenhuma regulamentação, 

de modo que suas exigências eram diferentes das outras mulheres.  

Por muito tempo, tratar mulheres negras como instrumentos era considerado normal, e 

essa crença continua a se perpetuar hodiernamente. Afinal, serem negras ou racializadas é o 

suficiente para que elas precisem batalhar duas vezes mais por direitos já atingidos pelas 

mulheres brancas. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), demonstra que há uma 

enorme vulnerabilidade das mulheres negras ao desemprego, 50% maior do que as mulheres 

não-negras.  No Brasil, a título de exemplo, dados do IBGE indicam que 66% das trabalhadoras 

domésticas são negras, e apenas 26,7% possuem carteira assinada. A maior parte dos seus 

vínculos empregatícios não é devidamente atendido e entregue.  

Vale evidenciar o que Angela Davis (2016) diz a respeito do conceito de fragilidade 

feminina, “mulher do lar”, apesar de errôneo, se aplica somente a mulheres brancas, já que a 

história das mulheres negras foi construída em torno de trabalhos laborais e pesados, antes e 

depois da abolição da escravidão. “Aos olhos de seus proprietários, elas não eram realmente 

mães; eram apenas instrumentos que garantiam a ampliação da força de trabalho escravo” 

(Davis, 2016, p.19).  

8.2. Mulheres transgênero 

As mulheres transgênero, por sua vez, não só encontram dificuldade para encontrar 

espaço no mercado, como raramente se sentem seguras nos ambientes que se mostram 

disponíveis a elas. A maior parte das mulheres trans é postergada à uma imagem sexual e, 

mesmo quando não são obrigadas a recorrerem à prostituição, são extremamente objetificadas, 

em linha semelhante às mulheres negras. A imagem estereotipada que é atribuída a essas 

mulheres afeta no seu conforto e permanência em locais que desrespeitam suas existências. 

Diversas mulheres trans relatam que, além de terem seus pronomes constantemente trocados, 

insultos implícitos estão sempre presentes em seus empregos. Desrespeitos invisíveis, olhares 

e relacionados. Algo essencial a se observar é que a questão da presença de mulheres trans no 



 

mercado remete à sua escolaridade, também. Dados indicam que a evasão escolar, dado o 

preconceito e linchamento sofrido nas escolas e instituições de ensino, é um dos principais 

fatores que reduzem a presença trans nesses locais.   

 

8.3. Trabalhadoras do sexo  

Um dos setores mais afetados pelo assédio sexual e discriminação é o das trabalhadoras 

do sexo. Por ser um setor trabalhista não reconhecido pela lei, há pouca intervenção a favor 

dessas mulheres. Trabalhadoras do sexo relatam que precisam se expor a situações perigosas, 

como a contração de Infeções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), agressão física e até mesmo 

abuso sexual para ganhar seu dinheiro. Mulheres vulneráveis costumam recorrer a esse ramo e 

há pouca discussão sobre os direitos que lhe devem ser atribuídos. Há alguma regulamentação 

capaz de tornar esse ambiente de trabalho menos marginalizado?  

8.4. Igualdade no mercado de trabalho 

Através de uma pesquisa desenvolvida pelo Banco Mundial, sabe-se que apenas seis de 

cento e oitenta e sete países alcançaram a “paridade total” no que diz respeito aos direitos 

econômicos de mulheres e homens. São eles: Bélgica, Dinamarca, França, Letónia, 

Luxemburgo e Suécia. A média de igualdade varia muito de região para região. Enquanto na 

Europa – continente que tem uma base histórica e cultural que favorece sua economia e políticas 

sociais – a porcentagem gira em torno de 84,7%. Na Ásia central o coeficiente é o mesmo, 

enquanto no Oriente Médio e África decai para 47,3%. O país que está em último lugar da lista 

é a Arábia Saudita, com apenas 25, 6% de pontuação. Dados positivos, por sua vez, informam 

que nos últimos dez anos, mais de 131 países implementaram mudanças que favorecem as 

mulheres em suas leis. Uma região que se destacou na quantidade de reformas foi a África 

Subsaariana, que lidera o posto de local que mais investiu em medidas que visam a melhoria 

das condições de trabalho femininas.  

O Relatório Global sobre a Lacuna de Gênero, referente à igualdade salarial, afirma que 

o Brasil está na 130° posição dentre 153 países, de forma que é um dos países que figura uma 

das posições mais baixas do ranking. Outro relatório do Banco Mundial, chamado de 

“Mulheres, Empresas e Direito 2018” informa que uma média de 104 países continua a negar 

direitos às mulheres, pautados exclusivamente no seu gênero. Um exemplo é Madagascar, que 

proíbe mulheres de trabalhar em estabelecimentos que não sejam “familiares”. Isso inclui 

empregos no período da noite e profissões que envolvam literatura e assuntos “imorais”. Na 

Argentina, mulheres não são autorizadas a trabalhar com destilados e álcool. A Rússia é uma 



 

das nações que mais legisla vetos a presença feminina no mercado de trabalho: lá, existe uma 

lista com 456 tipos de trabalhos e profissões fora do alcance das mulheres.  

Segundo o BM, em torno de 2,7 bilhões de mulheres são censuradas legalmente com 

base em sua identidade de gênero. É importante frisar que estimativas comprovam que isso 

impacta negativamente esses países, configurando uma redução de 15% em suas economias. 

No Irã, barrar a entrada de mulheres em certos cursos na universidade também influencia no 

seu futuro desempenho laboral. Em 2012, graduações de engenharia, física, química, entre 

outros, começaram a não admitir a entrada de mulheres por não serem "femininas" o bastante.  

Em suma, o debate sobre a mulher no mercado de trabalho transcende apenas sua 

inclusão. É necessário que se discuta ferramentas e métodos para tornar esse ambiente favorável 

para elas, reduzindo o sexismo e as dificuldades que continuam a enfrentar na sociedade 

vigente. 

 

9. LEIS RELACIONADAS A GESTANTES E MATERNIDADE 

 A Organização Internacional do Trabalho possui três convenções sobre a proteção da 

maternidade: n°3 (1919), n°103 (1952) e n° 183 (2000), as quais resguardam o direito da mulher 

após o parto, sendo que, suas aplicabilidades valem para quaisquer mulheres empregadas, 

independentes do âmbito de empregabilidade, ocupação ou estabelecimento, resguardando, 

inclusive, àquelas que, por formas atípicas de trabalho, não possuem nenhuma proteção 

trabalhista. Até setembro de 2009, apenas 71 países haviam ratificado ao menos uma convenção 

sobre a proteção da maternidade ou parte de alguma.  

 A proteção a gestantes e à maternidade é necessária, tendo em vista que muitos locais 

de trabalho menosprezam mulheres gestantes ou que possam a vir tirar licenças de maternidade. 

Além disso, o número de demissões de mulheres após o parto, ainda hoje é considerado 

alarmante, mesmo com a ratificação e a proteção por lei de mães por parte dos Estados. A 

garantia de que mães gestantes e em período de lactação não percam seus empregos em 

decorrência da gravidez e possam, após a licença, retornar à mesma função (ou a uma função 

equivalente, com a mesma remuneração) é fundamental para garantir a proteção da 

maternidade, além de dar o direito às mulheres de poderem trabalhar e, ainda sim, constituir 

uma família, caso seja de sua escolha.  

 No entanto, apesar da gravidez ser o ato fundamental para a vida, as mulheres ainda são 

menosprezadas em seus locais de trabalho, por buscarem pelos seus direitos ao descanso após 

a gestação. Poucos países garantem cobertura universal para gestantes, de modo que muitas 



 

trabalhadoras permanecem desprotegidas, por possuírem uma lacuna entre a legislação e a 

prática.  

A maternidade continua sendo motivo de discriminação no emprego e no seu acesso. 
Ainda persiste a demissão de mulheres grávidas, ainda que cobertas por proteção 

legal. A discriminação contra as mulheres por causa de seu papel reprodutivo 

decorrente da gravidez é um obstáculo para a promoção da igualdade de gênero de 

oportunidades e de tratamento no emprego. A busca por mecanismos efetivos de 

combate a essa discriminação, que garantam a observância da legislação, implica 

grandes desafios para o governo e atores sociais. (OIT, 2011) 

 

10. PAÍSES DO COMITÊ 

Os membros oficiais das Organizações das Nações Unidas, no presente momento, que 

irão atender as reuniões sobre o tema em questão serão, em ordem alfabética:

1. África do Sul 

2. Alemanha 

3. Arábia Saudita 

4. Argentina 

5. Austrália 

6. Bolívia 

7. Brasil 

8. Canadá 

9. Catar 

10. Chile 

11. China 

12. Coréia do Sul 

13. Cuba 

14. Dinamarca 

15. Egito 

16. Equador 

17. Estados Unidos da América 

18. Etiópia 

19. França 

20. Grécia 

21. Holanda 

22. Índia 

23. Irã 

24. Japão 

25. Madagascar 

26. Marrocos 

27. México 

28. Moçambique 

29. Nova Zelândia 

30. Paraguai 

31. Peru 

32. Quirguistão 

33. Reino Unido 

34. República Democrática do Congo 

35. Ruanda 

36. Rússia 

37. Somália 

38. Suíça 

39. Turquia 

40. Ucrânia 

41. Uruguai 

42. Uzbequistão 

43. Venezuela 

44. Coreia do Sul 

45. Coreia do Norte 

46.  Islândia



 

11. QUESTIONAMENTOS/SUGESTÕES PARA GUIAR AS DISCUSSÕES DO 

COMITÊ 

a. Como implementar a mulher em papéis importantes da sociedade em países onde os homens 

são considerados superiores, sem ferir os direitos humanos e a cultura local?  

b. A ONU pode estipular uma taxa de políticas femininas para a adesão dos países à 

organização? 

c. Como colocar a mulher no mercado de trabalho, sendo que meninas têm mais chance de 

não terem acesso à educação, apenas por terem nascido mulheres? 

d. Mulheres deveriam receber licença menstruação, tendo em vista as mudanças hormonais, 

corporais e mentais durante o ciclo menstrual, além de dores como cólicas, enxaquecas, 

dores nos seios e nas costas? 

e. As empresas deveriam oferecer bolsa-creche para mulheres que possuem filhos? 

f. Mulheres pretas e LGBTQIA + sofrem mais rejeição no ambiente de trabalho. Quais são as 

políticas que podem ser implementadas para incluir e impedir a discriminação? 

g. Quais medidas podem ser implementadas na educação de jovens para que, a longo prazo, 

isso influencie positivamente na inserção de mais mulheres no mercado de trabalho? 

h. Quais crenças devem ser desconstruídas para que a presença da mulher no mercado de 

trabalho seja menos nociva do que é hoje? 

i. Quais avanços ainda precisam ser feitos em relação aos direitos trabalhistas das mulheres? 

j. A implementação de cotas para mulheres LGBTQIA + e racializadas em empresas seria 

uma boa ideia? 

 

12. CONTATO 

E-mails Mesa: reiscleticia@gmail.com | sophmsantana12@gmail.com  

E-mail Secretariado: mundisigma@gmail.com  

 

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A Carta das Nações Unidas. Nações Unidas - Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-

br/91220-carta-das-nacoes-unidas>. Acesso em: 25  fev.  2022.  

ALVES, Branca Moreira. Ideologia e feminismo. A luta da mulher pelo voto no Brasil. 

Petrópolis: ED. Vozes, 1980. 

 

As mulheres e o mercado de trabalho brasileiro | Instituto Mattos Filho | Disponível em: 

<https://www.politize.com.br/equidade/blogpost/mulheres-e-o-mercado-de-trabalho/>. 

Acesso em: 7 mar 2022.  

 

mailto:reiscleticia@gmail.com
mailto:sophmsantana12@gmail.com
mailto:mundisigma@gmail.com
https://www.politize.com.br/equidade/blogpost/mulheres-e-o-mercado-de-trabalho/


 

BARONI, ARETHUSA, CABRAL, FLÁVIA KIRILOS BECKERT, CARVALHO, LAURA 

RONCAGLIO DE. Uma análise da história da mulher na sociedade. Disponível em: 

<https://direitofamiliar.com.br/uma-analise-da-historia-da-mulher-na-

sociedade/#:~:text=A%20mulher%20 sempre%20foi%20 alvo,significava%2C%20 

basicamente%2C%20ser%20 homem.>. Acesso em: 7  mar.  2022.  

 

CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o Feminismo: A Situação da Mulher Negra na América 

Latina a partir de uma perspectiva de gênero. 06/03/2011.  

 

CHARTIER, Roger. “Diferenças entre os sexos e dominação simbólica (nota critica)”. 

Campinas: Unicamp, 1995. 

 

DAVIS, Ângela. "Mulheres, raça e classe". Trad. Heci Regina Candiani São Paulo: 

Boitempo Editorial, 2016. 

 

DE LOURDES DIAS FERNANDES, Maria." As Mulheres na Religião Islâmica" 

[manuscrito]. Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), 2019.  

 

DEL PRIORE, Mary. História do Amor no Brasil / Mary Del Priore. 2. ed. São Paulo : 

Contexto, 2006. 

 

Dia Internacional da Mulher: os únicos seis países que garantem direitos iguais a homens e 

mulheres.  | BBC News Brasil  |  Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47471950>. Acesso em 8 mar 2022.  

 

EL HAJJAMI, Aïcha. A condição das mulheres no Islã: a questão da igualdade. Cadernos 

Pagu [online]. 2008, n. 30 [Acessado 7 Março 2022] , pp. 107-120. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/S0104-83332008000100009>. Epub 11 Ago 2008. ISSN 1809-4449. 

https://doi.org/10.1590/S0104-83332008000100009. 

 

Empoderamento Econômico | https://www.onumulheres.org.br/  Disponível em: 

<http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/>. Acesso em: 7 

mar. 2022.  

 

Em ranking de 190 países sobre presença feminina em parlamentos, o Brasil ocupa a 152ª 

posição. G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/em-ranking-de-190-

paises-sobre-presenca-feminina-em-parlamentos-brasil-ocupa-a-152-posicao.ghtml>. Acesso 

em: 7  mar.  2022. 

 

HAHNER, June. "Emancipação do sexo feminino – a luta pelos direitos da mulher no 

Brasil", 1850/1940, Editora mulheres, 2003. 

 

História da OIT (OIT Brasilia). Ilo.org. Disponível em: 

<https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/hist%C3%B3ria/lang--pt/index.htm>. Acesso em: 

4  mar.  2022.  

 

História da ONU. Nações Unidas - ONU Portugal. Disponível em: 

<https://unric.org/pt/historia-da-onu/>. Acesso em: 25  fev.  2022. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47471950
https://doi.org/10.1590/S0104-83332008000100009
https://www.onumulheres.org.br/
http://www.onumulheres.org.br/areas-tematicas/empoderamento-economico/


 

Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres: o que diz a legislação brasileira?  | Politize!  | 

Disponível: <https://www.politize.com.br/igualdade-salarial-entre-homens-e-

mulheres/#:~:text=Segundo%20a%20ONU%2C%20a%20brecha,e%20mulheres%20que%20

s%C3%A3o%20m%C3%A3es.>. Acesso em 7 mar 2022. 

  

LION, Graciano. Ordem feminina contra a autoridade da Igreja na idade média: Editora 

mulheres, 1990. 

 

MONSHIPOURI, Mahmood. O mundo muçulmano em uma era global: a proteção dos 

direitos das mulheres. Contexto Internacional [online]. 2004, v. 26, n. 1 [Acessado 7 Março 

2022] , pp. 187-217. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-85292004000100005>. 

Epub 20 Set 2010. ISSN 1982-0240. https://doi.org/10.1590/S0102-85292004000100005. 

 

Mulheres muçulmanas lutam contra preconceito no mercado de trabalho | G1  | Disponível 

em: <http://glo.bo/1TsmFzT> . Acesso em 7 mar 2022.  

 

Mulheres na política: a importância de sua representatividade!. Politize!. Disponível em: 

<https://www.politize.com.br/mulheres-na-politica/>. Acesso em: 7  mar.  2022. 

 

Mulheres negras e o mercado de trabalho em tempos da pandemia no Brasil  | Rede 

Brasileira de Mulheres Filósofas  | Disponível em: 

<https://www.filosofas.org/post/mulheres-negras-e-o-mercado-de-trabalho-em-tempos-da-

pandemia-no-brasil>. Acesso em 8 mar 2022.  

 

NATIONS, UNITED. Member States | United Nations.Disponível em: 

<https://www.un.org/about-us/member-states>. Acesso em: 4  mar.  2022.  

 

NOGUEIRA, Perséfone Caroline. "Feminismo e Empoderamento da Mulher no Islã." 

Universidade Federal da Grande Dourados, 2016. 

 

O que sabemos sobre as mulheres na economia de hoje? | ConnectAmericas. 

Connectamericas.com. Disponível em: <https://connectamericas.com/pt/content/o-que-

sabemos-sobre-mulheres-na-economia-de-hoje#:~:text=As%20 mulheres%20 

desempenham%2066%25%20de,de%20um%20d%C3%B3lar%20por%20 dia.>. Acesso em: 

7  mar.  2022. 

 

Pandemia torna mais vulneráveis trabalhadoras domésticas, concluem debatedores  | Câmara 

dos Deputados. Disponível em: < https://www.camara.leg.br/noticias/757326-pandemia-

torna-mais-vulneraveis-trabalhadoras-domesticas-concluem-

debatedores/#:~:text=Dados%20do%20IBGE%20indicam%20que,m%C3%A9dio%20era%2

0de%20R%24%20925>, Acesso em 8 mar 2022.  

 

RIBEIRO, MARISLEI DA SILVEIRA. A Mulher na Cultura da Mídia Discussão Teórico 

- Metodológica. Professora da Escola de Comunicação Social da Universidade Católica de 

Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, 2001. 

 

ROSADO NUNES, Maria José. Direitos, cidadania das mulheres e religião. Tempo Social 

[online]. 2008, v. 20, n. 2 [Acessado 7 Março 2022] , pp. 67-81. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/S0103-20702008000200004> 

 

https://www.politize.com.br/igualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres/#:~:text=Segundo%20a%20ONU%2C%20a%20brecha,e%20mulheres%20que%20s%C3%A3o%20m%C3%A3es
https://www.politize.com.br/igualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres/#:~:text=Segundo%20a%20ONU%2C%20a%20brecha,e%20mulheres%20que%20s%C3%A3o%20m%C3%A3es
https://www.politize.com.br/igualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres/#:~:text=Segundo%20a%20ONU%2C%20a%20brecha,e%20mulheres%20que%20s%C3%A3o%20m%C3%A3es
https://doi.org/10.1590/S0102-85292004000100005
https://www.filosofas.org/post/mulheres-negras-e-o-mercado-de-trabalho-em-tempos-da-pandemia-no-brasil
https://www.filosofas.org/post/mulheres-negras-e-o-mercado-de-trabalho-em-tempos-da-pandemia-no-brasil
https://www.camara.leg.br/noticias/757326-pandemia-torna-mais-vulneraveis-trabalhadoras-domesticas-concluem-debatedores/#:~:text=Dados%20do%20IBGE%20indicam%20que,m%C3%A9dio%20era%20de%20R%24%20925
https://www.camara.leg.br/noticias/757326-pandemia-torna-mais-vulneraveis-trabalhadoras-domesticas-concluem-debatedores/#:~:text=Dados%20do%20IBGE%20indicam%20que,m%C3%A9dio%20era%20de%20R%24%20925
https://www.camara.leg.br/noticias/757326-pandemia-torna-mais-vulneraveis-trabalhadoras-domesticas-concluem-debatedores/#:~:text=Dados%20do%20IBGE%20indicam%20que,m%C3%A9dio%20era%20de%20R%24%20925
https://www.camara.leg.br/noticias/757326-pandemia-torna-mais-vulneraveis-trabalhadoras-domesticas-concluem-debatedores/#:~:text=Dados%20do%20IBGE%20indicam%20que,m%C3%A9dio%20era%20de%20R%24%20925
https://doi.org/10.1590/S0103-20702008000200004


 

Sete direitos das mulheres negados ao redor do mundo  | Politize!  | Disponível em: 

<https://www.politize.com.br/7-direitos-das-mulheres-negados-no-mundo/>. Acesso em 8 

mar 2022.  

 

Sobre a ONU Mulheres  | https://www.onumulheres.org.br/  Disponível em: 

<https://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/>. Acesso em: 7 mar. 

2022.  

 

SUSSEKIND, ARNALDO LOPES. Convenções da O.I.T. São Paulo: Ltr, 1998. 

https://www.politize.com.br/7-direitos-das-mulheres-negados-no-mundo/
https://www.onumulheres.org.br/
https://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/

