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2. INTRODUÇÃO 

 

Nas revoluções burguesas do século XIX, consagrou-se o direito à 

igualdade como máxima da contemporaneidade, ensejando extinguir o hiato 

econômico-social que apartava os indivíduos. Na aplicabilidade deste princípio, 

todavia, verifica-se a existência de inúmeros entraves que inviabilizam sua 

eficácia plena, na realidade fática. Dessa forma, a despeito da retórica iluminista, 

na prática, de forma velada ou ostensiva, ocorrem inúmeros casos de 

discriminação, inclusive, por motivos étnico-raciais. 

Não obstante, no Brasil, observa-se, ainda, os resquícios dos três 

séculos de escravidão, quando foram submetidos à trabalhos forçados 

aproximadamente quatro milhões de africanos, que viviam em condições alheias 

à dignidade humana. Uma vez que findando-se o período escravocrático1, em 

                                                 
1 A realidade é que a escravidão não mais se sustentava no Brasil. Diversos fatores contribuíram, 
ainda que indiretamente, para o fim da escravidão em 1888, dentre eles o fim do tráfico negreiro 
em 1850, a pressão dos países europeus pelo fim das práticas escravistas, a necessidade de 



 

 

1888, proclamou-se a libertação formal dos escravos, sem que o Estado 

assegurasse, contudo, uma efetiva inserção destes “novos” cidadãos à 

sociedade brasileira, negando-lhes a cidadania e todos os direitos inerentes à 

condição de indivíduos. 

Criou-se, assim, uma dicotomia entre a igualdade formal e a 

realidade, propiciando perpetuação da segregação sócio-racial. Isso inclusive, e 

com destaque, no âmbito laboral, onde mantiveram-se as amarras da 

escravidão, pois o negro permaneceu subordinado aos demais indivíduos 

brancos e livres, tendo seu acesso ao mercado de trabalho negado e, quando 

permitido, restrito à cargos subalternos, com a justificativa da baixa qualificação. 

Nesta perspectiva, em razão do processo histórico-social intrínseco à 

sociedade brasileira, a população afrodescendente continuou restrita aos 

estratos menos favorecidos, formando uma imensa camada de marginalizados, 

órfãos do poder público, que, ignorando o fosso econômico existente, 

preocupou-se, apenas, em assegurar a igualdade perante à lei, mantendo uma 

posição política de manutenção do “status quo”. 

Assim, durante décadas, o ordenamento jurídico pátrio foi silente, 

sobretudo, no que se refere à discriminação racial e à manutenção das 

desigualdades sociais. O Brasil, diferentemente de outros países, como os 

Estados Unidos e a África do Sul, nunca estabeleceu um regime jurídico de 

segregação2, mas, ao ignorar a apartação tácita evidenciada no território 

nacional, que, a despeito do respaldo jurídico, ocorria demasiadamente, 

legitimou sua ocorrência. 

                                                 
engrossar as fileiras de soldados na Guerra do Paraguai, o que levou o Conselho de Estado 
aprovar, em 1866, a edição do decreto 3.725, concedendo alforria aos escravos não apenas aos 
combatentes da guerra, mas estendendo essa liberdade às mulheres e filhos dos libertos de 
guerra. E, por fim, a Lei do Ventre Livre de 1871, de modo que pela conjugação de múltiplos 
fatores, a prática da escravidão no Brasil apresentava-se estruturalmente como uma questão 
temporária. GOYENA SOARES, R. Nem arrancada, nem outorgada: agência, estrutura e os 
porquês da Lei do Ventre Livre. 166-175. 

2 A segregação racial, no contexto da Idade Contemporânea, pode ser definida como um tipo de 
política de Estado que tem por objetivo separar indivíduos ou grupos de indivíduos de uma 
mesma sociedade por meio de critérios raciais (ou étnicos). Esse tipo de medida passou a ser 
executado a partir do fim do século XIX e teve forte vigor no século XX, em países como a 
Alemanha nazista, com o antissemitismo, a África do Sul, com o apartheid, e os Estados Unidos 
da América. 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/antisemitismo.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/aparthei-d.htm


 

 

Entretanto, na tentativa de inaugurar um novo marco regulatório, com 

fulcro na democracia em evidência, nos âmbitos jurídico, social e institucional, 

foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que almejava, precipuamente, 

tutelar a pessoa humana e sua dignidade3, refutando qualquer prática 

discriminatória e segregacionista. Dessa forma, somente um século após a 

abolição formal do regime escravagista, evidencia-se uma intenção política em 

garantir a libertação plena da população negra.  

Destaca-se, assim, no art. 5º da Lei Maior, o estabelecimento da 

igualdade de todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza, 

constituindo possibilidades virtuais dos cidadãos gozarem de tratamento 

isonômico. Por conseguinte, e por construção sistemática, o art. 7º, XXX, no 

nicho dos direitos sociais, que trata das relações de trabalho, vedou a diferença 

salarial, a disparidade no exercício de funções e de critérios de admissibilidade 

por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.  

Sendo assim, devido à força normativa da Magna Carta, no 

ordenamento jurídico, ensejou-se a formulação de leis e políticas públicas a fim 

de fomentar igualdade substancial, isto é, a busca da equipolência proporcional, 

admitindo-se, pois, em algumas hipóteses, o tratamento desigual para os 

desiguais. Veja-se, por exemplo, a Lei 7.716/89, a qual instituiu o racismo como 

crime inafiançável e imprescritível, seguindo os ditames constitucionais4.  

Na atual conjuntura socioeconômica, onde a população negra 

continua alheia dos principais cargos, no âmbito laboral, a despeito do serviço 

público, infelizmente, não se vislumbra a existência de legislação ordinária que 

crie incentivos ou facilidades, a fim de ampliar a presença dos trabalhadores 

                                                 
3 A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, constitui 
um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, inerente à República Federativa do 
Brasil. Sua finalidade, na qualidade de princípio fundamental, é assegurar ao homem um mínimo 
de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo poder público, de forma a preservar 
a valorização do ser humano. Sendo a dignidade da pessoa humana um fundamento da 
República, a essa categoria erigido por ser um valor central do direito ocidental que preserva a 
liberdade individual e a personalidade, portanto, um princípio fundamental alicerce de todo o 
ordenamento jurídico pátrio, não há como ser mitigado ou relativizado, sob pena de gerar a 
instabilidade do regime democrático, o que confere ao dito fundamento caráter absoluto. 
4 Art. 5º 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, nos termos seguintes: XLII - a prática do racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 



 

 

afrodescendentes, que ganham, em média, 59,2% do rendimento recebido pelos 

demais, segundo dados recentes do IBGE. 

No que concerne à educação, porém, o Estado Brasileiro, 

fundamentando-se nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade substancial, vem implementando a discriminação positiva, a qual 

almeja, sobretudo, a concretização da isonomia material, ampliando o acesso ao 

ensino superior para negros e mulatos. Assim, as denominadas ações 

afirmativas mostram-se medidas imprescindíveis à promoção social, sendo 

utilizadas como mecanismo compensatório pelas desigualdades oriundas do 

contexto histórico-social supra mencionado, inserindo, definitivamente, esses 

sujeitos estigmatizados à sociedade 

Observa-se, portanto, que a incorporação deste artifício, denota uma 

mudança no sentido axiológico da igualdade5. Primeiramente, seu êxito estava 

diretamente associado à vedação de práticas discriminatórias, sendo alcançado 

mediante uma postura omissiva6, mas, atualmente, visando a promoção efetiva 

da isonomia, tem se adotado práticas comissivas, ou seja, a criação de políticas 

públicas para corrigir a problemática.  

Diante do exposto, sem pretensão de esgotar a temática, torna-se 

fundamental compreender o fenômeno da etnização da força de trabalho, 

analisando seus aspectos, suas consequências e, principalmente, repensando 

suas possibilidades. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

                                                 
5 A doutrina costuma fazer uma distinção entre igualdade formal e igualdade material. A primeira 
é a tradicional concepção liberal-burguesa de igualdade (igualdade na lei e perante a lei, isto é, 
na elaboração e na aplicação), como já exposto acima. A igualdade material, também chamada 
de substancial, pretende a igualação entre as pessoas de fato.  
6 Para Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra da Silva (1989:5), “no campo político-ideológico, a 
manifestação mais acendrada deste tipo de igualdade foi traduzida no ideário comunista, que 
procura ainda tradução na realidade empírica, na vida das chamadas democracias populares. 
Ainda aqui, entretanto, a procura da igualdade material não foi de molde a eliminar as efetivas 
desigualdades existentes na vida das sociedades sujeitas a tal regime.”  
 



 

 

No que se refere à miscigenação racial, o Brasil, indubitavelmente, é 

considerado um dos países mais heterogêneos do globo7. Todavia, ao analisar 

as camadas abastadas da sociedade brasileira, nota-se, inequivocamente, a 

preponderância do branco sobre o negro, sobretudo, no mercado de trabalho, 

onde, por motivos histórico-sociais, estes indivíduos permanecem restritos às 

funções de pouco prestígio social. Assim, a população negra, em todas as 

esferas produtivas do atual sistema, encontra-se desprestigiada e 

desqualificada. 

Paralelamente a isso, tem-se emergência de uma nova ordem 

constitucional, baseada na dignidade humana, nos valores sociais do trabalho, 

da livre iniciativa e da não discriminação8, a qual almeja refutar veementemente 

quaisquer condutas contrárias aos seus princípios nucleares.  

Apesar da tentativa estatal de proteger as garantias fundamentais, 

atualmente, em diversos âmbitos, os negros são levados ao escárnio público, 

tendo a cor da pele associada à incompetência. Nos últimos anos, inúmeros 

foram os casos explícitos de racismo. A título de exemplo, pela ampla divulgação 

na mídia, destaca-se o caso da jornalista Maria Júlia Coutinho, que tornou-se a 

                                                 
7  Na história do Brasil, é impossível não falar da miscigenação. Os ancestrais indígenas do Brasil 
caracterizavam-se mais pela diversidade do que pela homogeneidade, já os portugueses vinham 
de um processo de mestiçagem secular e variado. Deste processo pode-se destacar as 
contribuições dos fenícios, gregos, romanos, judeus, árabes, visigodos, mouros, celtas e 
escravos africanos. Em aproximadamente 15 gerações, do século XVI ao XVIII, foi formada a 
estrutura genética da população brasileira, a partir da mistura entre africanos, portugueses e 
índios. Essa mistura deu origem a três tipos fundamentais de mestiços: Os mulatos, que eram 
mestiços de negros e brancos, eles construíram a economia litorânea do Brasil, e também o 
desenvolvimento de sua vida urbana. Os caboclos ou mamelucos, como são conhecidos, eram 
mestiços de brancos e índios, eles povoaram o interior e seguiram em direção ao oeste. E os 
cafuzos, que eram mestiços de índios e negros, eram uma minoria e povoaram algumas partes 
das regiões Norte e Nordeste. Neste sentido, anteriormente ao descobrimento do Brasil, os índios 
já habitavam completamente o território brasileiro. Havia vários grupos indígenas espalhados por 
todo o Brasil. Entre os principais grupos temos: Karajá, Bororo, Kaigang e Yanomani. Estima-se 
que há alguns séculos atrás a população indígena era de quase 2 milhões de pessoas. 
Posteriormente, os povos africanos eram os negros escravos que sofreram migração 
involuntária, eram capturados e trazidos para o Brasil, principalmente entre os séculos XVI e XIX. 
Durante esse período, desembarcaram milhões de negros africanos, que vieram como escravos 
para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Concomitantemente à derrocada do 
Império, a despeito da presença portuguesa já existente, os primeiros imigrantes a chegarem ao 
Brasil foram os italianos, seguidos dos espanhóis, alemães e japoneses. Estes representaram 
mais de oitenta por cento do total da população. Pelo menos quatro milhões de imigrantes 
desembarcaram no território brasileiro na primeira metade do século XX. Grande parte deles 
eram imigrantes europeus, mas havia também os asiáticos, onde podemos destacar os 
japoneses, sírios e libaneses. 
8 Cf. art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) IV - 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 



 

 

primeira mulher negra a apresentar a meteorologia do jornal de maior audiência 

do país e teve suas redes sociais inundadas de comentários discriminatórios, 

dentre os quais percebia-se, com clareza, a indignação de alguns em vê-la nesta 

função de destaque.  

Na política, além da ínfima participação da população negra, o 

preconceito racial também é inequívoco. Durante um discurso em plenário, a 

senadora Regina Sousa foi, intencionalmente, comparada a “tia do café”, 

evidenciando a tentativa de manter esta etnia restrita à submissão. No esporte, 

a despeito das lições de respeitabilidade e espírito comunitário, Rafaela Silva, 

primeira brasileira a ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, em 2016, 

já havia conseguido grandes conquistas em sua carreira. Todavia, em Londres, 

nas Olimpíadas de 2012, foi chamada de “macaca” via internet, sendo alvo de 

inúmeras ofensas, em virtude de haver sido desclassificada por um golpe 

considerado ilegal pelo Comitê Olímpico Internacional.   

Torna-se, pois, crucial coibir tais práticas discriminatórias, visto que o 

indivíduo é afrontado duplamente. Em um primeiro momento, de maneira 

subjetiva, tendo seus sentimentos de pertencimento e integração vilipendiados 

e, a posteriori, de forma objetiva, negando-o de usufruir de direitos inerentes a 

todo cidadão, como a igualdade de tratamento e de oportunidades.  

Neste sentido, diante da adoção de medidas compensatórias à 

população afrodescendente, a contribuição da presente pesquisa é buscar 

compreender as determinantes da distribuição étnica desigual, na estrutura 

sócio-ocupacional, a fim de incentivar o aumento de políticas públicas, 

sobretudo, voltadas à inserção do negro ao mercado de trabalho.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivos Gerais 

O presente trabalho tem como escopo principal a situação da 

população negra, no mercado de trabalho brasileiro, sob auspício do princípio da 

isonomia e seus desdobramentos. Para tanto, far-se-á, primeiramente, uma 

análise histórica, demonstrando os entraves seculares que restringem a 

igualdade racial neste âmbito, que, na sociedade capitalista, torna-se 



 

 

imprescindível para a concretização da dignidade da pessoa humana. Em 

seguida, verificar-se-á, por meio de pesquisas quantitativas, a disparidade ainda 

persistente entre brancos e negros, no âmbito laboral. Além disso, busca-se 

demonstrar os benefícios das ações afirmativas, assim como desfazer os 

persistentes equívocos relacionados ao seu real sentido. 

4.2 Objetivos Específicos  

• Demonstrar, por meio de análise histórica, as causas que inviabilizam a 

ascensão destes indivíduos no âmbito laboral; 

• Demonstrar a gênese do princípio da isonomia na contemporaneidade; 

• Investigar a origem e o desenvolvimento da tutela jurídica do princípio da 

isonomia na sociedade brasileira; 

• Analisar, sob a égide do constitucionalismo pátrio, os efeitos oriundos da 

apartação racial; 

• Incentivar o aumento de políticas públicas voltadas à inserção da 

população negra aos cargos abastados, para além do servidorismo público e, 

também, a elaboração de legislação ordinária mais eficaz e contundente; 

• Análise de pesquisas quantitativas, a fim de demonstrar a ínfima 

participação do negro em empresas, no meio jurídico, nas universidades e na 

política, analisando, sobretudo, seu nível de qualificação e preparo profissional 

para o mercado de trabalho; 

• Analisar as mudanças advindas da implementação das Ações Afirmativas, 

através do direito comparado com os Estados Unidos da América.  

 

 

 

5.  REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 O Princípio da Isonomia: origem 

 

Na antiguidade, o princípio da isonomia foi utilizado na Grécia antiga, 

porém, em seu sentido real, era pouco praticado. Em Atenas, por exemplo, 

apenas podiam exercer a cidadania, os cidadãos livres, acima de 20 anos, não 

sendo, portanto, o princípio válido para estrangeiros, escravos e mulheres. 



 

 

Em seguida, começou a ser conceituado por Aristóteles e outros 

filósofos com suas noções de justiça. Aristóteles acreditava que a igualdade e a 

justiça só seriam alcançadas em sua totalidade quando os individuais iguais, 

fossem tratados igualmente, na medida da desigualdade de cada um. 

Na gênese do século XVIII, a concepção moderna de Estado 

Democrático, com fulcro na afirmação dos direitos naturais da pessoa humana, 

consolidou-se, aniquilando o Antigo Regime e suas práticas arcaicas9. 

Paralelamente a este novo panorama jurídico-social, emergiu a noção de Estado 

Constitucional, também com influência na supremacia do indivíduo perante o 

Estado. Todavia, a partir da segunda metade do século XIX, inúmeras mudanças 

abruptas acometeram a sociedade, reorganizando sua estrutura. 

 A ascensão da Revolução Industrial, em concomitância com um novo 

modelo na produção de riquezas, resultou no aparecimento da classe proletária 

e no aparecimento de um novo aparato técnico-científico, os quais, 

indubitavelmente, contribuíram para o aprofundamento do hiato econômico-

social existente na recém proclamada sociedade burguesa, que surgiu a fim de 

libertar o homem de suas amarras, mas, a despeito da retórica iluminista, 

aprisionou uma parcela de indivíduos não mais ao Estado, mas àqueles 

detentores dos meios de produção, comandantes do capital e, 

consequentemente, da sociedade. Nesta conjectura, criou-se um anseio por um 

estado de bem estar social e harmonia, onde a igualdade passou a ser a máxima 

do ordenamento jurídico. 

Assim, a partir das contribuições filosóficas de Rosseau e 

Montesquieu, principalmente, nas colônias inglesas e na França, o princípio da 

                                                 
9 “A sociedade liberal-capitalista ocidental tem como uma de suas ideias-chave a noção de 
neutralidade estatal, que se expressa de diversas maneiras: não-intervenção em matéria 
econômica, no domínio espiritual e na esfera íntima das pessoas. No campo do Direito, tais ideias 
tiveram e continuam a ter consequências relevantes, especialmente no que diz respeito à postura 
do Estado em relação aos diversos grupos componentes da Nação, bem como no que concerne 
à interação desses grupos entre si. De especial importância, nesse sentido, é o tratamento 
jurídico do problema da igualdade. Na maioria das nações pluriétnicas e pluriconfessionais, o 
abstencionismo estatal se traduziu na crença de que a mera introdução nas respectivas 
Constituições de princípios e regras asseguradoras de uma igualdade formal perante a lei de 
todos os grupos étnicos componentes da Nação, seria suficiente para garantir a existência de 
sociedades harmônicas, nas quais seriam assegurados a todos, independentemente de raça, 
credo, gênero ou origem nacional, efetiva igualdade de acesso ao que comumente se tem como 
conducente ao bem-estar individual e coletivo.” (Gomes, 2001:36).  



 

 

igualdade passou a engendrar a maioria das Constituições Modernas10, como 

um instrumento de combate às estruturas vigentes desde a Antiguidade 

Clássica. Entretanto, este reconhecimento se deu sob seu aspecto formal, isto 

é, a equivalência dos indivíduos perante a lei, não havendo distinções jurídicas, 

vilipendiando a real eficácia do princípio11, que só alcançará plena aplicabilidade 

à medida que lhe for conferida sua vertente material, buscando instrumentos 

sólidos para a efetivação dos direitos contidos nas normas programáticas 

presentes nos mais diversos ordenamentos legais. 

Este princípio, por sua vez, surgiu para regular e garantir a igualdade 

de todos os homens, diante da lei e eliminar a desigualdade. Ele foi inserido nas 

primeiras Constituições da França, dos Estados Unidos e também validado após 

a II Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

1948, pela ONU12, em seu primeiro artigo diz: “Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, 

devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.” 

                                                 
10 Com as revoluções burguesas, particularmente à Revolução Francesa "estabelecem-se as 
Cartas Constitucionais, que se opõem ao processo de normas difusas e indiscriminadas da 
sociedade feudal e às normas arbitrárias do regime monárquico ditatorial, anunciando uma 
relação jurídica centralizada, o chamado Estado de Direito. Este surge para estabelecer direitos 
iguais a todos os homens, ainda que perante a lei, e acenar com o fim da desigualdade a que os 
homens sempre foram relegados. Assim, diante da lei, todos os homens passaram a ser 
considerados iguais, pela primeira vez na história da humanidade. Esse fato foi proclamado 
principalmente pelas constituições francesa e norte americana, e reorganizado e ratificado, após 
a II Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas (ONU), com a Declaração Universal 
Dos Direitos do Homem (1948)". (COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é Cidadania. São 
Paulo: Braziliense.1993. p. 17)  
11 “Tal estado de coisas conduz a duas constatações indisputáveis. Em primeiro lugar, a certeza 
de que proclamações jurídicas por si sós, revistam elas a forma de dispositivos constitucionais 
ou de normas de inferior hierarquia normativa, não são suficientes para reverter um quadro social 
que finca âncoras na tradição cultural de cada país, no imaginário coletivo, em suma, na 
percepção generalizada de que a uns devem ser reservados papéis de franca domina- ção e a 
outros, papéis indicativos do status de inferioridade e de subordinação. Em segundo lugar, o 
reconhecimento de que a reversão de um tal quadro só será viável com a renúncia do Estado à 
sua histórica neutralidade em questões sociais, devendo assumir, ao contrário, uma posição 
ativa, até mesmo radical se vista à luz dos princípios norteadores da sociedade liberal clássica.” 
(Gomes, 2001:37). 
12 Abalados pela recente barbárie da Segunda Guerra Mundial, e com o intuito de construir um 
mundo sob novos alicerces ideológicos, os dirigentes das nações que emergiram como potências 
no período pós-guerra, liderados por Estados Unidos e União Soviética, estabeleceram, na 
Conferência de Yalta, na Rússia, em 1945, as bases de uma futura paz mundial, definindo áreas 
de influência das potências e acertando a criação de uma organização multilateral que 
promovesse negociações sobre conflitos internacionais, para evitar guerras e promover a paz e 
a democracia, e fortalecer os Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
é amplamente citada por governantes, acadêmicos, advogados e cortes constitucionais, bem 
como por indivíduos que apelam a seus princípios para proteger seus direitos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cortes_(pol%C3%ADtica)


 

 

De fato, a igualdade tornou-se um dos símbolos da democracia, como 

salienta José Afonso da Silva, juntamente com o princípio da legalidade e do 

controle judicial. Em decorrência, sua aplicação, na realidade fática, não 

apresenta margens para a distribuição de privilégios. 

O referido princípio é o pilar de sustentação de qualquer Estado 

Democrático de Direito. Na sociedade moderna, o anseio de igualdade pugna 

pelo tratamento justo aos que ainda não conseguiram a viabilização e a 

implementação de seus direitos mais básicos e fundamentais para que tenham 

não somente o direito a viver, mas para que também possam tem uma vida 

digna.  

Como já mencionado, o princípio da isonomia remonta as mais 

antigas civilizações e esteve sempre embutido, dentro das mais diversas 

acepções de justiça mesmo que com interpretações diferentes, umas mais 

abrangentes outras nem tanto, ao longo da história. Vale ressaltar, pois, que a 

aplicação de um princípio depende da interpretação que lhe é conferida. Por 

conseguinte, em diversos momentos históricos o princípio da isonomia que tem 

como escopo principal a proibição aos privilégios e distinções desproporcionais, 

acabava se chocando com o interesse das classes mais abastadas que o 

deixavam de lado, ou lhe conferiam uma interpretação destoante da que 

realmente deveria ser aplicada, almejando manter a estrutura social estamental 

e hierarquizada.  

Diante disto quase todas as Constituições, até mesmo 

modernamente, somente reconhecem o princípio da igualdade sob seu aspecto 

formal, caracterizando-se como uma igualdade perante o texto seco e frio da lei, 

sem atentar, contudo, que o princípio somente irá adquirir real aplicabilidade 

quando também lhe for conferida uma igualdade material baseada em 

instrumentos reais de concretização dos direitos conferidos em normas 

programáticas insculpidas nos ordenamentos legais. A importância da igualdade 

material decorre de que somente ela possibilita que todos tenham interesses 

semelhantes na manutenção do poder público e o considerem igualmente 

legítimos. 



 

 

Assim, de início, é imprescindível que se esclareça o significado da 

terminologia em comento. Dois são os motivos por que se opta por esse 

entendimento preliminar. Primeiramente, tem-se a polissemia da expressão 

"princípio", e, também, possivelmente, o mais importante, é em virtude da 

condição elevada que assumem os princípios jurídicos para o conhecimento e 

aplicação do direito.  

A priori, em sentido amplo, atinente à significação do termo princípio, 

é de se lembrar a lição de Ivo Dantas salientando que "os princípios são 

categoria lógica e, tanto quanto possível, universal, muito embora não possamos 

esquecer que, antes de tudo, quando incorporados a um sistema jurídico-

constitucional-positivo, refletem a própria estrutura ideológica dos Estados, como 

tal, representativa dos valores consagrados por uma sociedade"13 

Já na perspectiva de Plácido e Silva "os princípios jurídicos, sem 

dúvida, significam os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de 

elementos vitais do próprio Direito. Indicam o alicerce do Direito. E, nesta 

acepção, não se compreendem somente os fundamentos jurídicos, legalmente 

instituídos, mas todo axioma jurídico derivado da cultura, jurídica universal. 

Compreendem, pois, os fundamentos da Ciência Jurídica, onde se firmaram as 

normas originárias ou as leis científicas do Direito, que traçam as noções em que 

se estrutura o próprio Direito"14. 

Neste diapasão, pode-se inferir que nem sempre os princípios estarão 

nas leis ou codificações. Mas, à medida que servem de base ao Direito, são tidos 

como preceitos fundamentais para a prática do Direito e proteção aos direitos.  

Para Miguel Reale, "princípios são, pois, verdades ou juízos 

fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto 

de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porção da 

realidade. Às vezes também se denominam princípios certas proposições que, 

apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas 

                                                 
13 DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 1995.  
14 SILVA, DE PLÁCIDO. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1978. 



 

 

como fundantes da validez de um sistema particular de conhecimentos, como 

seus pressupostos necessários"15.  

Corroborando, ainda, podemos citar a lição de Celso Antônio Bandeira 

de Mello de que "princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 

normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata 

compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do 

sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o 

conhecimento do princípio que preside a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo. Violar 

um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao 

princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, 

mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque 

representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 

estrutura mestra"16 

Sendo assim, é correto afirmar que, em sua maioria, e até bem pouco 

tempo, as constituições modernas têm reconhecido a igualdade em seu caráter 

meramente jurídico-formal, ou seja, a igualdade perante a lei. No caso do Brasil, 

sabemos por intermédio de José Afonso da Silva (1999, p. 217) que: 

 Nossas constituições, desde o Império, inscreveram o princípio 

da igualdade, como igualdade perante a lei, enunciado que, na 

sua literalidade, se confunde com a mera isonomia formal, no 

sentido de que a lei e sua aplicação tratam a todos igualmente, 

sem levar em conta as distinções de grupos. Incide sobre essa 

concepção de igualdade perante a lei uma visão individualista 

advinda da teoria liberal do Estado. Como consequência, sabe-

                                                 
15 MIGUE L REALE , Teoria do Direito e do Estado, 2.a edição, Livraria Martins Editora, São 

Paulo, 1960. 
16 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ª ed. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2009.  

 



 

 

se que tal postura acabou por fomentar as desigualdades 

econômicas, alimentando, assim, as diferenças de classes e, 

paradoxalmente, os privilégios de uns sobre os outros no 

tratamento jurídico dos fatos. 

 

5.2 Isonomia na constituição federal de 1988 

 

No que se refere à sociedade brasileira, o constitucionalismo pátrio 

sempre adotou o princípio supramencionado em suas cartas, não havendo, 

contudo, sua efetividade, nem mesmo no aspecto formal. Desta forma, somente 

com a promulgação da atual Constituição, em 1988, sob auspício de uma 

vertente democrática, que se iniciou em um período de reformulação política, 

almejando refutar quaisquer práticas discriminatórias contra a pessoa humana e 

sua dignidade. 

Destarte, a Carta Magna atesta a igualdade de todos, concretizando 

a isonomia no aspecto de não discriminação, em seu artigo 3º, IV, ao estabelecer 

dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o escopo 

de que o ato discriminatório não encontra fundamento de validade nos diplomas 

legais pátrios. Destacam-se, pois, os preceitos consagrados logo no preâmbulo 

da Carta, que apesar de não possuir força normativa, demonstram um interesse 

do poder constituinte originário para com a igualdade, consagrada como um dos 

valores supremos da nova ordem constitucional emergente. Outrossim, além de 

instituir uma norma acerca da igualdade, a Lei Maior preconiza a igualação dos 

desiguais, através dos direitos sociais substancias. 

Indubitavelmente, o princípio da isonomia é um dos preceitos 

fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 

1988. Esse princípio postula que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza” (art. 5°, I). Não obstante, a própria Constituição prevê uma 

série de discriminações de pessoas e situações, enquanto veda, 

simultaneamente, a elaboração e a aplicação de leis discriminatórias gratuitas 

ou fortuitas, assim como serve de esteio, enquanto Lei Maior, para a punição de 

atos discriminatórios.  



 

 

Neste sentido, a Constituição Federal do Brasil de 1988 consagra, 

logo em seu Título I e em seus artigos 1°, 2°, 3°, os princípios fundamentais 

ordenadores do Estado Brasileiro, entre os quais, o de ser uma república 

federativa, democrática, soberana, pluripartidária, baseada na divisão 

independente e harmônica dos poderes executivo, legislativo e judiciário, cujos 

objetivos fundamentais são o da construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e 

da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais. 

 O art. 4° do mesmo título elenca os princípios regentes das relações 

internacionais do Brasil, como os da independência nacional, da igualdade entre 

os Estados, o do repúdio ao terrorismo e ao racismo, entre outros. 

Entretanto, é em seu Título II, art. 5°, principalmente, mas não 

exclusivamente, onde a Lei Maior acolhe e reveste com toda a força normativa 

estes que serão os objetos da análise do presente trabalho: o princípio da 

isonomia e a não discriminação. De fato, o caput do art. 5°, ao afirmar que “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” alça o direito de 

igualdade à condição de princípio normativo e, mais que isso, estende esse 

direito a todos, sem discriminações, em plena consonância com o inciso IV do 

art. 3°, acima citado. 

 

5.3 Isonomia Formal e Isonomia Material  

 

A afirmação na tão aclamada Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, em seu artigo 1º, inaugurou a ideia de que homens nascem e 

permanecem iguais em direito, firmando a igualdade em seu plano jurídico-

formal, de caráter meramente negativo, com o fim único de abolir privilégios.  

Paralelamente a isso, as desigualdades oriundas de uma pseudo-

igualdade, nascida com o liberalismo, fez com que a partir século XX, com o 

advento das constituições socialistas, surgisse uma nova ideia do princípio, não 

mais pautada na omissão, mas, em certas circunstâncias, na ação estatal. 



 

 

Neste sentido, o eminente jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, em 

sua obra O conteúdo jurídico do princípio da Igualdade, defende:  

"A igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica garantida pela 

constituição não significa que estes devam ser tratados de 

maneira idêntica nas normas e em particular nas leis expedidas 

com base na Constituição. A igualdade assim entendida não é 

concebível: seria absurdo impor a todos os indivíduos 

exatamente as mesmas obrigações ou lhes conferir os mesmos 

direitos sem fazer distinção alguma entre eles, (...)" 

A despeito da controvérsia sobre seu significado, no que se refere ao 

ordenamento jurídico pátrio, pode-se dizer que o referido princípio tem dupla 

vinculação. Aqui, esse princípio vincula legisladores e aplicadores da lei, ou seja, 

ambos são seus destinatários. Em outras palavras, resumidamente, tem-se que 

ao legislador o princípio da igualdade proíbe a elaboração de qualquer 

dispositivo que estabeleça desigualdade entre as pessoas, privilegiando 

algumas em detrimento de outras, já ao aplicador da lei é vetada a utilização de 

critérios discriminatórios que estabeleçam tratamento desigual para pessoas que 

se encontram nas mesmas condições. 

Modernamente, em que pese à isonomia material ou igualdade 

material, como o próprio nome indica, consiste na preocupação de eliminar as 

diferenças de caráter econômico, social e cultural existentes entre as pessoas. 

Destarte, pela isonomia material o Estado busca concretizar as condições para 

que todos possam gozar das mesmas obrigações e direitos postulados pela 

Constituição e demais dispositivos legais. 

Pode-se exemplificar a integração entre a igualdade formal e a 

material a partir do que está preceituado no art. 5°, XXXV da CF/88: “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Este 

dispositivo que garante formalmente a todos o acesso ao poder judiciário tornar-

se-ia inócuo caso o Estado não fornecesse assistência jurídica gratuita para os 

indivíduos hipossuficientes que, por isso mesmo, não têm condições de pagar 

as despesas de uma demanda judicial.  



 

 

 Caso assim fosse, elas ficariam impossibilitadas de defender seus 

interesses. Para que esse direito se concretize materialmente é que se preceitua 

no mesmo art. 5°, LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.  

Neste sentido, igualdade perante a lei ou igualdade formal, deve ser 

entendida como igualdade diante da lei vigente e da lei a ser elaborada, devendo 

ser interpretada como um impedimento à legislação de privilégios de classes, 

como igualdade diante dos administradores e dos juízes. 

Já a igualdade material, por outro lado, é o instrumento de 

concretização da igualdade em sentido formal, tirando-o da letra fria da lei para 

viabilizá-lo no mundo prático. Devendo ser entendida, pois, como o tratamento 

igual e uniformizado de todos os seres humanos, bem como sua equiparação no 

que diz respeito a concessão de oportunidades de forma igualitária a todos os 

indivíduos. 

Pode-se dizer, pois, que a igualdade material é um princípio 

programático, uma meta ou um objetivo a ser alcançado pelo Estado em atuação 

conjunta com a sociedade. Necessita da edição de leis para minimizar as 

diferenças que não sejam naturais entre os indivíduos, mas também de atos 

concretos por parte do Poder Público e da mudança de posicionamento de toda 

a sociedade para que possamos chegar a plenitude do princípio. A importância 

da igualdade material decorre de que somente ela possibilita que todos tenham 

interesses semelhantes na manutenção do poder público e o considerem 

igualmente legítimos.  

Sendo assim, apenas em contexto de condições equitativas poderiam 

prevalecer a vontade geral e a ética comunitária que é por ela proposta, em 

substituição ao individualismo do homem hobbesiano, criticado por Rosseau. . 

Em sua obra, Rosseau defende que a igualdade material é tão importante que, 

inclusive, a alça à condição de grande objetivo do governo: “precisamentepor 

sempre tender a força das coisas a destruir a igualdade, a força da legislação 

deve sempre tender a mantê-la"17. 

                                                 
17 ROSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. São Paulo, Martins Fontes,1989 

 



 

 

Assim, a igualdade material limita a conduta das autoridades públicas 

e dos particulares já que impedem taxativamente a prática de atos 

discriminatórios ou preconceituosos sob pena de ensejar a responsabilização 

penal e cível de quem os praticou.  

Inúmeros são os artigos da Constituição Federal brasileira os quais 

trazem exemplos de regras que visam à implementação da igualdade material. 

Regras que proíbem distinções fundadas em certos fatores ao vedarem 

diferenças de salários, funções, critérios de admissão por motivo de sexo, idade, 

cor ou estado civil.  

Segundo Mauro Cappelletti, citado por José Afonso da Silva, “está 

bem claro hoje que tratar como igual a sujeitos economicamente e socialmente 

estão em desvantagem, não é outra coisa senão uma ulterior forma de 

desigualdade e injustiça”.  

Já Ihering preceitua que o direito não é uma simples ideia, é uma força 

viva e, por isso, a justiça sustenta numa das mãos a balança com que pesa o 

direito, enquanto na outra segura a espada por meio do qual a defende. A espada 

sem balança é força bruta, a balança sem espada, a impotência do direito. Uma 

completa a outra, e o verdadeiro Estado de direito só pode existir quando a 

justiça sabe brandir a espada com a mesma habilidade com que manipula a 

balança18.  

Assim como todo direito, tais regras insculpidas em 1872 por Ihering, 

também podem e devem ser aplicadas ao princípio da igualdade já que para sua 

plena aplicabilidade a luta pela isonomia entre as pessoas também deve ser 

compreendida como uma força viva e não apenas pela letra fria e seca do 

ordenamento legal mas ao mesmo passo pela atuação concreta da lei em tese 

criando formar e soluções para combater os diversos aspectos das injustas por 

meio das transgressões legais como ocorre na ações afirmativas ao longo de 

todo o mundo. 

  

                                                 
18  IHERING, Von Rudolf. A luta pelo direito. Martin Claret, São Paulo. 



 

 

5.4 O fenômeno Racial no Brasil  

 

Na sociedade brasileira, a despeito da democracia racial, preconizada 

por Gilberto Freyre19, a população negra enfrenta, ainda nos dias atuais, diversos 

empecilhos econômico-sociais, permanecendo, em sua imensa maioria, alijada 

dos principais postos de trabalho e do ingresso ao ensino superior. Assim, devido 

à manutenção da discriminação étnico-racial, sobretudo, no âmbito laboral, o 

negro é impelido à exercer cargos subalternos, levando-o à miséria e à 

marginalidade.  

No século XIX, ainda que a elite colonial brasileira não tenha 

organizado um sistema de discriminação legal ou uma ideologia racista que 

justificasse as diferentes posições dos grupos raciais, esta compartilhava um 

                                                 
19 O conceito de democracia racial foi apresentado inicialmente pelo sociólogo Gilberto Freyre, 

na sua obra Casa-Grande & Senzala, publicado em 1933. Freyre apresenta a importância da 

casa-grande na formação sociocultural brasileira, assim como a da senzala na complementação 

da primeira. Além disso, Casa-Grande & Senzala enfatiza a formação da sociedade brasileira no 

contexto da miscigenação entre os brancos, principalmente portugueses, dos negros das várias 

nações africanas e dos diferentes indígenas que habitavam o Brasil. Na opinião do sociólogo, a 

própria arquitetura da casa-grande expressaria o modo de organização social e política do Brasil, 

o patriarcalismo. Tal estrutura seria capaz de incorporar os vários elementos que comporiam a 

propriedade fundiária do Brasil Colônia. Do mesmo modo, o patriarca proprietário da terra 

considerado dono de tudo que nela se encontrasse: escravos, parentes, filhos, esposa, amantes, 

padres, políticos. Este domínio se estabeleceu incorporando tais elementos e não de excluindo-

os. O padrão se expressa na casa-grande que é capaz de abrigar desde escravos até os filhos 

do patriarca e suas respectivas famílias. Embora Freyre jamais tenha usado o supramencionado 

termo nesse seu trabalho, ele passou a adotá-lo em publicações posteriores, e suas teorias 

abriram o caminho para outros estudiosos popularizarem a ideia. Freyre argumentou que vários 

fatores, incluindo as relações estreitas entre senhores e escravos antes da emancipação legal 

dada pela Lei Áurea em 1888, e o caráter supostamente benigno do imperialismo Português 

impediu o surgimento de categorias raciais rígidas. Freyre também argumentou que a 

miscigenação continuada entre as três raças (ameríndios, os descendentes de escravos 

africanos e brancos) levaria a uma "meta-raça". A teoria se tornou uma fonte de orgulho nacional 

para o Brasil, que se contrastou favoravelmente com outros países, como os Estados Unidos, 

que enfrentava divisões raciais que levaram a significantes atos de violência. Com o tempo, a 

democracia racial se tornaria amplamente aceita entre os brasileiros de todas as faixas e entre 

muitos acadêmicos estrangeiros. Pesquisadores negros nos Estados Unidos costumavam fazer 

comparações desfavoráveis entre seu país e o Brasil durante a década de 1960. Os críticos que 

se opõem à ideia da democracia racial, afirmando que ela seja um mito, frequentemente usam 

como base a alegação genérica de que não seria possível impossível definir com exatidão à qual 

raça uma pessoa pertença realmente, visto que os próprios indivíduos não são capazes de se 

definir. 
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conjunto de estereótipos negativos em relação ao negro que amparava sua visão 

hierárquica de sociedade.  

Neste contexto, o elemento branco era dotado de uma positividade 

que se acentuava quanto mais próximo estivesse da cultura europeia. 

Cultivavam-se estereótipos ligados à raça e ao ideal de branqueamento que 

operaram ativamente enquanto vigorou a escravidão. A abolição tampouco 

significou o início da desconstrução dos valores associados às “designações de 

cor”.  

Ao contrário, não apenas se observou a continuidade de fenômenos 

do preconceito e da discriminação racial, como estes foram fortalecidos com a 

difusão das teses do chamado “racismo científico”. A adoção pela elite brasileira 

de uma “ideologia racial” teve início nos anos 1870, tendo se Entre o Racismo e 

a Desigualdade: da constituição à promoção de uma política tornado plenamente 

aceita entre as décadas de 1880 e 1920. 

 Neste contexto, a disseminação das teses racistas no Brasil e sua 

reconstrução na forma de ideologia racial ocorreram no período final da 

escravidão, enquanto estava em curso o processo de adaptação da sociedade 

à mudança do status jurídico dos negros. A formulação e a consolidação da 

ideologia racista ocorridas nesse período permitiram a naturalização das 

desigualdades raciais que foram, assim, reafirmadas em novo ambiente político 

e jurídico. Como é sabido a abolição coincide com o nascimento da República, 

em 1889, e com a disseminação das ideias de igualdade e cidadania que lhe são 

associadas.  

A coincidência entre a expansão dos princípios republicanos e liberais 

e a adesão às formulações racistas parece refletir a dificuldade então observada 

para operar o direito individual e o reconhecimento da cidadania em uma 

sociedade fundamentalmente hierárquica. O enfrentamento do problema racial 

brasileiro seria, pois, identificado como exigência nacional e associado ao 

princípio de que somente um país branco seria capaz de realizar os ideais do 

liberalismo e do progresso. 

 A aceitação da perspectiva de existência de uma hierarquia racial e o 

reconhecimento dos problemas imanentes a uma sociedade multirracial deram 



 

 

sustentação não apenas às políticas de promoção da imigração, como também 

à valorização da miscigenação. A tese do branqueamento como projeto nacional 

surgiu, no Brasil, como forma de conciliar a crença na superioridade branca com 

a busca do progressivo desaparecimento do negro, cuja presença era 

interpretada como um mal para o país. 

 À diferença do “racismo científico”, o ideal do branqueamento 

sustentava-se em um otimismo em relação à mestiçagem e aos “povos 

mestiços”, reconhecendo a expressiva presença do grupo identificado como 

mulato, aceitando a sua relativa mobilidade social e sua possibilidade de 

continuar em uma trajetória em direção ao ideal branco. O ideal de 

branqueamento consolida-se mesmo com o enfraquecimento das “teorias 

deterministas de raça”, observado durante as décadas de 1920 e 1930. As elites 

nacionais percebiam a questão racial de forma cada vez mais positiva: o Brasil 

parecia branquear-se de maneira significativa, e o problema racial se 

encaminhava para uma solução. 

Assim, com a mistura das raças e a fusão dos grupos presentes na 

formação da Nação, haveria espaço para o nascimento de uma sociedade 

integrada, mesmo que socialmente heterogênea. A democracia racial forneceu 

nova chave interpretativa para a realidade brasileira da época: a recusa do 

determinismo biológico e a valorização do aspecto cultural, reversível em suas 

diferenças. O enfraquecimento do discurso das hierarquias raciais e sua gradual 

substituição pelo mito da democracia racial permitiram a afirmação e a 

valorização do “povo brasileiro”. Todavia, cabe lembrar que tal análise, ancorada 

na cultura, não implica a integral negação da inferioridade dos negros. 

 De fato, se por um lado o ideário da democracia racial busca 

deslegitimar a hierarquia social fundamentada na identificação racial, por outro 

reforça o ideal do branqueamento e promove a mestiçagem e seu produto, o 

mulato. Ao mesmo tempo, ao negar a influência do aspecto racial na 

conformação da desigualdade social brasileira, ela representou um obstáculo no 

desenvolvimento de instrumentos de combate aos estereótipos e preconceitos 

raciais que continuavam atuantes na sociedade, intervindo no processo de 

competição social e de acesso às oportunidades. O não reconhecimento da 

discriminação racial como fenômeno ativo na sociedade brasileira e como objeto 



 

 

legítimo da preocupação pública começou a ser duramente questionado durante 

a década de 1970.   

Neste diapasão, em que pese a centenária presença da temática 

racial no debate político, é recente o reconhecimento da promoção da igualdade 

racial como objeto da intervenção governamental. Examinando o significativo 

intervalo que separa os dias atuais do momento em que foi extinta a escravidão 

de africanos e seus descendentes no país, constata-se que, para o 

ressurgimento atual da temática da desigualdade racial e sua inclusão nas 

políticas públicas, foram muitas discussões travadas, paradigmas e explicações 

superadas, dogmas abandonados e compreensões reformuladas. 

 

5.5 A constituição Federal de 1988 e o Racismo 

 

A atual Constituição da República Federativa do Brasil, considerada 

uma constituição dirigente-programática-compromissória, ao instituir um Estado 

Democrático de Direito, destinou-se a assegurar direitos e garantias individuais, 

como valores supremos como justiça social, cidadania, dignidade da pessoa 

humana, igualdade, liberdade, visando a atender os anseios da sociedade 

contemporânea.  

Neste contexto, o Estado Democrático de Direito tem como alguns 

dos seus objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, e a promoção de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. Entretanto, os grupos sociais 

considerados distintos do grupo social dominante nem sempre logram o respeito 

e o tratamento da sociedade brasileira plural e democrática, pois, apesar de os 

mandamentos constitucionais consagrarem o direito das minorias étnicas no 

Brasil, ainda são marcantes os atos de preconceito racial e de discriminação.  

Demonstrando a irrefutável relação antagônica entre racismo e 

igualdade, DELLARI20, afirma que:  

                                                 
20 DELLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p28 



 

 

Não existe respeito à pessoa humana e ao direito de ser pessoa 

se não for respeitada, em todos os momentos, em todos os 

lugares e em todas as situações a integridade física, psíquica e 

moral da pessoa. E não há qualquer justificativa para que umas 

pessoas sejam mais respeitadas do que outras. 

Deste modo, a partir de 1988, com a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil, que proíbe qualquer tipo de discriminação, seja 

pela raça, etnia, religião, sexo ou outro fator distintivo da classe dita dominante, 

conferiu-se uma atenção mais especial à proteção dos direitos das minorias, 

garantindo-se o direito de ser diferente sem sofrer violação aos seus direitos de 

cidadania. Para tanto, deve-se efetivar a justiça social no Brasil.  

Como já destacado, no âmbito da temática racial, a Lei Maior tratou 

com destaque os temas da discriminação racial, da diversidade cultural e do 

reconhecimento dos direitos da população remanescente de quilombos. O texto 

constitucional tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível, 

reconheceu ainda os territórios quilombolas como bens culturais nacionais, ao 

mesmo tempo em que admitiu o direito da população remanescente de 

quilombos à propriedade definitiva das terras que estejam ocupando, devendo o 

Estado conceder-lhes os títulos respectivos e afirmou a diversidade cultural 

como um patrimônio comum a ser valorizado e preservado. 

Infelizmente, o combate às desigualdades raciais não foi objeto de 

tratamento específico pela Carta Magna. Entretanto, como tem destacado a 

bibliografia sobre o tema, a centralidade dada aos princípios da dignidade da 

pessoa humana, da redução das desigualdades, da promoção do bem de todos, 

da recusa de qualquer forma de preconceito ou discriminação. da prevalência 

dos direitos humanos e da defesa da igualdade, permitiu o acolhimento não 

apenas do repúdio ao racismo, como explicitado no artigo 5º, inciso XLII, mas de 

ampla defesa da justiça, do combate aos preconceitos e da defesa da 

pluralidade, todos com transbordamento direto à questão racial. "A isonomia de 

que trata a Constituição brasileira não é apenas formal, mas configura uma 

“verdadeira meta para o Estado, que deve agir positivamente para promovê-la” 

(SARMENTO, 2006, p. 63). 

                                                 
 



 

 

 

 

 

5.7 Direito ao trabalho e Dignidade  

 

É cediço que o trabalho sempre teve importância fundamental na 

existência do homem, sob múltiplos aspectos e por várias razões. Seja como 

meio de subsistência e, como tal, condicionante do ser humano, seja como fator 

de sua realização pessoal e de sua dignidade. 

A eliminação da discriminação no mundo do trabalho é, para além de 

uma busca pelo trabalho digno, uma questão de direitos humanos. No âmbito do 

trabalho decente, o combate à discriminação se assume como uma necessidade 

permanente quando da pretensão de atingir um trabalho decente, em condições 

de liberdade, igualdade de oportunidades, proteção, e garantia à dignidade 

humana da pessoa do trabalhador 

Mesmo após quase 129 anos da abolição da escravatura, o mercado 

de trabalho brasileiro ainda é marcado pela cor do preconceito. A segregação no 

ambiente profissional persiste, revelando que estamos longe de ter um país 

igual, com condições equitativas para todos os seus cidadãos. Essa 

discriminação, velada, apresenta-se em forma de remunerações menores e de 

cargos sem status de liderança para a população negra.  

(...) o racismo continua permeando as relações sociais travadas 

no Brasil. Um racismo muitas vezes velado, “cordial”, que 

raramente explode em episódios de violência física extrema, 

mas que nem por isso é menos insidioso. A lógica do regime 

escravocrata não foi de todo banida, e têm refrações modernas 

nos elevadores de serviço e nos quartos de empregada, do 

tamanho de armários embutidos, presentes nas residências da 

classe média brasileira. O mito da democracia racial, durante 

muito tempo acalentado entre nós, provou-se nada mais que 

isso: apenas um mito, que, no seu ufanismo, anestesia as 



 

 

consciências e posterga o enfraquecimento de um dos mais 

graves problemas nacionais. E nem é preciso recorrer à 

contundência das estatísticas para derrubar o famigerado mito. 

Para quem tem olhos de ver, basta um giro pelos shoppings-

centers ou restaurantes frequentados pela elite em qualquer 

centro urbano do país para constatar a exclusão social dos 

negros que, no entanto, estão muitíssimo bem representados 

em outros espaços menos glamorousos, como os presídios e 

favelas21. 

Indubitavelmente, nas relações empregatícias, a análise de dados 

estatísticos demonstra a inequívoca presença de práticas discriminatórias com 

a população negra. Fruto de um processo de redemocratização da nação 

brasileira, a Constituição Federal de 1988, alterou por completo o sistema de 

proteção do direito do trabalho em seu viés constitucional, tendo como principais 

instrumentos de prática isonômica a Lei 9.029/95 e a Lei 7.716/89, ambas 

relacionadas ao combate de condutas discriminatórias, no âmbito laboral. Apesar 

disso, atualmente, ainda há a manutenção destas práticas execráveis, obstando 

a inserção desta parcela tão marginalizada.  

Vale ressaltar que, em uma sociedade burguesa, trabalhar é mais que 

uma qualidade intrínseca, é um direito social, que, no constitucionalismo 

brasileiro, apresenta-se como um dos fundamentos da República - art. 1º, IV, e, 

também, a base de toda a ordem social - art. 193. Ademais, o direito ao trabalho, 

consagrado no art. 6º, mostra-se concebido como um direito fundamental, pelo 

qual se dá a concretização da dignidade da pessoa humana.  

Sendo assim, sua negativa torna-se um entrave que pode provocar 

diversas consequências perversas e problemas, não apenas de ordem 

patrimonial, como, também, a subtração dos sentimentos de pertencimento e 

integração social, dado que negar um direito imprescindível ao indivíduo é furtar-

lhe dos sentimentos de pertencimento e integração social.  

Outrossim, no atual sistema econômico, sem dúvidas, a escassez é o 

principal substrato. No que se refere à escassez dos postos de trabalho, na 

ausência de vagas para todos, tem-se a possibilidade do empregador selecionar 

                                                 
21 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais. p.139 



 

 

aqueles com características e aptidões específicas para o cargo pleiteado. 

Todavia, nesta discricionariedade, em diversas ocasiões, sob a égide de um 

racismo velado, extrapolam-se os critérios objetivos e a cor da pele passa a ser 

diretriz na gênese do contrato de emprego, na execução e, também, na sua 

extinção.  

Apesar da ampla divulgação, muitos trabalhadores desconhecem que 

determinadas atitudes no ambiente do trabalho, ou até mesmo antes de sua 

contratação, podem configurar discriminação, passível inclusive de ações 

requerendo o pagamento de indenização por danos morais, podendo até mesmo 

ser objeto de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. 

Ademais, a despeito do que muitos pensam, no ambiente de trabalho 

a discriminação pode ser praticada em várias fases, sendo elas:  

a) Na fase pré-contratual – esta fase é aquela que antecede ao ato da 

contratação, pois embora não haja ainda relação contratual, várias práticas no 

processo de seleção podem configurar atos discriminatórios. São os casos por 

exemplo: de divulgação de anúncio de emprego fazendo menção a sexo, origem, 

raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade do trabalhador.  

b) Na fase contratual – esta fase compreende o período que vai desde 

a data de admissão até a dispensa do trabalhador. São exemplos de 

discriminação: os casos em que a empresa efetua o rebaixamento do empregado 

de seu cargo ou função; casos em que há o controle e/ou fiscaliza os 

trabalhadores de maneira abusiva, como por exemplo instalar câmeras no 

banheiro. O assédio moral e sexual também ocorre nesta fase. 

c) Na dispensa do trabalhador – a discriminação nesta fase ocorre 

quando por exemplo, o empregador resolve dispensar o trabalhador em razão 

de sua cor, raça ou, origem social. 

d) Na fase pós-contratual – mesmo após a dispensa do trabalhador, a 

empresa pode agir com discriminação. Os casos mais comuns são aqueles onde 

a empresa efetua a divulgação de informações que desabonem o trabalhador. 

Assim, a discriminação pode ocorrer de forma direta, indireta ou 

oculta: Na forma direta, é explícita, plenamente verificada a partir da análise do 

conteúdo do ato discriminatório. No que se refere à indireta, trata-se de uma 

criação do direito norte-americano, baseada na teoria do impacto 



 

 

desproporcional (disparate impact doctrine), esta modalidade se dá através de 

medidas legislativas, administrativas ou empresariais, cujo contendo, 

pressupondo uma situação preexistente de desigualdade, acentua ou mantém 

tal quadro de injustiça, ao passo que o efeito discriminatório da aplicação da 

medida prejudica de maneira desproporcional determinados grupos.   

Já a discriminação oculta, oriunda do direito francês, caracteriza-se 

pela intencionalidade (não encontrada na discriminação indireta), a 

discriminação oculta é disfarçada pelo emprego de instrumentos aparentemente 

neutros, ocultando real intenção discriminatória (NETO, 2006). 

Vale ressaltar, ainda, que o legislador ordinário ampliou os critérios 

constitucionais ao proibir a discriminação e o preconceito não somente em razão 

da raça, cor e origem, mas também em face da procedência nacional, da etnia, 

e da religião professada. Considerou, assim, várias condutas como crime de 

racismo, que têm a agravante de ser inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLII, 

da CF/88 e Lei 7.716/89). No que se refere ao âmbito privado, tem-se o 

dispositivo que proíbe “negar ou obstar emprego em empresa privada”, por 

motivo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 

procedência nacional (art. 4º, da Lei n. 7.716/89).  

Além disso, ocorrem também ilícitos trabalhistas quando da adoção 

de qualquer prática discriminatória e limitativa do acesso à relação de emprego, 

ou sua manutenção, por motivo de raça, cor ou origem (Lei 9029/95). No caso 

de rompimento da relação de trabalho, em face de discriminação fundada nesses 

critérios, é facultado ao empregado optar entre a readmissão, com ressarcimento 

integral de todo o período de afastamento, ou a percepção, em dobro, da 

remuneração do período de afastamento (art. 4º, I e II, da Lei 9.029/95). 

 Ressalte-se, contudo, que o dolo é indispensável à configuração do 

crime de racismo, e que, no caso das relações de trabalho, há de ser específico. 

Destarte, a conduta criminosa é aquela que nega ou obsta o acesso de alguém, 

devidamente habilitado, a cargo ou emprego público ou privado, em razão de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional. 



 

 

 No crime de injúria22, cujo bem jurídico ofendido é o decoro, ou a 

dignidade da pessoa que se vê atacada em sua honra subjetiva, isto é, no 

sentimento que possa ter de si mesma, também pode configurar-se por 

discriminação ou preconceito de raça, cor etnia, religião e origem, conforme 

determina a Lei 9.459/97. 

Neste sentido, todo trabalhador tem direito constitucional de trabalhar 

em um ambiente livre de discriminação e preconceitos de qualquer natureza. Ao 

criar um ambiente assim, a empresa não estará apenas se beneficiando-se, mas, 

também, respeitando um dos direitos fundamentais do trabalhador, o qual é base 

do ordenamento jurídico pátrio, a isonomia.  

   

5.6 Ações Afirmativas e novas perspectivas  

 

As ações afirmativas situam-se no cerne do debate constitucional 

contemporâneo, e interferem em questões que remontam à própria origem da 

democracia moderna, suscitando questionamentos acerca de temas 

fundamentais do modelo de organização política preponderante no hemisfério 

ocidental. 

As afirmações afirmativas suscitam, em primeiro lugar, o debate crucial 

acerca da destinação dos recursos públicos. Recursos, frise-se, escassos por 

definição. O Estado Moderno, como se sabe, resulta do imperativo iluminista de 

que o conjunto dos recursos da Nação deve ser convertido em prol do interesse 

de todos, do bem-estar geral da coletividade. 

Na década de 60, nos Estados Unidos, surgiu pela primeira vez o conceito 

de Ação Afirmativa23, a qual preconiza o favorecimento de algumas minorias 

                                                 
22 A injúria racial está prevista no artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal, que estabelece a 
pena de reclusão de um a três anos e multa, além da pena correspondente à violência, para 
quem cometê-la. De acordo com o dispositivo, injuriar seria ofender a dignidade ou o decoro 
utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou 
portadora de deficiência. Em geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras 
depreciativas referentes à raça ou cor com a intenção de ofender a honra da vítima. 
23 “(...) lá por volta do final da década de 60 e início dos anos 70, talvez em decorrência da 
constatação de ineficácia dos procedimentos clássicos de combate à discriminação, deu-se início 
a um processo de alteração conceitual do instituto (ação afirmativa), que passou a ser associado 
à ideia, mais ousada, de realização da igualdade de oportunidades por meio da imposição de 



 

 

socialmente inferiorizadas, almejando a eficácia da igualdade assegurada 

constitucionalmente na principiologia dos direitos fundamentais24. No mercado 

de trabalho, por sua vez, os empregadores norte-americanos foram forçados a 

retificar suas práticas, planificando medidas de contratação, formação e 

promoção nas empresas visando a inclusão dos afro-americanos. Os órgãos 

publicitários e empresas de comunicação passaram a reservar em seus 

programas uma determinada porcentagem para a participação de negros. 

Paralelamente a isto, inúmeros programas de aprendizado de tomada de 

consciência racial foram desenvolvidos, almejando trazer o tema para o debate.  

No que se refere ao atual ordenamento jurídico brasileiro, nota-se que 

este não consegue revestir-se com o dinamismo das mudanças sociais e, com 

isso, dificilmente cumpre seu papel perante o cidadão que a ele recorre. Uma 

das formas alternativas de se tentar alcançar o direito fundamental à igualdade, 

constitucionalmente garantido e socialmente inexistente são as políticas de 

ações afirmativas. 

 A realidade jurídica-política-social do Brasil revela que a discriminação 

racial, apesar de constante no dia a dia do negro brasileiro, não merece a real 

importância perante os órgãos competentes em coibir este tipo de prática. Com 

isso fez-se necessária políticas públicas com intuito de mudar a cultura nacional 

e amenizar a discriminação, pois não há como pensar uma sociedade 

democrática quando tantos são privados de seus direitos.  

Neste sentido, buscando refutar tal prática, os Movimentos Sociais e 

Negros têm trabalhado na intenção de sensibilizar a sociedade para a existência 

da constante prática de racismo que causa um dano social de difícil reparação. 

Entretanto somente o trabalho desses movimentos não é capaz de formular 

meios eficazes para defesa ao direito fundamental de igualdade, direito esse que 

se encontra em desamparo, frente às ações discriminatórias provocadas por 

diversos fatores já destacados.. 

                                                 
cotas rígidas de acesso de representantes das minorias a determinados setores do mercado de 
trabalho e a instituições educacionais.” (Gomes, 2001:40).  
24 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação Afirmativa- O conteúdo Democrático do Princípio da 
Igualdade Jurídica. Revista Trimestral de Direito Público. 15/1996. P.87 



 

 

Como é sabido, as universidades públicas brasileiras vêm 

implementando, desde 2001, ações afirmativas visando promover o acesso ao 

ensino superior de estudantes negros25. Postas em prática por um número cada 

vez maior de instituições, estas ações têm se afirmado nos últimos anos como 

importante mecanismo de democratização do acesso ao ensino superior e de 

ampliação do acesso da juventude negra às universidades. 

Sem dúvidas, pode-se afirmar que essas iniciativas têm representado 

importante avanço no combate à desigualdade racial e na ampliação das 

perspectivas abertas aos jovens negros e, mais amplamente, à população negra 

no Brasil. Elas são uma resposta das universidades públicas à questão da 

discriminação racial, compreendida como fator específico de exclusão social, e 

que deve ser combatida por medidas específicas de inclusão e integração racial 

e social.  

Com a adoção de ações afirmativas, as universidades vêm ampliando 

as oportunidades de jovens negros e, ao mesmo tempo, mudando o perfil do 

alunado e promovendo a diversidade social e cultural no ambiente universitário. 

Vêm igualmente permitindo aprofundar o debate sobre a variedade de 

instrumentos que devem ser mobilizados na construção de maior justiça social 

Neste sentido, ao tratar do aspecto temporal das cotas como 

instrumento facilitador no acesso ao ensino superior, assim asseverou o Ministro 

Luís Roberto Barroso: 

As cotas, porém, são um mecanismo emergencial e paliativo de 

promover ascensão social e, sobretudo, de propiciar à próxima 

geração – os filhos dos cotistas – maiores chances de romper o 

cerco e de ter acesso a bens sociais e valores culturais que 

fazem a vida ser melhor e maior. Uma “etapa”, como registrou a 

ministra Carmen Lúcia, ao votar no memorável julgamento da 

                                                 
25 Vale ressaltar que ação afirmativa não é sinônimo de política de quotas. A rigor, “a 
desinformação fez com que o debate sobre as ações afirmativas tenha se iniciado no Brasil de 
maneira equivocada. Confunde-se ação afirmativa com sistema de cotas. Em realidade, as cotas 
constituem apenas um dos modos de implementação de políticas de ação afirmativa. (...) a 
jurisprudência americana tem sérias restrições às chamadas ‘cotas cegas, isto é, aquelas instituí- 
das aleatoriamente, sem o propósito de corrigir uma injustiça precisa, que é a própria razão de 
existência das políticas de ação afirmativa. No Brasil, infelizmente, os poucos projetos de lei de 
ação afirmativa já apresentados ao Congresso Nacional incorrem nesse erro.” (Gomes, 2001:40) 



 

 

ADPF 186, relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, na qual 

se validou a política de cotas étnico-raciais.26 

Assim, ao resgatar o debate que se desenvolve hoje no Brasil sobre a questão 

racial, constata-se que, se ele vem se mobilizando em torno de propostas, é 

fundamentalmente em torno de ações já em curso que ele vem se adensando. 

É no campo das iniciativas públicas em processo de implementação, quer de 

âmbito federal, quer estadual, que o debate vem se consolidando, mobilizando, 

de um lado, a demanda de sua ampliação e acolhimento em norma legal e, de 

outro, a sua paralisação.  

As denúncias, estudos e análises que revelam a atuação da 

discriminação e do racismo, assim como as que apontam como inaceitável e 

ilegítima a expressiva desigualdade entre brancos e negros no país, começam a 

ser respondidas por um conjunto amplo e diversificado de ações e programas. 

Para que tais iniciativas sejam ampliadas, as disputas entre teses antagônicas 

deverão ser superadas a favor da consolidação da promoção da igualdade racial 

como objetivo político e social da Nação. 

 Os últimos 20 anos foram acompanhados de avanços significativos 

no campo dos direitos e promoção da população negra. A Constituição de 1988 

estabeleceu uma série de garantias à população, destacando-se o tratamento 

igualitário, sem distinção de cor e raça, o combate ao racismo e à discriminação 

e o direito de garantia de uma educação sem preconceitos. De fato, os esforços 

em relação ao combate à discriminação racial e ao racismo, assim como à 

promoção da igualdade racial, ganharam relevo e passaram a interpelar 

diretamente a agenda pública.  

 

 

6. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

A metodologia adotada no presente artigo foi a coleta de dados de 

natureza bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, aliada à análise crítica e 

comparativa destes. Deste modo, primeiramente, a pesquisa buscou demonstrar 

                                                 
26 BARROSO, Luís Roberto. Ações Afirmativas. Cotas e justiça racial: de que lado você está? 
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-mai-06/luis-roberto-barroso-justica-racial-lado-
voce acesso em 14/07/2017. 



 

 

os antecedentes históricos, propondo-se a acompanhar a evolução da 

construção teórica acerca da efetivação da igualdade de oportunidades aos 

negros no mercado de trabalho brasileiro. 

 A pesquisa também desenvolveu-se na forma bibliográfica, 

concentrando-se na doutrina nacional, pois tratou de levantar contribuições 

sobre o assunto, analisar as principais questões teóricas, oferecer subsídios 

para a definição dos conceitos em análise.  

Além disso, buscou-se enfocar as principais legislações ordinárias 

vigentes, que contribuem para a temática racial, sob a égide da Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil.  

E, por fim, a pesquisa foi quantitativa, pois explicitou dados 

estatísticos sobre a inserção do negro no mercado de trabalho brasileiro 

atualmente, com distinção de faixa etária, escolaridade, funções ocupadas e 

níveis salariais.  

 

7. ANÁLISE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

A pesquisa em tela buscou evidenciar o hiato ainda persistente entre 

a população branca e a população negra no Brasil, sob auspício do princípio da 

isonomia e sua aplicabilidade à realidade fática. Através da leitura da bibliografia 

selecionada logrou-se entender os óbices ainda persistentes no cotidiano desta 

parcela tão significativa da população, sobretudo, no ambiente laboral.  

A situação da população negra no Brasil de hoje evidencia o 

prolongamento da realidade vivida no período da escravidão com ínfimas 

mudanças, sobretudo, no mercado de trabalho. Esta parcela tão significativa da 

população carrega as desvantagens do desigual sistema brasileiro, 

apresentando menor nível de escolaridade em todas faixas etárias, jornada de 

trabalho maior, sem, no entanto, receber maiores salários, de acordo com dados 

recentemente divulgados pelo IBGE, entre o último trimestre de 2016 e o primeiro 

trimestre de 2017.  



 

 

Primeiramente, nota-se que entre o grande contingente de pobres e 

indigentes do país está a população de negros27, que tem garantido posição 

destacada ao longo do tempo. Essa representação da pobreza entre os de 

origem negra, evidencia o grau de desigualdade, provocado pela discriminação 

a que está submetida a sociedade brasileira, onde ser de cor é fator diferenciador 

de classe social. 

Paralelamente a isso, a população que se identifica como preta ou 

parda cresceu entre a parcela 1% mais rica da população brasileira, cuja renda 

média é de R$ 11,6 mil por habitante. Mesmo assim, segundo dados divulgados 

recentemente pelo IBGE28 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os 

negros representavam apenas 17,4% da parcela mais rica do país, em 2014. 

Segundo o instituto, no entanto, os negros (pretos e pardos) eram a maioria da 

população brasileira em 2014, representando 53,6% da população. Os 

brasileiros que se declaravam brancos eram 45,5%. Mas, na parcela do 1% mais 

ricos, 79% eram brancos, em 2014. Em 2004, havia 12,4% de negros e 85,7% 

de brancos nesse grupo, o que evidencia o constante fosso existente na 

sociedade brasileira.  

Já a população que forma o grupo 10% mais pobre, com renda média 

de R$ 130 por pessoa na família, os negros continuam majoritária.O percentual 

aumentou nos últimos 10 anos. Em 2004, 73,2% dos mais pobres eram negros, 

patamar que aumentou para 76% em 2014. Esse número indica que três em 

cada quatro pessoas que estão na parcela dos 10% mais pobres do país são 

negras. Os brancos eram 26,5% dos mais pobres em 2004 e sua participação 

nessa fatia da população caiu para 22,8% em 2014. 

Neste contexto, em que pese à manutenção dessas barreiras étnicas 

no ambiente profissional, pode-se ter como exemplo o baixo índice de negros no 

comando das grandes companhias do país. Apesar de 55% da população 

brasileira ser afrodescendente, no quadro de executivos das 500 maiores 

corporações do Brasil, apenas 4,7% é ocupado por esse público, segundo 
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28 Disponível em < 
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pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, organização que estimula negócios 

socialmente sustentáveis. 

Ademais, o abismo racial também fica evidente ao analisar os dados 

salariais. Mesmo com os avanços nos últimos anos, o homem negro, no Brasil, 

recebe apenas 64% do salário do branco, segundo dados calculados pelo 

Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a partir dos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE.  

No que se refere às mulheres negras, percebe-se que estas são 

duplamente vítimas de discriminação, por gênero e raça, e ocupam um lugar 

ainda mais precário no mercado de trabalho. O salário médio da trabalhadora 

negra continua sendo a metade do salário da trabalhadora branca. 

A taxa de desemprego das jovens negras chega a 25%. Uma entre 

quatro jovens está desempregada e estão em maior número nos empregos 

considerados mais precários e informais, cerca de 71% contra 54% das mulheres 

brancas e 48% dos homens brancos. Os rendimentos das mulheres negras em 

comparação com os homens brancos nas mesmas faixas de escolaridade não 

ultrapassam os 53%.  

“A discrepância tem se reduzido ao longo dos anos. Em 2003, o 

salário dessa mulher era apenas 38% do que a renda do homem branco. Mas 

podemos dizer que os desafios continuam”, explica a diretora de Estudos e 

Pesquisas do IJSN, Ana Carolina Giubert 

A problemática em comento desperta a atenção das autoridades. No 

Espirito Santo, por exemplo, entre janeiro de 2016 a abril deste ano, o Ministério 

Público do Trabalho (MPT) recebeu 87 denúncias de discriminação envolvendo 

questões raciais, de gênero, orientação sexual, entre outros casos. As queixas 

resultaram em 35 inquéritos civis, duas ações civis públicas e um termo de 

ajustamento de conduta foi fechado. 

Para combater situações como essas, principalmente a racial, a 

Coordigualdade29, grupo do MPT nacional que atua para eliminar a 
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Coordenadora, um Vice Coordenador Nacional  e por Membros titulares e suplentes das 



 

 

discriminação no trabalho, tem usado mecanismos para avaliar os salários e os 

cargos disponibilizados aos negros dentro das empresas.  

Para o trabalhador negro, abrir caminhos profissionais requer um 

esforço além do que é exigido do branco. O Defensor Público Braz Fernando 

Sant'Anna, da 8º vara criminal do Rio de Janeiro, diz não ter sofrido, no ambiente 

de trabalho, preconceito. Segundo ele, seus pais o prepararam desde a infância 

para ser único. “Eu estudei inglês e programação de computadores quando era 

criança, numa época que só adultos faziam esses cursos. Meu pai não me 

deixava ocioso nas férias. Eu sempre fazia alguma qualificação. Ele dizia que os 

negros precisavam ser melhores que os brancos para serem iguais.”  

No entanto, mesmo com tanta capacitação o eminente defensor 

percebe que o mercado de trabalho ainda reflete preconceito em diversas 

esferas. “Muitos acreditam que você, por ser negro, não tem a mesma 

qualificação que um advogado branco. Isso é um desafio a ser vencido”, 

desabafa ao acrescentar ainda que em diversos lugares, não só no ambiente 

profissional, o negro sofre com a discriminação. “A gente percebe como em 

alguns lugares o branco é tratado de uma forma melhor do que o negro”, critica.  

"Os desafios que tive para crescer foram muitos. Sempre tive a 

sensação de que precisava me esforçar mais que o normal. Abri mão de finais 

de semana, passei muitas noites sem dormir para estudar e alcançar os objetivos 

que eu queria. Tive que batalhar muito para alcançá-los. Teve um período em 

que eu estudava além do normal para recuperar informações às quais não tive 

acesso", salienta Braz. 

Neste sentido, ocorre que a despeito de outras nações, o racismo no 

Brasil acontece de forma dissimulada, de modo que empresas e corporações, 

em nenhuma hipótese, admitem a prática discriminatória em seu quadro de 

                                                 
Procuradorias Regionais do Trabalho. A Coordigualdade atua em uma das áreas prioritárias do 
MPT e tem como objetivo combater a exclusão social e a discriminação no trabalho. Sua atuação 
ocorre, principalmente, em torno de 3 eixos temáticos: combate à discriminação a trabalhadores; 
inclusão nos ambientes de trabalho da pessoa com deficiência ou reabilitada; proteção da 
intimidade dos trabalhadores. 
 



 

 

funcionários, o que dificultou exponencialmente a realização da presente 

pesquisa.  

Segundo a especialista em pessoas e diretora da Curry Coaching, 

Gisélia Curr, “Ainda existem muitas empresas que, especialmente para cargos 

de liderança, não contratam negros, uma vez que não querem que a imagem da 

companhia seja associada a negros”. A constatação é absurda, mas a visão 

supramencionada ainda está presente no mercado de trabalho. 

Na perspectiva da especialista, o preconceito se dá de forma velada 

e lembra que por oito anos, quando atuou como headhunter de grandes 

corporações, raríssimos foram os cargos de liderança em que negros foram os 

escolhidos pelos gestores das empresas. 

“Mas foi somente uma vez que deixaram claro que não queriam um 

negro para a vaga. Tratava-se de uma multinacional mexicana e que o dono era 

preconceituoso”, relata ao comentar que no meio corporativo essa seletividade 

por cor vem perdendo força. 

Além disso, a taxa de desemprego é consideravelmente maior entre 

negros e pardos do que entre brancos, segundo os dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Na desagregação por cor ou raça, a taxa de desocupação das 

pessoas que se declararam de cor preta ficou em 14,4% no quarto trimestre de 

2016, enquanto a taxa entre a população parda foi de 14,1%. Os resultados são 

maiores que o da média nacional, de 12,0%, e bem mais elevados do que o 

registrado pela população declarada como branca, que teve taxa de desemprego 

de 9,5% no quarto trimestre de 2016. 

Constatou-se, ainda, que a população negra e parda tem mais 

dificuldade de conseguir emprego e, quando consegue, ganha salários mais 

baixos do que a população branca, segundo os dados da Pnad Contínua. A renda 

média real recebida pelas pessoas ocupadas no país foi estimada em R$ 

2.043,00 no quarto trimestre de 2016. O rendimento dos brancos era de R$ 



 

 

2.660,00 (acima da média nacional), enquanto o dos pardos ficou em apenas R$ 

1.480,00 e o dos trabalhadores que se declaram pretos esteve em R$ 1.461,00. 

Já entre os trabalhadores ocupados, os dados são assustadores, de 

modo que em um total de 90,3 milhões de pessoas, 41,7 milhões declararam-se 

de cor branca (46,2%), 39,6 milhões de cor parda (43,9%) e 8,1 milhões de cor 

preta (8,9%). Assim, percebe-se, com clareza, que os resquícios da escravidão 

permanecem vivos na sociedade brasileira.  

Neste diapasão, a escolha do tema apresentado teve como objetivo 

discutir uma questão que ainda suscita grande polêmica, não sendo de forma 

alguma confortável, o que foi evidenciado por meio da dificuldade de realizar as 

pesquisas quantitativas inicialmente propostas.  

No entanto, é para mudar essa realidade desigual que os movimentos 

negros se mobilizam para chamar a atenção da sociedade e, sobretudo, exigir 

das autoridades a garantia ao seu direito à identidade enquanto raça e a sua 

dignidade enquanto seres humanos.  

A presente pesquisa não possui a pretensão de apresentar fórmulas 

mágicas de composição sobre o assunto, tampouco, de esgotar a discussão. A 

simplicidade da proposta se traduz em um convite à reflexão sobre o tema, a 

partir de um viés constitucional, concebendo o trabalho como direito fundamental 

na construção da identidade e efetivação da dignidade e da cidadania da 

população negra no Brasil 
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