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A CONVENÇÃO 190 DA OIT SOBRE VIOLÊNCIA E ASSÉDIO NO TRABALHO E OS 
ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO, AS MÚLTIPLAS E INTERSECCIONAIS FORMAS DE 

DISCRIMINAÇÃO E O ABUSO DAS RELAÇÕES DE PODER POR RAZÃO DE GÊNERO: 
A SITUAÇÃO DAS MULHERES MUÇULMANAS E A ISLAMOFOBIA 

 
Tatyana Scheila Friedrich 

Kamilia Akminasi 
 
 
 
Introdução 
 

“Bomba”, foi o grito que A. M ouviu quando entrou no ônibus da empresa para retornar 
para casa após um longo dia de trabalho. Em junho de 2019, A.M, trabalhadora em Curitiba, 
refugiada síria, praticante da religião islâmica e vestindo hijab, entrou no transporte coletivo 
oferecido pelo empregador e levou um grande susto quando um colega de trabalho, que já estava 
sentado nas primeiras poltronas, ficou encarando-a, aproximou-se e, com muito ódio, berrou 
contra ela.1 Naquele mesmo mês de junho de 2019, durante a Conferência Internacional do 
Trabalho da OIT (Organização Internacional do Trabalho), os representantes dos governos e das 
organizações de empregadores e de trabalhadores adotaram a Convenção 190 e a Recomendação 
206, que tratam do direito de todas e de todos a um mundo de trabalho livre de violência e 
assédio, incluindo violência e assédio com base no gênero. 

O texto da Convenção 190 aborda o tema de forma ampla. Ele conceitua violência e 
assédio como um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou a ameaça deles, 
realizados com frequência ou numa única vez, de modo que "visem, causem, ou sejam 
susceptíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico", destinado a todas as 
pessoas que trabalham, incluindo estagiários (as) ou aprendizes, pessoas despedidas ou em 

 
1  Caso concreto atendido no projeto Hospitalidade da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFPR. A situação 

foi adaptada e o nome foi trocado para preservar a identidade da pessoa.  
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busca de emprego, e as pessoas que exercem em geral os deveres ou a autoridade de 
empregador. Tais comportamentos ou práticas podem ser assim considerados no âmbito dos 
mais diversos setores: público ou privado, economia formal ou informal, áreas urbanas ou áreas 
rurais, e ainda em quaisquer espaços do trabalho, seja durante o trabalho, em relação com o 
trabalho, como resultado do mesmo ou no trajeto, como no caso narrado acima.2 Aos Estados, a 
Convenção impõe do dever de promover e assegurar o direito de toda pessoa a um mundo do 
trabalho livre de violência e assédio, exigindo a adoção de diversas medidas, tais como legislação, 
políticas públicas, medidas, mecanismos de controle e fiscalização, sanções e formação educativa.  

Questão de Gênero 

A questão de gênero está presente em diversos dispositivos da Convenção, que 
adiciona, ao lado de cada situação regulamentada, a expressão “incluindo a violência e assédio 
por questão de gênero”. O artigo 10 é um dos poucos que trata especificamente da abordagem 
do gênero no inciso “e”, ao definir que o Estado tem a obrigação de adotar medidas também para 
“e) prever que as vítimas de violência e assédio por razão de gênero no mundo do trabalho 
tenham acesso efetivo a mecanismos de apresentação de reclamações e resolução de conflitos, 
assistência, serviços e vias de recurso e reparação que levem em conta as considerações de 
gênero e sejam seguros e eficazes;” No Preâmbulo, reconhece-se que a violência e assédio por 
razão de gênero afetam de maneira desproporcional a mulheres e meninas e que para acabar com 
isso é indispensável a adoção de um “enfoque inclusivo e integrado que tenha em conta as 
considerações de gênero e aborde as causas subjacentes e os fatores de risco, entre eles os 
estereótipos de gênero, as formas múltiplas e interseccionais de discriminação e o abuso das 
relações de poder por razão de gênero”3. Esse enfoque citado no Preâmbulo inspirou o título do 
presente trabalho, o qual tem o objetivo de abordar as situações de ameaça ou de realização de 
atos realizados no mundo do trabalho e que causam os mais diversos tipos de danos às mulheres, 
a partir de uma abordagem anticolonial e com base na sobreposição de suas vulnerabilidades, 
com ênfase na questão religiosa que envolve as mulheres islâmicas, incluindo as migrantes ou 
refugiadas residentes no Brasil.  

Mulheres muçulmanas, e Kamilia Akminasi. 

O grande questionamento feito pelas mulheres muçulmanas que convictamente 
praticam sua religião é: O Islã insultou e confiscou a liberdade e os direitos pessoais das mulheres 
ou as honrou e aumentou seu valor na sociedade islâmica? Antes de responder à pergunta, é 
importante conhecer a religião islâmica e os fatores que estão em seu entorno. Enquanto o termo 
“árabe” é considerado uma composição étnica que possui ampla variedade de divisões 

 
2  OIT. Conferência Internacional do Trabalho. C190 - Convenção sobre violência e assédio, 2019. Arts. 1 e 

2. Disponível em: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190  Acesso 
em 31/7/2020 

3  OIT. Conferência Internacional do Trabalho. C190 - Convenção sobre violência e assédio, 2019. 
Preâmbulo. Disponível em: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190  Acesso 
em 31/7/2020 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
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etnolinguísticas, “muçulmano” se refere à pessoa que pratica o Islamismo, enquanto religião 
fundamentada nos princípios estabelecidos pelo profeta Maomé. Como outras religiões, o 
Islamismo se baseia em tradições e em textos escritos considerado sagrados, o qual é objeto de 
interpretação pelos seres humanos. Caminho, em árabe, chama-se “Shariaa”, termo também 
utilizado para se referir a esse conjunto de obras que compõem a religião islâmica, 
compreendendo o Alcorão, enquanto palavra literal de Alá revelada ao profeta Maomé durante 
vinte e três anos; a Suna, que narra a vida do profeta Maomé, além de outras referências e 
tradições mais antigas. No tocante às mulheres muçulmanas, a Shariaa Islâmica literalmente  se 
refere a elas em algumas passagens consideradas importantes. A grande referência ao tema se 
encontra no Alcorão, que se refere expressamente a “Al-Nisa” (“As Mulheres”) na quarta sura do 
Alcorão, a mais extensa, contendo 176 versos4. Tais dispositivos tratam de vários assuntos 
atinentes às mulheres, infância, casamento e maternidade, sendo que todos os ensinamentos ali 
recomendam o cuidado absoluto com a mulher, especialmente se fosse mãe, sendo prometido o 
paraíso a quem a respeitasse, cuidasse e lhe obedecesse, recebendo uma recompensa do Deus.  

A igualdade também é um valor sagrado, não havendo diferenciação entre homem e 
mulher. É mencionado no Surat Al-Nahl (16) versículo 97: "A quem faz o bem, seja varão ou 
varoa, enquanto crente certamente, fá-lo-emos, viver vida benigna. E, iremos recompensá-los 
com um prêmio melhor que aquilo que faziam”. Da mesma forma, há uma ênfase na igualdade 
de gênero, como mencionada por exemplo no Surat Al-Hujurat (13) versículo 49: “Ô homens! 
Por certo, nos vos criamos de um varão, e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos, 
para que vos conheçais uns aos outros, por certo, o mais honrado de vos perante Allah é o mais 
piedoso, por certo Allah é onisciente, conhecedor.” Tais textos, ainda que subjetivos e passíveis 
de diversas interpretações, representam um marco na história das mulheres muçulmanas. Nos 
tempos pré-islâmicos, a mulher não tinha personalidade nem independência, portanto não tinha 
direitos, inclusive o de herdar. Pelo contrário, neste último caso, era ela que era herdada com o 
restante do espólio, sendo vendida e comprada. Essa situação mudou com advento dos textos 
sagrados do Islã, pois pode se considerar que eles passaram a enunciar-lhe direitos, inclusive o 
direito de herança, e exigir a proteção, cuidado e educação das filhas meninas por parte dos pais.  

Apesar dessas premissas que embasam a prática da religião islâmica, a realidade das 
mulheres muçulmanas é bastante diferente. Elas sofrem com a imagem estereotípica que as 
persegue em todos os lugares do mundo, que muitas vezes se transformam em ameaças e 
violências, fazendo com que se afastem da vida social, cultural e econômica. Trata-se da 
islamofobia, que é dirigida aos povos muçulmanos, envolvendo os homens e mulheres. Tibi 
Ghamari explica que a islamofobia tornou-se uma cultura extremista hostil ao Islã, que não pode 
ser considerada apenas como fobia dirigida contra os muçulmanos, mas um verdadeiro 
preconceito contra o Islã.5 Claro que esse estereotipo, principalmente contra a mulher, decorre 
inicialmente das práticas, costumes, tradições e crenças presentes nos países muçulmanos, onde 

 
4  “Ó homens! Temei a vosso Senhor, Que vos criou de uma só pessoa e desta criou sua mulher e de ambos 

espalhou pela terra numerosos homens e mulheres. E temei a Allah, em nome de Quem vos solicitais 
mutuamente, e respeitai os laços consanguíneos. Por certo, Allah, de vós, é Observante.” Alcorão. Al -Nisa.  

5  GHAMARI, Tibi. The Soldier, State and Arab Revolutions. The Arab Research and Political Studies Center 
(Edition). Disponível em: https://vaaju.com/lebanon/akhbar-al-youm-the-soldier-the-state-and-the-arab-
revolution-trigger/ Acesso em 31/07/20.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcor%C3%A3o
https://vaaju.com/lebanon/akhbar-al-youm-the-soldier-the-state-and-the-arab-revolution-trigger/
https://vaaju.com/lebanon/akhbar-al-youm-the-soldier-the-state-and-the-arab-revolution-trigger/
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governantes e sociedade violam constantemente os direitos das mulheres muçulmanas. Ocorre 
que essa situação decorre de interpretações e atos humanos, e não das palavras descritas nos 
textos sagrados. Mas isso pouco é levado em consideração e a islamofobia prevalece, de forma 
equivocada, como acontece em outras formas de julgamentos, fobias, discriminações. 

Intolerância religiosa  

A islamofobia é vista pelas mulheres muçulmanas como um dos principais fatores que 
contribuíram para sua opressão, sobretudo porque se espalhou rapidamente pela mídia e redes 
sociais. O aumento do número de refugiados oriundos de países muçulmanos que sofreram 
guerras gerou muita xenofobia nos países de acolhida e, com ela, mais islamofobia, contribuindo 
ainda mais para o enfraquecimento dos direitos dessas das mulheres, que hoje compõem a 
metade da população refugiada no mundo. A consequência imediata é o aumento expressivo da 
violência praticada contra as mulheres muçulmanas, por conta da islamofobia. Elas são vítimas 
de xingamento, ameaças, violências físicas e psicológicas. Ghamari também analisou o termo 
islamofobia a partir da palavra fobia, que significa aversão e doença, numa abordagem que reduz 
a caracterização do ato por parte do agressor, tornando a vítima a culpada. Isso cria uma cultura 
desprovida de tolerância religiosa, significando um importante desequilíbrio social. 6 

Os muçulmanos são submetidos diariamente às ações de ódio, preconceito e desprezo 
no Ocidente, especialmente na Europa e na América do Norte, onde muitas vezes isso é inclusive 
estimulado por governos ou grupos de direita, tradicionalmente xenófobos. Com a velocidade da 
Internet e a transmissão de notícias, houve um aumento de notícias de violações dos direitos em 
alguns países de refúgio, como assédios nos meios de transporte por causa do jeito que a mulher 
muçulmana se veste, impedimento de entrar escolas e faculdades. No trabalho, as mulheres 
muçulmanas sofrem violência e assédio de todas as ordens, desde o momento da seleção, quando 
são discriminadas e raramente selecionadas, quanto nos postos que ocupam e nos salários que 
recebem, sempre mais precários se comparado com outras mulheres. A todo momento são 
vítimas de piadas, de comentários maldosos, de isolamento e discriminação. Também são 
culpabilizadas sem razão e são priorizadas nas demissões.  

A vinculação dos muçulmanos ao terrorismo, sem que haja fundamento numérico e 
científico para isso, prejudica muito os homens, mas não deixa de repercutir também sobre a 
mulher muçulmana, sobretudo aquela que usa vestimentas e adornos típicos. São situações que 
estão muito presentes nas sociedades e, sobretudo, na imprensa e internet no mundo todo, 
sempre com distorções. Edward Said diz que se o conhecimento é poder, aqueles que controlam 
a mídia serão os mais poderosos do mundo, tendo em vista que podem controlar a mente humana 
através de distorção e incitação. Diante de tanta pressão, há muitas mulheres muçulmanas que 
abandonam a vestimenta islâmica para conseguir viver na comunidade ocidental e algumas delas 
até mudaram sua religião, num verdadeiro ataque à liberdade religiosa.  

 
6  GHAMARI, Tibi. The Soldier, State and Arab Revolutions. The Arab Research and Political Studies Center 

(Edition). Disponível em: https://vaaju.com/lebanon/akhbar-al-youm-the-soldier-the-state-and-the-arab-
revolution-trigger/ Acesso em 31/07/20. 

https://vaaju.com/lebanon/akhbar-al-youm-the-soldier-the-state-and-the-arab-revolution-trigger/
https://vaaju.com/lebanon/akhbar-al-youm-the-soldier-the-state-and-the-arab-revolution-trigger/
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Gary Wills e Gary Miller são dois estudiosos que começaram a estudar o alcorão e os 
ensinamentos verdadeiros do islã para tentar formar uma opinião e uma percepção honesta depois 
de eventos de terrorismo e da propagação de discursos de ódio contra muçulmanos. O autor 
norte americano Gary Wills, depois de vários estudos e leituras, afirma que a ideia do Islã que 
ele conheceu é totalmente contrária do que é geralmente conhecido. Ele explica que achou no 
Alcorão versículos que incentivam às inclusões que contêm a transcendência humana, moral, 
valorativa, além dos direitos das mulheres. Percebeu que paz é o que domina na religião7. Por 
outro lado, o autor canadense Gary Miller, que costumava ouvir e espalhar o mesmo discu rso de 
ódio contra muçulmanos, tentou estudar o Alcorão e ler livros autênticos, e se tornou um pregador 
islâmico famoso defendendo os muçulmanos. 8 

A alemã Sigrid Hunke, relata no mesmo sentido, depois de ter morado no Magrebe 
árabe, ter conhecido o Islã de muito perto e aprendido sobre como o Islã trata das mulheres, 
além de verificar como elas viviam. Segundo relato da autora, as mulheres na linha de frente do 
Islã não eram oprimidas ou manipuladas, e entre elas havia mulheres estudando Direito e Sharia . 
Existem muitas mulheres denunciado que as injustiças e maus-tratos infligidos às mulheres 
muçulmanas são decorrentes de costumes e tradições obsoletos feitos por uma sociedade 
machista que fortaleceu essa imagem estereotípica errada, tendo em vista que o Islã e o Profeta 
nunca ordenaram a realização das injustiças ou afastaram as mulheres da ciência, da vida e da 
sociedade.9 Essa experiência dos ocidentais retrata como o aumento do conhecimento do outro 
gera paulatinamente tolerância, alteridade e hospitalidade. 

Considerações Finais 

A base da islamofobia está no seu desconhecimento, na propagação da mídia e na 
manipulação de governos com interesses escusos. O ser humano geralmente se põe como 
inimigo contra aquilo que não conhece, e é isso que acontece hoje. A maioria das pessoas é 
movida pela mídia e propaganda que, muitas vezes, são manipuladas por governos com fins geo-
político-econômicos, de matiz coloniais, que cobiçam as riquezas e localizações geográficas onde 
vivem os muçulmanos. A população muçulmana habita desde o norte da África até a Ásia, 
representando um terço da população mundial, ou seja, um bilhão e oitocentos milhões de 
pessoas. Ela pratica a religião islâmica que, não necessariamente propõe aquilo que líderes 
religiosos e políticos adeptos praticam. Os valores islâmicos são pacíficos e tolerantes. 

Mas isso pouco parece importar para aqueles que são islamofóbicos. Prevalece a 
imagem estereotípica de tratar-se de uma religião que oprime as mulheres, não lhes dá liberdade 
e retira seus. E infelizmente isso é propagado pelo mundo todo, afetando-a diretamente, além da 
sociedade e o mundo do trabalho. A verdade é que a grande maioria dos muçulmanos não é 
terrorista. Do mesmo modo, muitas mulheres aderem à religião islâmica por livre e espontânea 
vontade, já que em sua essência não é violenta nem opressora. São os desvios dos seres 

 
7  WILLS, Gary. Mu Koran Problem. Disponível em https://www.nybooks.com/articles/2016/03/24/my-koran-

problem/ Acesso em 31/7/20. 
8  MILLER, Gary. The amazing Kuram. Disponível em https://quranforhumanity.org/portfolio-items/amazing-

quran/. Acesso em 31/7/20. 
9  HUNKE, Sigrid. Allah's sun over the Occident. Morroco: Dar o Mundo Arabe, 1963.  

https://www.nybooks.com/articles/2016/03/24/my-koran-problem/
https://www.nybooks.com/articles/2016/03/24/my-koran-problem/
https://quranforhumanity.org/portfolio-items/amazing-quran/
https://quranforhumanity.org/portfolio-items/amazing-quran/
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humanos que geram os radicalismos. 

A mulher muçulmana na verdade sofre uma sobreposição de violências, concretas e 
simbólicas. Dos homens que comandam muitos dos seus países de origem, com base numa 
interpretação manipulada de textos religiosos. Da dificuldade de praticar sua religião conforme 
suas convicções e conforme sua interpretação desses textos, onde quer que estejam. E das 
sociedades ocidentais que não sabem diferenciar essas duas primeiras violências e assim 
praticam, cotidianamente, a islamofobia. A mais recente norma da OIT, a Convenção 190, surge 
justamente para evitar que essas situações aconteçam. A amplitude da convenção, a abordagem 
inclusiva do seu texto, a insistência nas questões de gênero são fatores que podem auxiliar as 
mulheres muçulmanas em sua busca por igualdade de direitos, de reconhecimento genuíno de 
sua imagem e personalidade, e de acesso a um mundo, inclusive o mundo do trabalho, sem 
islamofobia.  
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