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RESUMO 

 

 

O objeto do presente trabalho é analisar reflexivamente como o machismo e o racismo 

se manifestam nas relações trabalhistas. O ordenamento jurídico é expresso ao vedar 

qualquer manifestação de preconceito, independente do cunho, porém, mesmo com 

toda a proteção legal, a desigualdade ainda é uma realidade nas relações laborais. 

Assim, o estudo tem como objetivo propor uma discussão de como o machismo e o 

racismo influenciam nas relações sociais, analisando estes temas, desde o período 

do Brasil-Colônia, até a redemocratização, com a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Sob esta premissa, a pesquisa abordará como estas 

questões afetam os negros até hoje em suas relações de trabalho, conferindo maior 

ênfase nas mulheres negras, que são duplamente oprimidas, pois sofrem com o 

patriarcado e com a discriminação racial, mostrando como o colonialismo até hoje se 

faz presente na sociedade brasileira. 

 

 

Palavras-chave: Racismo. Machismo. Mulheres negras. Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The object of this work it’s to do a reflective analysis of how chauvinism and racism 

influence social relations. The present work reflects these themes since the Brazil-

Colony until the redemocratization, with the Constitution of the Federative Republic of 

Brazil 1988. Under this premisse, the research will approach how this questions affect 

black people in their work environment  nowadays; giving greater emphasis to black 

women, who are doubly oppressed due to patriarchal and the racial discrimination, 

showing how the colonialism is present at brazilian society until today. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para que se possa compreender o presente, é necessário conhecer o 

passado. Com base nisso, a escravidão no Brasil foi vigente por trezentos anos, 

compreendendo o período de 1550 a 1880. Neste tempo, o tratamento conferido aos 

negros pelos portugueses era desumano, pois os mesmos eram retirados à força de 

seus países e trazidos ao continente americano de forma forçada e cruel1. 

Aqui, conforme salienta Moura eram obrigados a trabalhar na condição de 

escravos, sem salário ou qualquer tipo de garantia. As jornadas eram exaustivas, não 

tinham alimentação decente, moradia e direito a saúde, ou seja, viviam em condições 

extremamente precárias. Caso não fizessem o que foram obrigados, sofriam terríveis 

castigos físicos, como surras, açoitadas, e diversos outros tipos de tortura2. As 

mulheres além das repreensões citadas, ainda eram estupradas. 

Em 1888, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que conferia liberdade aos 

negros de forma definitiva. Importante ressaltar que, a mesma foi motivada por 

motivos políticos e pressões europeias, já que custear um sistema escravocrata era 

extremamente caro. O Brasil foi o último país do ocidente a decretar o fim da 

escravidão3. 

Assim, os negros foram abandonados à própria sorte, pois apesar de livres, 

não tinham nenhum tipo de direito e amparo, além de terem sido criadas inúmeras 

políticas segregacionistas, que visavam garantir que a população afro-brasileira fosse 

extinta, e não conseguisse obter nenhum direito civil4.  

Dessa forma, a presente pesquisa visa compreender como as mazelas do 

Brasil-Colônia ainda afetam os negros, principalmente as mulheres, nas suas relações 

sociais, principalmente em suas relações trabalhistas, tendo em vista que mesmo com 

toda a proteção legal conferida pelo ordenamento jurídico brasileiro, as mulheres afro-

brasileiras são as com menor índice de estudo, maior índice de desemprego e menor 

salário no Brasil.  

                                                      
1 MOURA, Clóvis. História do Negro Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Editora Ática S.A, 1992, p. 7. 
2 Ibidem, p. 16 a 19. 
3 Ibidem, p. 62 a 63. 
4 Ibidem. 
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Nesses termos, o primeiro capítulo, apresenta um contexto histórico do 

período colonial e pós-colonial, relatando o modo como escravos eram tratados, tanto 

as mulheres quanto os homens, e as consequências de terem sidos libertos sem 

nenhum tipo de direito civil, além de abordar aspectos do feminismo no Brasil. 

Já o segundo capítulo, trata do contexto do surgimento da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, e como a mesma garantiu de forma expressa 

a igualdade entre todos os indivíduos, vedando atos de discriminação motivados por 

gênero e raça, bem como tornou o racismo crime imprescritível e inafiançável. Além 

disso também foram tratados os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade 

da pessoa humana.  

Por fim, o terceiro capítulo, mostra como o racismo e o machismo se 

manifestam nas relações trabalhistas de forma prática, trazendo dados e 

jurisprudências sobre o tema.  

Logo, fica evidente a importância de se discutir a questão racial no Brasil, 

tendo em vista que, até os dias atuais, depois de cento e trinta anos do fim da 

escravidão, os negros ainda são discriminados, e encontram inúmeras dificuldades 

para ingressar no mercado de trabalho, mesmo com toda a proteção legal conferida 

pela CRFB/88 e as demais legislações que versam sobre o assunto. 
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CAPÍTULO 1 - DO FIM DA ESCRAVIDÃO A UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA E 

IGUALITÁRIA: COMO O RACISMO E MACHISMO INFLUENCIAM NAS 

RELAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre5, que estabelecia que os filhos de 

escravas que viessem a nascer após esta ordem, estariam livres. No entanto, esta 

liberdade só era válida a partir dos 21 anos. Até lá, os nascidos continuariam 

pertencendo aos seus senhores. Essa regra foi a primeira de cunho abolicionista no 

País. No entanto, nota-se que a mesma não visava de fato acabar com a escravidão, 

tendo em vista que os mesmos não nasciam com essa emancipação, e eram tratados 

como propriedade boa parte da vida. Considerando as bárbaras condições em que 

viviam, muitas vezes antes de completar essa idade, já se encontravam mortos ou 

com a saúde extremamente danificada6. Já em 1885, foi promulgada a Lei dos 

Sexagenários7, que conferia liberdade aos cativos com mais de 60 anos de idade; 

outro absurdo, pois dificilmente um escravo chegaria vivo e com boas condições 

físicas nesse período da vida. Assim, percebe-se que o objetivo de ambas as normas 

era beneficiar os escravocratas, que poderiam dispor da mão de obra negra de forma 

abundante, e, ao final, quando a sua vitalidade acabasse, poderiam os abandonar. 

Consequentemente não teriam gastos e preocupações para com os mesmos. 

Assim: 

 
”Além de mão-de-obra, o escravo representava riqueza: era uma mercadoria, 
que, em caso de necessidade, podia ser vendida, alugada, doada e leiloada. 
O escravo era visto na sociedade colonial também como símbolo do poder e 
do prestígio dos senhores, cuja importância social era avalizada pelo número 
de escravos que possuíam8”. 

                                                      
5 BRASIL. Lei n° 2.040 de 28 de setembro de 1871, assinada pela Princesa Isabel.  Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
6 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Expectativa de vida e mortalidade de Escravos: 
Uma análise da Freguesia do Divino Espírito Santo do Lamim – MG (1859 – 1888). Data: Dez. 2011, 
não paginado. Ed. 51. Disponível em: 
<http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao51/materia01/>. Acesso em: 
22. Jun. 2018. 
7 SENADO FEDERAL, Lei n° 3.270 de 28 de setembro de 1885. Disponível em: < 
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=545046&id=14377125&idBinario=
15779572&mime=application/rtf>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
8 GELEDES INSTITUTO DA MULHER NEGRA. A História da Escravidão Negra no Brasil.  Data: 13 jul. 
2012, não paginado. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/historia-da-escravidao-negra-brasil/>. 
Acesso em: 18 abr. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao51/materia01/
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=545046&id=14377125&idBinario=15779572&mime=application/rtf
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=545046&id=14377125&idBinario=15779572&mime=application/rtf
https://www.geledes.org.br/historia-da-escravidao-negra-brasil/
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O Brasil foi o último país a realizar a abolição dos negros africanos no 

ocidente, em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea9, assinada pela Princesa 

Isabel.  

Assim, os escravos que até então não eram considerados sujeitos com 

prerrogativas, pois eram tratados como mero objetos, propriedades dos senhores de 

engenho, passaram a ser considerados detentores de direitos e deveres, pois agora 

eram livres, e considerados humanos, e não meros utensílios10. Porém, no período 

pós-abolição, nenhuma política pública foi implantada, e com isto, os africanos e afro-

brasileiros - apesar de livres -, ficaram abandonados, sem direito à educação, 

emprego, saúde, moradia e as demais necessidades básicas, ou seja, o Estado os 

libertou e os abandonou a própria sorte, tendo em vista que não se responsabilizou 

pelos mesmos de nenhuma forma, não os conferindo nenhum direito civil, ou seja, 

eram sujeitos de direitos apenas formalmente e não materialmente. 

Portanto: 

 

 
“A campanha abolicionista, em fins do século XIX, mobilizou vastos setores 
da sociedade brasileira. No entanto, passado o 13 de maio de 1888, os 
negros foram abandonados à própria sorte, sem a realização de reformas que 
os integrassem socialmente. Por trás disso, havia um projeto de 
modernização conservadora que não tocou no regime do latifúndio e 
exacerbou o racismo como forma de discriminação. A campanha que 
culminou com a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, foi a primeira 
manifestação coletiva a mobilizar pessoas e a encontrar adeptos em todas as 
camadas sociais brasileiras. No entanto, após a assinatura da Lei Áurea, não 
houve uma orientação destinada a integrar os negros às novas regras de uma 
sociedade baseada no trabalho assalariado. Esta é uma história de tragédias, 
descaso, preconceitos, injustiças e dor. Uma chaga que o Brasil carrega até 
os dias de hoje11”. 

 

 

Dessa maneira, fica evidente que a ordem jurídica brasileira em nenhum 

instante se preocupou em garantir a paridade entre negros e brancos, e estas 

consequências até hoje encontram reflexo na sociedade, pois conforme será melhor 

                                                      
9 Documento que decretou o fim da escravidão no Brasil de forma definitiva. 
10  PRUDENTE, Eunice Aparecida de Jesus.  O negro na Ordem Jurídica brasileira. Não paginado. 
Disponível em: < http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67119/69729>. Acesso em: 19 abr. 
2018. 
11  MARINGONI, Gilberto. O destino dos negros após a Abolição.  Data: 29 dez. 2011, não paginado. 
Disponível 
em:<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2673%3Acatid%3D28&Itemi
d=23>. Acesso: 21 mai. 2018. 
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apontado e explicado nos próximos capítulos, os negros ainda são os com menor 

escolaridade em todos os níveis no Brasil, além de possuírem os piores salários e 

funções no mercado de trabalho. Tal fato é facilmente compreensível, tendo em vista 

que este povo foi retirado à força do continente africano, trazidos ao Brasil cruelmente 

através dos navios negreiros12; ademais eram tratados pior que animais, sendo alvo 

de enormes violências físicas e psíquicas, trabalhando até a exaustação, sem 

repouso, objeto de humilhações e privados de direitos as necessidades básicas, tais 

como alimentação decente, higiene apropriada, moradia13. Importante também 

pontuar o agravo relacionado as mulheres escravas, que para além das condições 

anteriormente mencionadas eram alvo de constante assédio e violência sexual por 

parte dos senhores de engenhos (fator este que culminou na miscigenação do Brasil, 

juntamente com a violência sexual sofrida pelas indígenas). 

Logo: 

 
 

“Os escravos que sobreviviam à travessia, ao chegar ao Brasil, eram logo 
separados do seu grupo lingüístico e cultural africano e misturados com 
outros de tribos diversas para que não pudessem se comunicar. Seu papel 
de agora em diante seria servir de mão-de-obra para seus senhores, fazendo 
tudo o que lhes ordenassem, sob pena de castigos violentos. Além de terem 
sido trazidos de sua terra natal, de não terem nenhum direito, os escravos 
tinham que conviver com a violência e a humilhação em seu dia-a-dia14”. 
 
 

Dessa forma, no período pós escravidão, na maioria dos casos os negros 

tentavam voltar a trabalhar para os antigos senhores, haja vista que não possuíam 

nenhum direito/garantia e nenhuma perspectiva de futuro, mesmo que na condição de 

escravos, todavia, numa tentativa de embranquecer a população – tese do 

branqueamento15 – trouxeram-se imigrantes europeus para realizar o trabalho dos ex-

                                                      
12 Navio que realizava o transporte dos africanos para o Brasil. Os escravos vinham amontoados e 
acorrentados, sem espaço para a realização de necessidades básicas, que eram feitas no local, além 
de praticamente não terem alimentação. Muitos morriam no percurso devido ao tratamento desumano 
ao qual eram expostos.  
13 GELEDES INSTITUTO DA MULHER NEGRA. A História da Escravidão Negra no Brasil, op. cit. 
14 Ibidem.  
15 Teoria que tinha como objetivo extinguir a cultura e a raça negra do Brasil, incorporando modos e 
comportamentos brancos na sociedade. Consequentemente, acreditava-se que, aos poucos os 
costumes negros se perderiam. Dessa forma, foi incentivada a imigração de europeus para o Brasil, 
como mão de obra assalariada, em detrimento dos afro-brasileiros. Na época, era presumido que a 
raça caucasiana era superior as demais. De acordo com a teoria, a crença era que em até 200 anos a 
população do País seria totalmente branca com descendência europeia, e todas as demais raças e 
culturas estariam extintas. Disponível em: <https://racismo-cientifico.weebly.com/branqueamento-no-
brasil.html>. Acesso em: 21 mai. 2018. 

https://racismo-cientifico.weebly.com/branqueamento-no-brasil.html
https://racismo-cientifico.weebly.com/branqueamento-no-brasil.html
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escravos – porém não na condição de –, já que eram assalariados, assim os negros 

ficaram desassistidos e impossibilitados de voltar a sua condição anterior, mesmo que 

de forma voluntária, e além disso, acreditavam que com o decorrer do tempo a 

população afro-brasileira seria extinta e sua cultura perdida ao longo das décadas. 

Dessa forma: 

 

 
 “Somado a precariedade dos povos negros, foram abertos os portos do Brasil 
para novos imigrantes europeus. A tentativa era disseminar os negros já 
existentes- com a falta de assistencialismo- e esbranquiçar os seus 
descendentes, pois eles acreditavam que os mesmos ficariam mais brancos, 
progressivamente, a cada nova prole gerada16”. 

 

 
Logo, fica evidente o descaso não só do Poder Público para com a população 

negra, como da própria sociedade, já que preferiam esperar um longo tempo por um 

imigrante europeu, pois nesta época a locomoção de pessoas para países diferentes 

eram feitas através dos navios, e poderiam levar-se meses até se chegar ao destino 

pretendido, além dos gastos pois esses trabalhadores recebiam salários, ao contar 

com os serviços dos ex-cativos, que trabalhariam de graça, recebendo apenas 

alimentação e um lugar para ficar. O pensamento vigente a época era que com o 

tempo, a raça negra seria extinta, e o Brasil seria um país composto apenas por 

brancos com descendência europeia.  

Em contrapartida, o machismo é fruto de um conceito histórico que vem desde 

a antiguidade, que dispõe de uma supremacia do sexo masculino em relação ao 

feminino. Assim, as mulheres são vistas como inferiores tanto fisicamente quanto 

intelectualmente em relação aos homens. Acreditava-se inicialmente que a função das 

mesmas era apenas a de reproduzir para dar continuidade a espécie. O machismo é 

um conceito opressor e não datado, ou seja, não pode-se precisar desde quando 

existe, porém, é certo que a milênios as mulheres sofrem os encargos impostos por 

este sistema17. 

 

                                                      
16 BEZERRA, Katharyne. Tese do branqueamento: o que é e por que aconteceu. Não paginado. 
Disponível em: <https://www.estudopratico.com.br/tese-do-branqueamento-o-que-e-e-por-que-
aconteceu/>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
17 MOSCHOVICK, Marília. Machismo, a opressão primeira. Data: 1 mar. 2016, não paginado. 
Disponível em: <https://www.geledes.org.br/machismo-a-opressao-primeira/>. Acesso em: 21 mai. 
2018. 

https://www.estudopratico.com.br/tese-do-branqueamento-o-que-e-e-por-que-aconteceu/
https://www.estudopratico.com.br/tese-do-branqueamento-o-que-e-e-por-que-aconteceu/
https://www.geledes.org.br/machismo-a-opressao-primeira/
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1.1 A DUPLA OPRESSÃO SOFRIDA PELAS MULHERES NEGRAS 

 

Nesse contexto, conforme delineado até este momento verifica-se que, o 

machismo é um conceito atemporal que afeta e oprime todas as pessoas do sexo 

feminino. Porém, é importante ressaltar que à primeira vista esta lógica não se aplica 

às negras escravizadas, pois as mesmas não eram tratadas de forma diferente devido 

ao gênero e sim pela raça.  

Logo, fica claro que enquanto estavam em situações de escravos, homens e 

mulheres eram iguais, pois não eram sujeitos de direitos e deveres, eram 

considerados apenas mercadorias, ou seja, nem mesmo a sua vida e liberdade os 

pertenciam. 

Sob o mesmo ponto de vista: 

 

 
“As mulheres negras eram iguais a seus companheiros na opressão que 
sofriam; eram socialmente iguais a eles no interior da comunidade escrava; e 
resistiram à escravidão com o mesmo ardor que esses; Essa era uma das 
grandes ironias do sistema escravagista: por meio da submissão das 
mulheres à exploração mais cruel possível, exploração esta que não fazia 
distinção de sexo, criavam-se as bases sobre as quais as mulheres negras 
não apenas afirmavam sua condição de igualdade em suas relações sociais, 
também expressavam essa igualdade em atos de resistência18”. 
 

 

A grande questão é que o machismo se manifestava para mulheres negras 

através do estupro, que aqui era tratado como forma de castigo, e objetivava colocar 

as mesmas em “seu lugar”. Em outras palavras, enquanto as mulheres brancas eram 

vistas como castas, incapazes de realizar tarefas mentais, e exercer determinadas 

profissões, devendo ter como objetivo de vida apenas constituir uma família, para que 

possam cuidar do marido, enquanto este seria responsável pelo sustento da casa, 

elas cuidariam dos filhos e das tarefas domésticas.  

As mulheres negras neste tempo histórico não eram lidas do mesmo modo; 

elas não eram vistas como representantes do sexo feminino, e sim como mercadorias, 

animais, não tendo nenhum tipo de controle sobre a própria existência. A elas cabiam 

os serviços cruéis destinados aos escravos, as punições violentas dos senhores de 

engenho, tais como humilhações públicas, açoite ao ar livre, e também o estupro, que 

                                                      
18 DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe.  1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 35 a 36. 
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representa o grande diferencial quanto ao modo que estas mulheres sofriam e a forma 

como o machismo se manifestava em relação a elas; estas mulheres não tinham 

domínio nem sobre os próprios corpos, não podendo dispor deles da forma como 

desejavam, seus corpos pertenciam ao(s) seu(s) dono(s). O estupro, aqui, servia 

como forma de dominação19.  

Da mesma maneira: 

 
  

“Essa deve ter sido uma terrível descoberta para os proprietários de escravos, 
pois aparentemente eles tentavam quebrar essa cadeia de igualdade por 
meio da repressão particularmente brutal que reservavam às mulheres. Mais 
uma vez, é importante lembrar que os castigos infligidos a elas ultrapassavam 
em intensidade aqueles impostos aos homens, uma vez que não eram 
apenas açoitadas e mutiladas, eram também estupradas20”. 

 
 

Por outro lado, os homens e mulheres negras nas suas relações interpessoais 

– aqui, excluindo-se momentaneamente a sua servidão – se tratavam entre si como 

iguais, não havendo superioridade entre os sexos, ou qualquer distinção 

fundamentada por conta disso.  Dessa forma:  

 
 

“A questão que se destaca na vida doméstica nas senzalas é a de igualdade 
sexual. O trabalho que escravas e escravos realizavam para si mesmos, e 
não para o engrandecimento de seus senhores, era cumprido em termos de 
igualdade. Nos limites da vida familiar e comunitária, portanto, a população 
negra conseguia realizar um feito impressionante, transformando a igualdade 
negativa que emanava da opressão sofrida como escravas e escravos em 
uma qualidade positiva: o igualitarismo característico de suas relações 
sociais21”. 
 
 

No que tange às mulheres caucasianas, no Brasil Colônia (1500-1822), 

período escravocrata, com um governo monarca, comandado pela Família Real 

portuguesa, pouco ou nenhum direito foi à elas concedido no que diz respeito a 

educação, trabalho, e outras formas de contribuição social; não eram permitidas a 

                                                      
19 RIBEIRO, Djamila. Cultura do estupro: o que a miscigenação tem a ver com isso? Data: 08 jun. 2016, 
não paginado. Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cultura-do-estupro-o-que-a-
miscigenacao-tem-a-ver-com-isso>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
20 DAVIS, Angela (2016), op. cit., p. 36. 
21 Ibidem, p. 30. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cultura-do-estupro-o-que-a-miscigenacao-tem-a-ver-com-isso
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cultura-do-estupro-o-que-a-miscigenacao-tem-a-ver-com-isso
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saber ler e escrever, devendo se manter submissas aos maridos e restritas as 

obrigações domésticas22. 

Já no Brasil Império (1822-1889), a situação das mulheres brancas, não foi 

muito diferente do Período Colonial. Porém, aqui, nota-se que as mulheres 

caucasianas começavam a dar os primeiros passos na busca por direitos iguais aos 

dos homens, além de lutar pela abolição23. A educadora Nísia Floresta Augusta24 é 

considerada a primeira representante do movimento feminista25 brasileiro branco. 

Importante ressaltar que, o feminismo negro será melhor abordado no próximo 

capítulo.  

Nota-se que enquanto as mesmas davam um passo, mesmo que pequeno, a 

fim de se igualarem aos homens, buscando os mesmos direitos que eles, as mulheres 

negras se mantiveram estáticas apesar de toda a luta seguindo sem direito aos 

estudos, ou seja, continuaram sendo tratadas com base na cor e nada mais. 

 

1.2 O MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL 

 

É com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, que temos 

uma nova forma de Estado em que os políticos são eleitos pelo povo, e exercem sua 

função por um período determinado e não indeterminado, conforme ocorria com os 

monarcas. Além disso, também é vedada a sucessão do cargo por familiares dos 

representantes da população. Ademais, também foi instalado um regime de governo 

                                                      
22 BASEGGIO, Julia Knapp; SILVA, Lisa Fernanda Meyer da.  As condições femininas no Brasil 
Colonial, p.20. Disponível em: 
<https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/HID_EaD/article/viewFile/1379/528>. Acesso em: 22 
jun. 2018. 
23 KONKEL, Eliane Nilsen; CARDOSO, Maria Angélica; HOFF, Sandino. A condição social e 
educacional das mulheres no Brasil Colonial e Imperial, p.13. Disponível em: 
<https://editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro/article/viewFile/8816/4852>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
24 Nascida no Rio Grande do Norte, lutou pela igualdade feminina e pelo abolicionismo. Foi escritora, 
professora e educadora e fundou a primeira escola para meninas no Brasil, localizada no Rio Grande 
do Sul e depois no Rio de Janeiro. Disponível em: 
<https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cultura/Nisia-Floresta-Brasileira-Augusta-o-feminismo-
revolucionario-no-seculo-XIX/39/33582>. Acesso em: 22 mai. 2018. 
25 Movimento que visa garantir a igualdade entre os sexos. Atualmente, se divide em várias vertentes, 
e abrange todos os tipos de mulheres, como brancas, negras, e transexuais, procurando empoderar o 
sexo feminino. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/movimento-feminista>. Acesso em: 22 mai. 2018. 

https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/HID_EaD/article/viewFile/1379/528
https://editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro/article/viewFile/8816/4852
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/movimento-feminista
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/movimento-feminista
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presidencialista, onde há a separação de poderes; executivo, legislativo e judiciário 

não se confundem26. 

 Com a instauração da República, o movimento feminista no Brasil ganha mais 

força e as mulheres (brancas) se propõem a lutar cada vez mais pelos seus direitos, 

mas ainda assim, no início desse novo regime, o sexo feminino ainda não tinha direitos 

constitucionais, não tinha direitos políticos (não podia votar e ser votadas) e ainda era 

mantida a ideia que as mesmas deviam submissão aos homens perante a sociedade, 

devendo apenas ser responsáveis pelos afazeres domésticos.  

O próprio Código Civil de 1916 não conferia praticamente nenhuma 

prerrogativa para esse gênero, pois a mulher era considerada incapaz e dependente 

de alguma pessoa do sexo oposto, podendo ser o marido, pai ou irmão, por exemplo. 

No caso das mulheres casadas, elas dependiam da autorização do cônjuge para 

qualquer decisão, como trabalhar, viajar, dispor ou receber de algum bem, dentre 

outras coisas. Apesar de a Igreja ter sido separada do Estado, obter o desquite (não 

havia o divórcio, os indivíduos se separavam, mas o casamento era mantido) era 

extremamente difícil, e quando era realizado, as mulheres eram extremamente 

julgadas e mal vistas pela sociedade, não sendo consideradas dignas de respeito. 

Pode-se dizer que o referido Código traduz bem os ideais vigentes à época, uma 

sociedade patriarcal, em que a igualdade entre os gêneros não estava nem perto de 

ser considerada igualitária27. 

Com o decorrer do tempo, a luta pelos direitos políticos das mulheres no Brasil 

e no mundo se torna cada vez mais forte, e o movimento sufragista28 se intensifica 

cada vez mais. Devido as pressões e esforços, em 1932 as mulheres conseguem pela 

primeira vez no País o direito ao voto, porém, o mesmo tinha algumas limitações: 

apenas pessoas do sexo feminino solteiras ou viúvas com renda própria poderiam ter 

direito ao voto, e no caso das casadas, apenas com autorização do marido. Nota-se 

que a independência do gênero ainda não foi consolidada, pois as mulheres 

comprometidas ainda não tinham autonomia das decisões, mantendo – ainda – a 

                                                      
26 TODA POLÍTICA. O que é República? Não paginado. Disponível em: 
<https://www.todapolitica.com/republica/>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
27 BEZERRA, Juliana. Feminismo no Brasil. Não paginado. Disponível em: 
<https://www.todamateria.com.br/feminismo-no-brasil/>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
28 Movimento político e social que visava garantir a participação das mulheres na vida pública, podendo 
ter direito ao voto e serem votadas para cargos eletivos. Teve influência mundial, marcados por 
protestos e lutas incansáveis visando garantir a igualdade entre os gêneros. Disponível em: 
<http://www.politize.com.br/conquista-do-direito-ao-voto-feminino/>. Acesso em: 22 mai. 2018. 

https://www.todapolitica.com/republica/
http://www.politize.com.br/conquista-do-direito-ao-voto-feminino/
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infeliz ideia de submissão. Porém, é um pequeno, mas importante passo na luta pelos 

direitos das mulheres.  

É importante ressaltar que esta luta foi emplacada e conquistada por mulheres 

brancas de classe média e alta, visando atender aos interesses de sua própria 

categoria29. Evidentemente este fator não desqualifica a importância de suas 

reinvindicações, mas enquanto as mesmas já haviam garantido o direito aos estudos 

e iam para as ruas manifestar por direitos políticos, direito ao trabalho fora e garantias 

constitucionais, as mulheres negras, seguiam trabalhando, seja no período do Brasil 

Colônia, em serviços domésticos ou em funções que exigiam extremamente do corpo 

físico, como as atividades nas lavouras de cana de açúcar, sem nenhum tipo de 

cuidado e proteção.  

Já no pós-abolicionismo continuaram a realizar tarefas de serventes, atuando 

como empregadas e muitas vezes como operárias; ou seja, enquanto as mulheres 

brancas iam a luta para conquistar seu espaço na sociedade, as negras cuidavam de 

seus lares e filhos. Assim, embora direitos da ““mulher” fossem a bandeira do 

movimento, nem todas as mulheres pareciam estar qualificadas, tanto que as negras 

e indígenas, claro, foram praticamente invisíveis no interior da longa campanha pelo 

sufrágio feminino30”. 

Assim, fica nítido que apesar de pertencerem ao mesmo gênero, a raça 

sempre falou mais alto nos movimentos feministas; apesar de pertencerem a mesma 

classe, as vivências das mulheres são extremamente diferentes, tendo em vista que 

as mulheres brancas não viveram por mais de um século uma escravidão compulsória 

que acarretou em um processo de desumanização das mesmas, pois apesar de 

serem dependentes e submissas aos homens, perante a sociedade sempre foram 

compreendidas enquanto seres humanos, e não como mercadorias de compra e 

venda.  

Feito esse comparativo, em 1935 o Código Eleitoral dispunha que o voto era 

obrigatório para todas as mulheres que tinham remuneração, independente do estado 

civil, in verbis: “Art. 4º O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e, para 

                                                      
29 BERTH, Joice. Tirem o racismo do feminismo: mulheres negras vão passar. Data: 28 nov. 2015, não 
paginado. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2015/11/28/tirem-o-racismo-do-
feminismo-mulheres-negras-vao-passar/>. Acesso em: 22 mai. 2018. 
30 DAVIS, Angela (2016), op. cit., p. 146. 

http://justificando.cartacapital.com.br/2015/11/28/tirem-o-racismo-do-feminismo-mulheres-negras-vao-passar/
http://justificando.cartacapital.com.br/2015/11/28/tirem-o-racismo-do-feminismo-mulheres-negras-vao-passar/
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as mulheres, quando estas exerçam funcção pública remunerada31.”, e facultativo para 

todas as outras que exerciam atividades que não continham salário; somente em 1946 

que o voto foi considerado obrigatório para homens e mulheres, sem distinção.  

A luta por igualdade social entre homens e mulheres não se exauriu aqui, e 

as mulheres brancas continuaram a lutar por direitos civil. Porém, foi no final da 

década de 1970 que o feminismo negro despertou força no Brasil. Este movimento 

era representado por mulheres negras, que buscavam ganhar visibilidade para as 

suas pautas e direitos, tendo em vista que não eram os mesmos que os das brancas32. 

Nesse contexto: 

 

 
“O problema da mulher negra se encontrava na falta de representação pelos 
movimentos sociais hegemônicos. Enquanto as mulheres brancas buscavam 
equiparar direitos civis com os homens brancos, mulheres negras 
carregavam nas costas o peso da escravatura, ainda relegadas à posição de 
subordinadas; porém, essa subordinação não se limitava à figura masculina, 
pois a mulher negra também estava em posição servil perante à mulher 
branca. A partir dessa percepção, a conscientização a respeito das diferenças 
femininas foi ganhando cada vez mais corpo33”. 

 
 

Dessa forma, fica claro que ao contrário da mulher branca, a negra carregava 

o peso da escravidão nas costas. As caucasianas buscavam a igualdade com os 

homens brancos nos aspectos da vida civil. Porém, por outro lado, as mulheres afro-

brasileiras não tinham as mesmas igualdades concedidas as brancas. Enquanto uma 

está buscando caminhar juntamente com o topo da cadeia social – o homem 

caucasiano –, o outro grupo é o que se encontra por último: abaixo dos gêneros 

feminino e masculinos brancos, e do homem negro34.  

Assim: 
 

 
“A cisão das mulheres negras com o movimento feminista hegemônico nunca 
foi fácil. Por deterem o domínio racial e contarem com maior número de 
lideranças consolidadas, as feministas brancas resistem às questões das 
mulheres negras. Grande parte das reclamações relatadas são repetições de 
um único discurso: as negras criam caso, plantam confusão e discórdia, 

                                                      
31 BRASIL. Lei n° 48, de 4 de maio de 1935. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-48-4-maio-1935-398002-publicacaooriginal-1-
pl.html>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
32 GELEDES INSTITUTO DA MULHER NEGRA. Feminismo negro: sobre minorias dentro da minoria.  
Data: 14 jul. 2016, não paginado. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/feminismo-negro-sobre-
minorias-dentro-da-minoria/ >. Acesso em: 20 abr. 2018. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 

https://www.geledes.org.br/feminismo-negro-sobre-minorias-dentro-da-minoria/
https://www.geledes.org.br/feminismo-negro-sobre-minorias-dentro-da-minoria/
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enxergam racismo onde há boas intenções e não são compreensivas. Isso 
acontece porque há a tendência de englobar as mulheres a partir de uma 
única característica em comum: o gênero. Supondo que todas passam pelos 
mesmos problemas e desejam as mesmas coisas, o Feminismo que não se 
atenta para as especificidades de cada grupo feminino acaba atuando sob 
omissão, muitas vezes deliberada. As necessidades das mulheres negras 
são muito peculiares e sem que seja feita uma profunda análise do racismo 
brasileiro, é impossível atender às urgências do grupo35”. 

 
 

Daí se mostra a necessidade, de um movimento que tratasse especificamente 

das questões referentes às mulheres negras. No contexto da sociedade, apenas a 

distinção entre sexo biológico não é suficiente, tendo que levar em conta também o 

fator raça, tendo em vista que o racismo até hoje se faz presente na sociedade 

brasileira. Dessa forma, enquanto mulheres brancas sofrem apenas uma opressão, 

que é o machismo, as negras são duplamente oprimidas, por questões ligadas a 

gênero e raça36.  

 

 
1.3 A IGUALDADE FORMAL GARANTIDA COM A REDEMOCRATIZAÇÃO  
 
 

Porém, é com a redemocratização depois do período obscuro da ditadura 

militar, questão esta que será melhor exposta no próximo capítulo, é que ambos os 

gêneros independentes de raça ganham igualdade, através da Constituição da 

República Federativa de 1988. Através da mesma, é proibido no Brasil qualquer tipo 

de preconceito. No entanto, apesar da igualdade formal concedida pela Lei, as 

questões acima trabalhadas ainda influenciam nas relações sociais da sociedade. Um 

passado tão triste como a escravidão, que deixou os negros desamparados por 

décadas, além da desigualdade entre homens e mulheres, infelizmente não consegue 

ser resolvido tão facilmente, pois apesar da preocupação legal, não podemos 

simplesmente acabar com o machismo e racismo que estão internalizados nos 

indivíduos. 

A partir daí, observa-se que o patriarcado está tão entranhado na nossa 

realidade, que mesmo com as proteções legais, reverter este quadro é um processo 

longo e complicado. Como bem salienta Chimamanda Ngozi Adichie: 

 

                                                      
35 GELEDES INSTITUTO DA MULHER NEGRA. Feminismo negro: sobre minorias dentro da minoria, 
op. cit. 
36 Ibidem. 
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“meninos e meninas são inegavelmente diferentes em termos biológicos, mas 
a socialização exagera essas diferenças. E isso implica a autorrealização de 
cada um. O ato de cozinhar, por exemplo. Ainda hoje, as mulheres tendem a 
fazer mais tarefas de casa do que os homens – elas cozinham e limpam a 
casa. Mas por que é assim? Será que elas nascem com um gene a mais para 
cozinhar ou será que, ao longo do tempo, elas foram condicionadas a 
entender que seu papel é cozinhar?37”. 
 

 
Com isso, tem-se a necessidade de o movimento feminista, que busca nada 

mais que igualdade entre os sexos, tendo em vista que durante séculos as mulheres 

foram condicionadas a serem submissas, sem direitos civis e políticos, ou sejam, 

totalmente a disposição dos homens. 

 
 
“O feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma 
geral – mas escolher uma expressão vaga como “direitos humanos” é negar 
a especificidade e particularidade do problema de gênero. Seria uma maneira 
de fingir que as mulheres não foram excluídas ao longo dos séculos. Seria 
negar que a questão de gênero tem como alvo as mulheres. Que o problema 
não é ser humano, mas especificamente um ser humano do sexo feminino. 
Por séculos, os seres humanos eram divididos em dois grupos, um dos quais 
excluía e oprima o outro. É no mínimo justo que a solução para esse problema 
esteja no reconhecimento desse fato38”. 
 

 
A partir disso, compreendemos também a necessidade de um feminismo 

negro, que vise tratar as pautas específicas de mulheres que estão “atrasadas” em 

relação as mulheres brancas, pois além do machismo, tem-se também a presença do 

racismo que afeta diretamente este grupo; quando não são discriminadas pelo gênero, 

são discriminadas pela raça, e assim também é o contrário; mais gravoso ainda é 

quando são oprimidas duplamente pela combinação dos dois fatores juntos.  

Dessa forma, para se explicar o presente é necessário conhecer o passado, 

e conforme explicado anteriormente, um grupo que se mantinha em condições 

desumanas e de trabalho compulsório, era dominado por outro grupo, que se 

beneficiou do dos seus esforços e consequentemente enriqueceu; quando o arranjo 

não consensual já não era mais vantajoso, os “largou” sem nenhuma política de 

inserção social, os restando assim, os serviços marginalizados, com salários (quando 

recebiam) ínfimos, já que não podiam estudar a fim de melhorar sua condição social 

e consequentemente a de deus descendentes, e em contra partida, os dominadores, 

                                                      
37 ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Sejamos todos feministas. Versão modificada de uma palestra dada 
em dezembro de 2012 no TEDxEuston. 1ª ed. São Paulo, Companhia das Letras, 2015, p. 37. 
38 Ibidem. 
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conseguiram manter suas posições de privilégio, as custas do grupo dominado; 

enquanto estes ocupariam em sua maioria funções de limpeza, aqueles estudariam, 

para que eles e seus futuros descendentes ocupassem cargos altos e com boa 

remuneração39. 

Logo: 

“A colonialidade do Poder se estabelece num sistema de classificação racial 
e sexual, numa formação e distribuição de identidades sociais de grupos 
superiores e inferiores, delimitando uma hierarquização da formação 
identitária entre homem/mulher e entre brancos/negros/indígenas/mestiços. 
Ocasiona, então, um conflito que permanece imbricado nas estruturas 
contemporâneas em várias sociedades. A manutenção dessa hierarquia se 
configura pela homogeneidade dos centros de poder, de um poder 
branco/homem/europeu, e pela negação de outras formas de identidade, de 
mulher/negro/indígenas40”. 

 

Assim, cento e trinta depois do fim do Brasil Colônia, o colonialismo ainda se 

mantém vigente, pois mesmo após este tempo, os afro-brasileiros ainda se encontram 

em situação de desigualdade social, em empregos subalternos, e com rendas 

menores em relação aos brancos mesmo exercendo a mesma função. 

 
“No que se refere à colonialidade do poder está a questão política e 
econômica que vivemos no capitalismo atual, numa relação de 
subalternidade às potências europeias e norte-americana, no qual o domínio 
do poder político em nosso país está nas mãos e para atender a uma 
burguesia herdeira das relações coloniais, herdeira dos benefícios coloniais 
dados aos conquistadores brancos europeus. Uma política e economia que 
excluem e subalternizam negros, indígenas e mestiços41”. 
 

 

Portanto, conclui-se que a falta de políticas públicas para a inserção do negro 

na sociedade no período seguinte a abolição, a teoria do branqueamento que visava 

acabar com a população afro-brasileira no Brasil, além do colonialismo que mesmo 

após mais de uma década, ainda impera como base da sociedade atual, há ainda uma 

ideia de que a etnia branca é superior a negra, e isto reflete em todos os aspectos da 

vida em comunidade. Quando fazemos a junção do fator gênero e raça, essa situação 

                                                      
39 RAUL, Jessica Mara. Mulheres negras e a luta por igualdade: Por um feminismo negro decolonial. 
p.293 a 295. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/8663/6060>. Acesso 
em: 22 jun. 2018. 
40 CRUZ, Eliane Almeida de Souza e. Currículo mínimo de história da Rede Estadual de Ensino do Rio 
de Janeiro: Quais são os espaços da história da África e do negro? (Lei n° 10.639/03). 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2016, p. 64. 
41 ZEPHIRO, Kátia Antunes; BITTENCOURT, Silvia. Diferenças étnico-raciais e formação docente: um 
diálogo necessário.1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Selo Novo, 2016, p. 113. 

https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/8663/6060


26 
 

 
 

ainda pode ser pior para as mulheres negras, que são duplamente violentadas. Por 

isso, mesmo após a República e a consolidação de um Estado Democrático de Direito, 

através da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, esses fatores 

ainda se mantem vigentes nas relações sociais, mesmo com toda a proteção conferida 

pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

Diante do exposto, pode ser observado que embora o Poder Constituinte 

Originário tenha se preocupado em garantir a isonomia entre todos, não determinou 

meios eficazes para garantir que a mesma seja alcançada, pois, embora tenha 

conferido proteção legal a todos os grupos sociais, não traçou metas para que essas 

conquistas se realizem e deem resultados na prática, questão esta, que será melhor 

abordada no decorrer da presente pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 E O CONTEXTO DE SEU SURGIMENTO 

 

 

Durante o período de 1964 a 1985, foi regente no País um sistema de governo 

liderado pelos militares, tendo como base um estado de exceção42, cuja liberdade de 

pensamento e de expressão referentes às propostas contrárias a ideologia vigente do 

governo, eram fortemente reprimidas e violentadas. Assim, pode-se dizer que a 

sociedade vivia em um regime antidemocrático, em que os direitos e garantias 

fundamentais foram totalmente cerceados, a censura era recorrente, e a tortura era 

livremente praticada por militares contra aqueles que descordavam do sistema político 

da época.   

O Brasil vivia sobre a égide da Constituição de 1946 quando esta gestão foi 

implantada, todavia a mesma não era capaz de conferir legalidade a este sistema 

político, assim, foi emendada uma série de vezes, para conferir legalidade ao período 

ditatorial em que a Pátria se encontrava, ou seja, a mesma só existia formalmente, 

tendo em vista que todo seu poder foi extinto pelos Atos Institucionais43 decretados, 

que eram normas superiores à própria Carta-Magna. Assim, pode-se dizer que os 

mesmos eram a verdadeira “Lei Maior” do país, a quem todos deveriam se submeter. 

Através deles, surgiu a Constituição de 1967, que visava conferir legitimidade ao 

governo instituído. 

 
 

“Teórica e tecnicamente, não se tratou de emenda, mas de uma nova 
constituição. A emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que 
verdadeiramente se promulgou texto integralmente reformulado, a começar 
pela denominação que se lhe deu: Constituição da República Federativa do 
Brasil, enquanto a de 1967 se chamava apenas Constituição do Brasil44”. 
 
 

                                                      
42 PEREIRA. Matheus Bevilacqua Campelo. Golpe militar de 1964 – Instalação do Estado de Exceção 
e a luta pela Redemocratização. Suspensão temporária dos direitos fundamentais na Constituição em 
vigor à época do fato. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9499>. Acesso em 28 mai. 
2018. 
43 Decretos-Lei superiores a todas as normas previstas no ordenamento jurídico, editados pelo 
Presidente da República e chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Atualmente, não se encontram 
mais em vigor.  
44 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34ª ed. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2011, p. 87. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9499
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9499


28 
 

 
 

O primeiro Ato Institucional decretado, conhecido como AI-145 dentre outras 

coisas, tratava principalmente da perda dos direitos políticos dos cidadãos, já que o 

Presidente da República poderia suspendê-los a qualquer tempo, além de permitir a 

aprovação das Emendas Constitucionais por maioria simples; o AI-246 permitia as 

eleições indiretas para o cargo de Chefe do Executivo, além de conferir aos militares 

competência para julgar civis por crimes políticos; o AI-347 regulava de forma geral as 

eleições, conferindo ao Congresso Nacional a escolha do Presidente, além de 

autorizar eleições indiretas para Governadores e Prefeitos das capitais; já o AI-448 

instituiu de forma outorgada a Constituição de 1967 que conferiu licitude ao regime 

militar.  

Por fim, temos o Ato Institucional 5 – o AI-549 -, o decreto mais arbitrário, e 

que verdadeiramente aniquilou todas as características de um Estado Democrático de 

Direito, já que dentre outras coisas, praticamente extinguiu o princípio da Separação 

de Poderes e os concentrou nas mãos do chefe Executivo, que tinha autonomia para 

agir livremente; o princípio da liberdade de expressão foi extinto, pois manifestações 

contrárias ao governo eram proibidas e passíveis de tortura já que a censura militar 

era permitida, e além disso, havia o controle dos meios de comunicação por parte do 

poder público; ademais também houve a retirada do Habeas Corpus50 para crimes 

políticos; assim, nota-se que o país saiu de uma frágil, mas ainda assim, democracia, 

para um regime imposto em que a participação popular era nula e o poder era 

concentrado nas mãos de um único órgão.  

Em março de 1985, temos o fim da ditadura, e com isso, tem-se a necessidade 

de uma redemocratização, valorizando o neoconstitucionalismo51, garantindo a todos 

                                                      
45 BRASIL. Ato Institucional N° 1, de 9 de abril de 1964. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
46 BRASIL. Ato Institucional N° 2, de 27 de outubro de 1965. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
47 BRASIL. Ato Institucional N° 3, de 5 de fevereiro de 1966. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-03-66.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
48 BRASIL. Ato Institucional N° 4, de 7 de dezembro de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-04-66.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
49 BRASIL. Ato Institucional N° 5, de 13 de dezembro de 1968. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
50 Remédio constitucional que visa garantir a liberdade temporária antes do trânsito em julgado da ação. 
51 BRABILLA, Leandro Vilela. O que se entende por neoconstitucionalismo? Valorização do Direito 
Constitucional, tendo como base um estado um que vise garantir os direitos e garantias fundamentais; 
se busca dar maior força a Constituição. Disponível em: 
<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1764534/o-que-se-entende-por-neoconstitucionalismo-leandro-
vilela-brabilla>. Acesso em: 28 mai. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-03-66.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-04-66.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1764534/o-que-se-entende-por-neoconstitucionalismo-leandro-vilela-brabilla
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1764534/o-que-se-entende-por-neoconstitucionalismo-leandro-vilela-brabilla
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indistintamente os ditos direitos fundamentais, para que de fato a nação se transforme 

em um governo popular. Assim, crimes como a tortura e o racismo são inafiançáveis 

e imprescritíveis.  

 
 

“Por fim, restabelecida a democracia, veio a atual CF de 1988, conhecida 
como “cidadã”. Cumprindo a determinação da emenda constitucional n. 26, 
de 27 de novembro de 1985, houve convocação e uma Assembleia Nacional 
Constituinte que, tinha por finalidade, elaborar uma nova Constituição, cujo 
texto expressasse a atual realidade social. Isto significa, mais explicitamente, 
o processo de redemocratização e término do regime ditatorial52”. 
 

 

Portanto, nota-se que a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 foi promulgada em um momento de transição entre o fim de um período 

altamente autoritário para um governo popular; o legislador e a sociedade da época 

tinham o desejo de uma sociedade mais justa e igualitária, que garantisse a 

Democracia, e sem preconceitos de qualquer natureza53. Assim, todos estes valores 

foram expressos na atual Constituição, que dentre outros assuntos, se preocupou de 

forma expressa em garantir um Estado fraterno e livre de preconceitos.  

 

 

2.1 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

 Os Direitos e Garantias Fundamentais têm como objetivo garantir ao homem 

a preservação de sua dignidade, liberdade e a proteção contra regimes autoritários 

que busquem limitar ou retirar os mesmos, ou seja, visam garantir que o homem seja 

respeitado independente de convicções e escolhas pessoais, e não sofra represálias 

por isto. Sabe-se que o tempo não é estático, assim como o direito, e por isso, os 

valores vão mudando com o decorrer do tempo, e por isso, essas garantias são 

                                                      
52 PINTO, Marcos José. Um breve histórico sobre as Constituições Brasileiras. Data: 15 mar. 2012, não 
paginado.  Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.36050&seo=1>. 
Acesso em: 17 abr. 2018. 
53 JUNIOR, Marcos. Constituição de 1988 – Sua história e características. Não paginado. Disponível 
em: < https://www.estudopratico.com.br/constituicao-de-1988-sua-historia-e-caracteristicas/>. Acesso 
em: 28 mai. 2018. 

https://www.estudopratico.com.br/constituicao-de-1988-sua-historia-e-caracteristicas/
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mutáveis, pois se transformam de acordo com a realidade social vivida em 

determinada época.   

 

 
“A sedimentação dos direitos fundamentais como normas obrigatórias é 
resultado de maturação histórica, o que também permite compreender que 
os direitos fundamentais não sejam sempre os mesmos em todas as épocas, 
não correspondendo, além disso, invariavelmente, na sua formulação, a 
imperativos de coerência lógica54”.  

 

  
Assim, temos três grandes gerações de Direitos Fundamentais, que visavam 

atender as necessidades tidas como essenciais em determinado período de uma era: 

a primeira geração visava garantir os direitos individuais, ou seja, regulava os direitos 

civis e políticos do homem; buscavam uma intervenção mínima do Governo, tendo em 

vista o pós Revolução – Francesa, época em, que os indivíduos eram submetidos aos 

abusos do Estado e praticamente não tinham escolhas, assim, o mesmo deveria 

legislar apenas sobre questões consideradas indispensáveis, tais como vida e 

liberdade. De maneira geral, esta geração tratava de valores relativos a fraternidade 

e solidariedade, a autodeterminação dos povos, além do direito de comunicação, além 

de se preocupar com questões relativas à propriedade, emancipação do pensamento 

e expressão, voto e etc55; já a segunda geração trata das garantias coletivas, e ao 

contrário da primeira, buscavam uma atuação positiva por parte do Estado, a fim de 

que a igualdade material fosse alcançada e não apenas a formal, ou seja, buscavam 

que os iguais fossem tratados de forma igual, e os desiguais de maneira desigual, e 

tratam das prerrogativas sociais, econômicos e culturais56. Por fim, a terceira geração, 

trata dos direitos transindividuais, ou seja, não pertencem exclusivamente a um titular, 

e sim a coletividade; tratam, dentre outras coisas, do meio ambiente, da paz e dos 

meios de comunicação57. 

Assim, conforme exposto anteriormente, com o término da ditadura, o novo 

ordenamento jurídico brasileiro se preocupou em garantir aos nacionais e estrangeiros 

aqui residentes e domiciliados, os chamados Direitos e Garantias Fundamentais, que 

                                                      
54 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2015, 
p. 135 a 136. 
55 BIANCO, Fernando Silva. As gerações de direitos fundamentais. Data: 01 dez. 2006, não paginado. 

Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3033/As-geracoes-de-direitos-
fundamentais>. Acesso em 17 abr. 2018. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3033/As-geracoes-de-direitos-fundamentais
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3033/As-geracoes-de-direitos-fundamentais
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visam regulamentar os direitos individuais, coletivos, difusos e sociais, referentes à 

nacionalidade e aos direitos políticos. Para autores defensores da corrente 

jusnaturalista, como Thomas Hobbes e John Locke, estas garantias são inerentes ao 

homem, ou seja, eles existem e devem ser assegurados ao cidadão independente de 

positivação dos mesmos por parte do legislativo, pois é um direito natural do homem, 

ou seja, ele nasce e morre com ele58.  

Segundo Norberto Bobbio: “só assim se descobre que o homem, antes de ter 

direitos civis que são o produto da história, tem direitos naturais que os precedem; e 

esses direitos naturais são o fundamento de todos os direitos civis”59. 

No entanto, para a corrente juspositivista, defendida principalmente por Hans 

Kelsen, o direito só pode ser garantido ao indivíduo através de leis formais, 

independentemente de ser ou não próprio do indivíduo60. A nossa Carta Magna é 

escrita, e por isso, essas garantias se encontram positivadas de forma expressa (mas 

não em rol taxativo) na CRFB/88 do art. 5° ao art. 17º. Importante ressaltar que para 

evitar regimes autoritários, o constituinte originário se preocupou, em seu art. 60, p. 

4º, IV da CRFB/88, garantir que esses direitos sejam cláusulas pétreas, ou seja, não 

podem ser abolidas, justamente para evitar que na eventual hipótese de um governo 

ditatorial, os mesmos sejam – novamente – perdidos.  

Além disso, os direitos e garantias fundamentais tem aplicabilidade imediata, 

conforme descrito no art. 5°, p. 1° da CRFB/88, e não dependem de regulamentação 

infraconstitucional para estarem aptos a produzirem efeitos. 

 
“Verifica-se marcado zelo nos sistemas jurídicos democráticos em evitar que 
as posições afirmadas como essenciais da pessoa quedem como letra morta 
ou que só ganhem eficácia a partir da atuação do legislador. Essa 
preocupação liga-se à necessidade de superar, em definitivo, a concepção 
do Estado de Direito formal, em que os direitos fundamentais somente 
ganham expressão quando regulados por lei, com o que se expõem ao 
esvaziamento de conteúdo pela atuação ou inação do legislador61”.  

 

                                                      
58 VANIN, Carlos Eduardo. Jusnaturalismo e Juspositivismo. Não paginado. Disponível em: < 
https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/189321440/jusnaturalismo-e-juspositivismo>. Acesso em: 
28 mai. 2018. 
59 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 10ª Tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 82. 
60 FREITAS, Viviane de Andrade. Aspectos fundamentais da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. 
Data: jun. 2016, não paginado. Disponível em: < https://jus.com.br/artigos/49444/aspectos-
fundamentais-da-teoria-pura-do-direito-de-hans-kelsen>. Acesso em: 28 mai. 2018. 
61 RAUL, Jessica Mara, op. cit., 154. 

https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/189321440/jusnaturalismo-e-juspositivismo
https://jus.com.br/artigos/49444/aspectos-fundamentais-da-teoria-pura-do-direito-de-hans-kelsen
https://jus.com.br/artigos/49444/aspectos-fundamentais-da-teoria-pura-do-direito-de-hans-kelsen
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Assim, nota-se uma preocupação do legislador em evitar que determinados 

direitos sejam suprimidos, e, portanto, no próprio preâmbulo62 da Constituição, que 

funciona como uma apresentação da mesma, deixa claro que uma das funções da 

República, enquanto Estado Democrático de Direito é garantir o exercício dos direitos 

sociais e individuais; além disso, se preocupou em criar um título específico para tratar 

dos Princípios Fundamentais. Importante ressaltar que a lei maior trata dos direitos 

fundamentais de todas as gerações, visando de maneira geral, a igualdade e 

liberdade. 

 

 

2.2 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

 

A Organização das Nações Unidas, – a ONU – é uma organização 

internacional que visa especialmente tratar das questões relacionadas aos Direitos 

Humanos e da paz entre os povos, através da cooperação entre os países; o Brasil é 

membro da ONU. 

Em 1948, a mesma publicou a Declaração Universal dos Direitos Humanos– 

a DUDH63 –, influenciada pelo fim da 2ª Guerra Mundial, buscando garantir, que a 

partir daí, todos os seres humanos tivesses seus direitos respeitados e a igualdade 

entre eles, vedando a tortura, o trabalho escravo, o preconceito por causa da cor, entre 

outros. De forma geral, esta declaração procurou garantir que todas as criaturas 

tivessem direitos básicos, como a liberdade de expressão, pensamento, credo, e que 

os mesmos sejam válidos em qualquer lugar do mundo. A DUDH possui 30 artigos, 

                                                      
62 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Congresso 
Nacional. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 01 mai. 
2018. Preâmbulo: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL. 
63 NAÇÕES UNIDAS. ONU -  Declaração universal dos direitos humanos (1948). Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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sendo que o 1° trata da igualdade entre indivíduos, e o art. XXIII, item 2, trata da 

proibição de distinção salarial entre pessoas que exerçam a mesma função. 

Logo, fica clara a influência que a DUDH possui na Constituição de 1988, que 

busca garantir a igualdade entre todas as pessoas, cumprindo o papel de uma 

Democracia, conforme é explicitado no art. 1° da CRFB/88, visando distinções 

movidas por preconceitos, e garante de forma expressa a paridade entre todas as 

pessoas, como pode ser observado no caput do art. 5º, que constitucionalizou 

princípio da igualdade.  

 
“A igualdade assegura ao ser humano o direito de ser diferente, de não ser 
submetido a tratamento de modificação de personalidade, proibindo qualquer 
forma de discriminação e de tratamento desigual em razão de origem, idade, 
cor, raça, estado civil, deficiência, crença religiosa ou convicção filosófica64”. 
 

 

Além disso, outro princípio fundamental garantido de forma expressa pela 

República é o da dignidade da pessoa humana que dispõe que todo ser humano 

merece respeito, independentemente de suas escolhas e crenças pessoais; o mesmo 

também se encontra de forma expressa na Carta Magna, em seu art. 1º, III. 

 

2.2.1 O artigo 5° da CRFB/88 e a vedação à discriminação de gênero e raça  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a que trata de 

forma mais profunda as questões ligadas aos Direitos Fundamentais, tendo em vista 

ser uma Lei Maior pós Ditadura-Militar; prova disto, é o artigo 5º da mesma, que possui 

78 incisos regulando o tema – que não se exaure aqui.  

Sabe-se que um dos pilares de um Estado Democrático é a igualdade, e a 

liberdade, e portanto, o caput do referido artigo veda a distinção de qualquer natureza, 

em seu inciso I tratando especificamente da igualdade entre os sexos e o inciso XLII 

tratando do repúdio ao racismo, que é crime imprescritível e inafiançável. Assim, fica 

claro que fatores como gênero e raça não podem constituir motivos para excluir estes 

grupos, os segregando mesmo que indiretamente.  

                                                      
64 MAGALHÃES, Huacy Ragner Amaral de. Dignidade da Pessoa Humana, Igualdade e Tolerância. 
Data: 13 out. 2012, não paginado. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.39989&seo=1>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
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Conforme exposto anteriormente, as leis são mutáveis e variam de acordo 

com o momento e valores que um determinado grupo vive em determinada época; 

logo, com a Carta Magna não seria diferente, tendo em vista que no que diz respeito 

a sua origem, a mesma foi promulgada, ou seja, possui participação popular. O povo, 

através de seus representantes, foi capaz de usar da sua liberdade de expressão para 

fazer valer a vontade da maioria, e com isso, conquistar uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

 
 

“Assim, a democracia – governo do povo, pelo povo e para o povo – aponta 
para a realização dos direitos econômicos e sociais, que garantem a 
realização dos direitos econômicos e sociais, que garantem a realização dos 
direitos individuais, de que a liberdade é a expressão mais importante. Os 
direitos econômicos e sociais são de natureza igualitária, sem os quais os 
outros não se efetivam realmente. É nesse sentido que também pode se dizer 
que os direitos humanos fundamentais são valores da democracia. Vale dizer: 
ela deve existir para realizá-los, com o que estará concretizando a justiça 
social65”. 

 
 

Além do mais, no que se refere a sua elaboração, a nossa Constituição é 

dogmática, ou seja, expressa valores vividos no período do seu surgimento. Dessa 

maneira, pode-se extrair que a população brasileira almejava uma democracia de fato, 

onde todos fossem tratados como iguais. Dessa forma, os movimentos sociais foram 

muito importantes para conseguir a igualdade formal na nossa Carta-Magna 

 
“A presença de movimentos compostos por militantes dedicados a combater 
a discriminação racial na sociedade brasileira é um dado histórico relevante 
na conjuntura social e política que antecede o período de redemocratização 
e é marcado pelo forte autoritarismo dos militares. Na década de 1980, os 
movimentos negro e indígena organizados protagonizaram, ao lado de 
aliados da sociedade civil organizada, diversas lutas por uma gama de 
direitos expressos na nova Constituição que protegesse e garantisse o 
reconhecimento da diversidade étnica, racial, linguística e cultural, 
inaugurando assim um cenário que pôs em relevo as relações de poder e o 
lugar do subordinado ao qual foi conferido a esses grupos no processo 
histórico de formação da sociedade brasileira, tal como a conhecemos 
hoje66”.  

 

 
Ademais, além da vedação de práticas de supremacia racial e de 

superioridade de um sexo em relação ao outro, expressos no artigo 5º da CRFB/88 

                                                      
65 SILVA, José Afonso da (2011), op. cit., p 132. 
66 SAITU. Cecília de Campos; MADALENY, Kelly Xavier; LEMOS, Roma Gonçalves. Diferenças étnico-
raciais e formação docente: um diálogo necessário. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Selo Novo, 2016, p. 
54. 
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acima mencionados, eles refletem também do art. 7º da mesma que trata dos direitos 

sociais, e em inciso XXX proíbe distinções nas práticas trabalhistas que sejam 

motivadas por critérios relacionados a etnia e gênero.  

Portanto, fica clara a importância que o Poder Constituinte Originário deu aos 

Direitos e Garantias Fundamentais, que inclusive dentro da Constituição tem um título 

próprio; dessa forma, o objetivo central de um governo popular foi alcançado – a 

igualdade –, já que o poder legiferante se preocupou em garantir de forma expressa 

que a dignidade de todos os indivíduos seja respeitada, em todos os tipos de relação, 

inclusive as laborais, e que todos são iguais perante a lei, sem distinções.  
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CAPÍTULO 3 – DESIGUALDADE NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO  

 

 

Os Direitos Sociais podem ser definidos como garantias que visam combater 

as desigualdades, ou seja, buscam proteger a igualdade, independente de gênero, 

raça, orientação sexual, dentre outros, e, além disso zelam pela dignidade humana, 

garantindo respeito à todos os indivíduos indistintamente. Esses direitos se encontram 

na DUDH, que serviu de inspiração para a CRFB/88; assim, pode-se dizer que o 

trabalho é um direito de todo cidadão e é garantido pela Lei-Maior em seu art. 6º, in 

verbis:  

 

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição67”. 

 
 

Portanto, pode-se dizer que o trabalho é uma garantia constitucional prevista 

em lei, a qual todo ser humano tem direito, devendo serem respeitados direitos como 

salário mínimo, férias e licença maternidade. Além disso, a Carta Magna também é 

expressa ao vedar distinções salariais motivadas por etnia e sexo, conforme pode ser 

observado no art. 7º, XXX: “proibição de diferença de salários, de exercício de funções 

e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil68”. 

O Direito visa proteger o trabalhador, através de leis expressas, princípios, 

medidas sociais, etc, tendo em vista que o mesmo é considerado a parte mais frágil 

da relação, não podendo competir economicamente com o empregador, que detém o 

capital. 

 
 

“A maior característica do Direito do Trabalho é a proteção ao trabalhador, 
seja através da regulamentação legal das condições mínimas da relação de 
emprego, seja através de medidas sociais adotadas e implantadas pelo 
governo e sociedade. Logo, seu principal conteúdo é o empregado e o 
empregador69”. 

                                                      
67 BRASIL. Constituição (1988), op. cit. 
68 BRASIL. Constituição (1988), op. cit., Artigo 7°, XXX, CRFB/88: São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXX - proibição de 
diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor 
ou estado civil; 
69 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho – De acordo com a Reforma Trabalhista Lei 
13.467/2017. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 47. 
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Assim, percebe-se que o ordenamento jurídico procurou proteger ao máximo 

o empregado, criando inclusive, seu próprio compilado de leis, através da 

Consolidação das Leis do Trabalho, e a CRFB/88 é expressa ao proibir qualquer tipo 

de discriminação motivada por raça e/ou sexo ao longo de seus artigos e através de 

princípios da anteriormente expostos, como o da igualdade e o da dignidade da 

pessoa humana. O objetivo aqui é evitar que trabalhadores negros sofram com as 

mazelas da escravidão, através do racismo institucional que pode ser definido como: 

 
 

“O Racismo Institucional é o fracasso das instituições e organizações em 
prover um serviço profissional e adequado às pessoas devido a sua cor, 
cultura, origem racial ou étnica. 
Ele se manifesta em normas, práticas e comportamentos discriminatórios 
adotados no cotidiano de trabalho, os quais são resultantes da ignorância, da 
falta de atenção, do preconceito ou de estereótipos racistas. 
Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos 
raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a 
benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações70”. 

 
 

Devido ao passado obscuro do País durante o Brasil-Colônia, é evidente que 

no pós-abolição os negros não tiveram as mesmas oportunidades que os brancos, e 

como o racismo é uma característica altamente presente na sociedade, a inserção 

dos mesmos no mercado de trabalho não foi fácil. Porém com a consagração da 

democracia e através do neoconstitucionalismo, a igualdade formal foi finalmente 

alcançada no direito brasileiro.  

Apesar da igualdade substantiva prevista em lei, a material ainda está longe 

de ser alcançada, tema este, que será melhor explorado no item 3.1.  

O Poder Constituinte Originário se preocupou em garantir a paridade entre 

brancos e negros e homens e mulheres, ou seja, a partir de 1988 a própria CRFB/88 

implantou medidas para acabar com a desigualdade no Brasil, motivada pelo racismo 

e machismo. 

Contudo, trinta anos após a promulgação da CRFB/88, poucas mudanças 

foram conquistadas no que tange a inserção de negros e mulheres no mercado de 

                                                      
70 MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. Racismo Institucional, combate ao racismo institucional. 
Não paginado. Grifo do autor. Disponível em: < 
http://www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/nucleos-e-gts/gt-racismo/fique-por-dentro-gt-
racismo/racismo-institucional-gt-racismo>. Acesso em: 01 mai. 2018. 

http://www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/nucleos-e-gts/gt-racismo/fique-por-dentro-gt-racismo/racismo-institucional-gt-racismo
http://www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/nucleos-e-gts/gt-racismo/fique-por-dentro-gt-racismo/racismo-institucional-gt-racismo
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trabalho. Sabe-se que para se conseguir um bom emprego, com um bom salário é 

necessário estudo; a Carta-Magna consagrou a educação como um direito social, pois 

a mesma se faz fundamental para se acabar com a desigualdade. 

No período pós-abolição, não foi permitido aos afro-brasileiros o acesso à 

educação, consequência esta que até hoje possui reflexos na sociedade. 

No ano de 2017, o número de analfabetos no Brasil correspondia à 11,8 

milhões de pessoas, sendo que, ao analisar estes números por idade, a taxa era maior 

entre a população com mais de 60 anos, correspondendo a 20,4% enquanto entre a 

população com 15 anos ou mais, este número representa 7,2%. No entanto, ao 

analisarmos a mesma questão sob uma ótica racial, os dados mudam drasticamente; 

entre a população mais velha, ao consideramos a cor da pele, a população analfabeta 

representa 30,7% do povo negro e pardo, enquanto para brancos, o indicador 

representa 11,7% das pessoas. Já entre os mais novos, o índice representa 9,9% para 

pretos e pardos, e 4,2% para os brancos71. 

O acesso à educação é uma garantia constitucional prevista na Lei-Maior em 

seu artigo 205, in verbis: 

 
 

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho72”. 

 
 

No entanto, mesmo com a proteção estatal, a população preta ainda encontra 

uma grande dificuldade no acesso à educação de qualidade, pois conforme os dados 

mostrados pelo IBGE a taxa de analfabetismo entre negros e pardos é mais do que o 

dobro em relação aos brancos, e consequentemente, sem um grau de instrução 

mínimo é impossível uma boa colocação no mercado de trabalho. Ademais, as 

chances de um bom emprego são ínfimas para pessoas que não sabem ler e escrever, 

e tudo isso contribui cada vez mais para a desigualdade social nas relações laborais. 

                                                      
71VETTORAZZO, Lucas. País tem 11,8 milhões de analfabetos; taxa entre negros dobra ante brancos. 
Dados do IBGE correspondentes ao ano de 2017. Data: 21 dez. 2017, não paginado. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/12/1944963-pais-tem-118-milhoes-de-analfabetos-taxa-
entre-negros-dobra-ante-brancos.shtml >. Acesso em: 01 mai. 2018. 
72 BRASIL. Constituição (1988), op. cit., Art. 205 CRFB/88. 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/12/1944963-pais-tem-118-milhoes-de-analfabetos-taxa-entre-negros-dobra-ante-brancos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/12/1944963-pais-tem-118-milhoes-de-analfabetos-taxa-entre-negros-dobra-ante-brancos.shtml
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Antes da aplicação da Lei de Cotas73, a qual será melhor trabalhada mais 

adiante, no ano de 2011 a presença de negros nas Universidades correspondia a 8,8% 

da população, enquanto a de pardos representava 11%. Em contra partida, no mesmo 

ano, a presença de brancos nesse espaço representava cerca de 25,6% da 

população. Portanto, mais uma vez fica clara a ausência de pretos nos espaços de 

educação em qualquer nível, enquanto a da população caucasiana continuam 

crescendo; nota-se que mesmo com o passar dos anos o colonialismo continua 

vigente, e os negros continuam sem ocupar lugares de destaque na sociedade74. 

No que se à inserção no mercado de trabalho, segundo dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2007, a taxa de desocupação entre 

mulheres negras correspondia a 12,4% versus 9,4% entre mulheres brancas versus 

6,7% entre homens negros versus 5,5% de homens brancos. No que tange a média 

salarial do gênero feminino, as afro-brasileiras e as caucasianas recebiam cerca de 

R$436,00 e R$797,00, respectivamente; já para o gênero masculino, a média 

correspondia à R$649 e R$ 1.278 para o sexo masculino de cor preta e branca, nesta 

ordem75. 

 
 
“Segundo os pesquisadores, a diferença salarial entre mulheres brancas e 
negras não tem como única causa a discriminação, mas também a o nível de 
escolaridade. 
Para a mulher negra é mais difícil tanto entrar no mercado como ocupar 
melhores postos. Mesmo no caso das ocupações preferencialmente 
femininas, como as que lidam diretamente com o público, como 
recepcionistas, por exemplo, as mulheres negras são preteridas76”. 

 
 

No mesmo ano, os dados obtidos pelo IPEA no que diz respeito a função de 

Empregada Doméstica, constatam que o percentual de mulheres brancas exercendo 

                                                      
73 BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Brasília. Congresso Nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 25 mai. 2018.  
74 MOURA, Rafael Moraes. N° de jovens negros na universidade quadruplica, mas 91% ainda estão 
fora. Dados do Censo correspondentes ao ano de 2011, antes da aplicação da Lei de Cotas. Data: 17 
out. 2012, não paginado.  Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,n-de-jovens-
negros-na-universidade-quadruplica-mas-91-ainda-estao-fora-imp-,946579>. Acesso em: 02 mai. 
2018. 
75 G1. SÃO PAULO. Mulheres negras ganham menos e sofrem mais com desemprego, diz IPEA. Dados 
obtidos através do IPEA no ano de 2007. Data: 16 dez. 2008, não paginado. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL923727-9356,00-
MULHERES+NEGRAS+GANHAM+MENOS+E+SOFREM+MAIS+COM+DESEMPREGO+DIZ+IPEA.h
tml >. Acesso em: 07 mai. 2018.  
76 Ibidem. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.711-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,n-de-jovens-negros-na-universidade-quadruplica-mas-91-ainda-estao-fora-imp-,946579
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,n-de-jovens-negros-na-universidade-quadruplica-mas-91-ainda-estao-fora-imp-,946579
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL923727-9356,00-MULHERES+NEGRAS+GANHAM+MENOS+E+SOFREM+MAIS+COM+DESEMPREGO+DIZ+IPEA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL923727-9356,00-MULHERES+NEGRAS+GANHAM+MENOS+E+SOFREM+MAIS+COM+DESEMPREGO+DIZ+IPEA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL923727-9356,00-MULHERES+NEGRAS+GANHAM+MENOS+E+SOFREM+MAIS+COM+DESEMPREGO+DIZ+IPEA.html
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este serviço correspondia a 12,1% enquanto o de mulheres negras representava 

cerca de 21,3%77.  

Contudo, dez anos depois a situação não é muito diferente, pois atualmente, 

homens brancos com ensino superior completo ganham cerca de R$ 6.702,00 e 

mulheres brancas R$ 3.981; já o homem negro recebe por volta de R$ 4.810,00 e 

mulheres negras R$ 2.918,00, segundo o estudo “O Desafio da Inclusão”, elaborado 

pelo Instituto Locomotiva78, comprovando assim que mesmo com o passar dos anos, 

a situação se mantém a mesma.  

Assim, fica evidente que até hoje as mazelas do racismo assolam os negros, 

que são os menos estudados, com maior índice de desemprego e menor salário. Ao 

analisarmos a situação das mulheres pretas percebe-se que a situação é ainda pior, 

pois se encontram na base da sociedade, sendo menos estudadas que homens 

negros e brancos e mulheres caucasianas, além de serem as com maior índice de 

desemprego e com o menor salário dentre os grupos analisados. A situação só se 

inverte quando se trata de funções de limpeza, cargos que não necessitam de 

instrução e não despertam o interesse das pessoas, por ser uma profissão 

marginalizada e com menor salário, além de exigir esforço braçal, percebe-se que a 

maior inserção de mulheres negras, já que homens e mulheres brancas obtiverem 

mais chances de estudar e consequentemente, melhores posições no mercado de 

trabalho.  

 

3.1 A BUSCA PELA IGUALDADE MATERIAL 

 

Conforme exposto anteriormente, o ordenamento jurídico brasileiro, através 

da CRFB/88 consagrou a igualdade entre todos os indivíduos. Portanto, de acordo 

com a Carta Magna, toda e qualquer forma de discriminação é proibida, tratamento 

desigual entre homens e mulheres é vedado, e além disso, a República repudia o 

racismo. Assim, nota-se que a paridade formal entre as pessoas já foi alcançada e se 

encontra de forma expressa na legislação, porém, ainda nota-se o desafio do Estado 

                                                      
77 G1. SÃO PAULO, op. cit. 
78 BELLONI, Luiza. Mulher negra graduada no Brasil recebe 43% do salário de homem branco. 
Pesquisa Elaborada pelo Instituto Locomotiva, com dados da PNAD contínua. Data: 16 nov. 2017, não 
paginado. Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2017/11/16/mulher-negra-graduada-no-
brasil-recebe-43-do-salario-de-homem-branco_a_23279872/ >. Acesso em: 07 mai. 2018. 

https://www.huffpostbrasil.com/2017/11/16/mulher-negra-graduada-no-brasil-recebe-43-do-salario-de-homem-branco_a_23279872/
https://www.huffpostbrasil.com/2017/11/16/mulher-negra-graduada-no-brasil-recebe-43-do-salario-de-homem-branco_a_23279872/
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de promover a igualdade substantiva, tendo em vista que conferiu proteção legal a 

todos indistintamente, garantindo a igualdade, mas não dispôs de meios para a 

mesma ser alcançada, fato este, que pode ser comprovado pelo acima exposto, que 

mostra que negros são os menos escolarizados, e as mulheres negras são as com 

piores salários e cargos. 

 O Brasil também decretou o Estatuto da Igualdade Racial79, que garante à 

população negra igualdade e oportunidade, ratificou a Convenção Internacional sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial em 1968, que entrou em 

vigor em 04 de janeiro de 1969, que é anterior a própria CRFB/88, e visa reforçar junto 

as Nações Unidas, a vedação a discriminação racial, buscando garantir que todas as 

raças e culturas sejam respeitadas. Além disso, temos a Lei n° 7.716/1989 que define 

os crimes de racismo. Ademais, no que tange à questão racial e igualdade entre os 

sexos, o País é signatário da DUDH, que conforme já exposto, zela pela igualdade em 

todos os aspectos, da Convenção n° 111 da Organização Internacional do Trabalho 

em matéria de emprego e profissão de 19 de janeiro de 1968, que veda a 

desigualdade nas relações laborais motivadas por fatores como gênero e raça; da 

Convenção n° 100 – Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres 

Trabalhadores por Trabalho de Igual Valor, de 25 de abril de 1958, e participa da 

Declaração e Plano de Ação da Conferência Mundial Contra o Racismo a Xenofobia 

e Intolerâncias Correlatas de 2011. 

Apesar de toda a proteção legal, seja através de Leis, tratados e convenções, 

garantindo que homens e mulheres, negros e brancos são iguais e devem ser tratados 

como tal, a realidade é bem diferente, podendo ser comprovada pelos dados acima 

expostos, que confirmam que a mulher negra é a que mais sofre discriminação no 

mercado de trabalho. 

Segundo Patrícia Lino Costa, economista do DIEESE: 

 
"Historicamente, a condição dos negros no mercado de trabalho sempre foi mais 
desfavorável. No caso das mulheres negras, elas possuem a maior taxa de 
desemprego indicando a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Quando 
a gente olha a estrutura de ocupação da mulher negra, a gente percebe que 20% 
das ocupadas negras, elas estão no trabalho doméstico, aonde a remuneração é 
menor, as condições de trabalho são mais desfavoráveis80”. 

                                                      
79 BRASIL. Lei ° 12.288, de 20 de julho de 2010. BRASÍLIA: CONGRESSO NACIONAL. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm>. Acesso em: 25 mai. 2018.  
80 GLOBO.COM. Pesquisas comprovam que mulheres negras trabalham muito, ganham pouco e 
sofrem discriminação. Data: 03 dez. 2010, não paginado. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm
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Assim, pode ser observado que apesar de termos consagrada a igualdade formal 

no ordenamento jurídico brasileiro, a material ainda está bem longe de ser garantida.  

Dessa forma, o legislador buscando alcançar uma paridade de fato e não apenas 

de direito, se propôs a buscar a isonomia material, objetivando que a uniformidade entre 

os cidadãos não se limite a lei, que já garante a mesma. Importante ressaltar que o 

conceito de igualdade garante que todos sejam tratados sem distinções dentro de suas 

possibilidades; homens e mulheres, por exemplo, apesar de iguais possuem condições 

físicas diferentes, portanto, é de se esperar que sejam estabelecidos alguns critérios de 

distinção entre eles, mas não de forma negativa, e sim por questões que estão ligadas ao 

genótipo do ser humano, a fim de promover maior bem-estar. 

 
“Portanto, o enunciado geral de igualdade, dirigido ao legislador, não pode 
exigir que todos sejam tratados exatamente da mesma forma ou que todos 
devam ser iguais em todos os aspectos. Por outro lado, para ter algum 
conteúdo, ele não pode permitir toda e qualquer diferenciação e toda e 
qualquer distinção. É necessário questionar se e como é possível encontrar 
um meio-termo entre esses dois extremos81”. 

 

 

Fica claro que o objetivo do legislador aqui, é permitir critérios discriminadores 

em questões que isto seja de suma importância, pois, por exemplo, não se pode 

permitir que uma criança exerça trabalho braçal, e o mesmo vale para um idoso, pois 

em regra, apesar de ser proibida distinção movida por questões relacionadas a idade, 

em alguns casos, tais como o exposto, ela se faz necessária.  

Dito isso, pode-se concluir que o ordenamento jurídico busca tratar os iguais 

como iguais e os desiguais como desiguais; por mais que o Constituinte tenha se 

preocupado ao máximo em garantir que mulheres negras não sofram nenhum tipo de 

preconceito, é inevitável que este fato venha ocorrer devido a questões históricas.  

 
“Para se chegar a uma vinculação substancial do legislador, é necessário 
interpretar a fórmula "o igual deve ser tratado igualmente; o desigual, 
desigualmente" não como uma exigência dirigida à forma lógica das normas, 
mas como uma exigência dirigida ao seu conteúdo, ou seja, não no sentido 
de um dever formal, mas de um dever material de igualdade82”. 

 

                                                      
http://g1.globo.com/acao/noticia/2010/12/pesquisas-comprovam-que-mulheres-negras-trabalham-
muito-ganham-pouco-e-sofrem-discriminacao.html >. Acesso em: 07 mai. 2018. 
81 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1986, p. 
397. 
82 Ibidem, p.399. 

http://g1.globo.com/acao/noticia/2010/12/pesquisas-comprovam-que-mulheres-negras-trabalham-muito-ganham-pouco-e-sofrem-discriminacao.html
http://g1.globo.com/acao/noticia/2010/12/pesquisas-comprovam-que-mulheres-negras-trabalham-muito-ganham-pouco-e-sofrem-discriminacao.html
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Com base nisso, em 29 de agosto de 2012 entrou em vigor a Lei de Cotas83, 

que garante cotas aos negros, pardos e indígenas no Ensino Superior e em 

Instituições Federais de ensino, pois tendo em vista o seu passado histórico, é 

evidente que o grupo em questão sempre encontrou enormes dificuldades para 

completarem os estudos, e principalmente obterem uma graduação. O objetivo da Lei, 

é garantir que todos tenham acesso à educação, principalmente acesso às 

Universidades, para que futuramente, todas as pessoas indistintamente tenham 

acesso ao direito social garantido pela CRFB/88, e consequentemente melhores 

empregos e rendas. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela 

constitucionalidade da referida lei, na pessoa de Joaquim Barbosa: 

 
 

“não se deve perder de vista o fato de que a história universal não registra, 
na era contemporânea, nenhum exemplo de nação que tenha se erguido de 
uma condição periférica à condição de potência econômica e política, digna 
de respeito na cena política internacional, mantendo, no plano doméstico, 
uma política de exclusão em relação a uma parcela expressiva da sua 
população84”. 

 

 
Importante ressaltar que as cotas raciais também são admitidas na pós-

graduação85. Ainda, 20% das vagas em Concursos Públicos são garantidas para 

negros86; importante dizer, que o STF já se manifestou pela constitucionalidade do 

tema. 

“A validade da Lei 12.990/2014, que reserva para negros e pardos 20% das 
vagas em concursos públicos para cargos na administração pública federal, 
foi reconhecida por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta-
feira (8/6). O julgamento começou em maio, quando o relator, ministro Luís 
Roberto Barroso, votou pela constitucionalidade da norma. Ele considerou 
que a lei é motivada por um dever de reparação histórica decorrente da 
escravidão e de um racismo estrutural existente na sociedade brasileira. 
Naquela sessão, acompanharam o relator os ministros Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Rosa Weber e Luiz Fux (...) Para o ministro, mais do que 

                                                      
83 BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, op. cit. 
84 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF julga constitucional política de cotas na UnB. Data: 26 
abr. 2012. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206042>. Acesso em: 12 jul. 
2018. 
85 BRASIL. Portaria normativa n° 13, de 11 de maio de 2016. Disponível em: 
<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/12052016-PORTARIA-NORMATIV13-
DE-11-DE-MAIO-DE-2016-E-PORTARIA-N-396-DE-10-DE-MAIO-DE-2016.pdf>. Acesso em: 31 mai. 
20118. 
86 BRASIL. Lei nº 12.990/2014, de 09 de junho de 2014. BRASÍLIA: CONGRESSO NACIONAL. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 
25 mai. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12990.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.711-2012?OpenDocument
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206042
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/12052016-PORTARIA-NORMATIV13-DE-11-DE-MAIO-DE-2016-E-PORTARIA-N-396-DE-10-DE-MAIO-DE-2016.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/12052016-PORTARIA-NORMATIV13-DE-11-DE-MAIO-DE-2016-E-PORTARIA-N-396-DE-10-DE-MAIO-DE-2016.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.711-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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compatível com a Constituição, trata-se mesmo de uma exigência do texto 
maior, em decorrência do princípio da isonomia prevista no caput do artigo 
5º. Esse entendimento, continuou, está em sintonia com a jurisprudência do 
STF, que já confirmou a constitucionalidade da instituição da reserva de vaga 
para portador de deficiência física e do sistema de cotas para acesso ao 

ensino superior público87 (grifo no original)”. 

 
 

É evidente que a política de cotas não é eterna, e sim uma medida paliativa, 

que visa diminuir a longo prazo a desigualdade entre negros nas relações de trabalho. 

Dessa forma, na iniciativa pública, a Lei n° 12.711/2012, bem como a Lei n° 

12.990/2014 podem com o tempo, sanar essas diferenças, tendo em vista seu caráter 

obrigatório. 

Antes da Lei de Cotas, pesquisas realizadas pelo Instituto Ethos, afirmam que 

apenas 0,6% de mulheres negras ocupam cargos executivos, ou seja, mesmo com as 

políticas de afirmação, até esse número se equiparar ao de homens branco que 

exercem a mesma função levará anos88. 

Portanto é perceptível que mesmo com a igualdade formal alcançada, na 

prática, a desigualdade ainda impera. 

 Por isso se faz necessária a implantação de políticas públicas, a fim de que 

as mesmas sejam sanadas, e a igualdade material seja finalmente consagrada, 

visando que negros e brancos, homens e mulheres, detenham as mesmas chances 

de estudos e salário. 

 

3.2 O RACISMO NAS RELAÇÕES LABORAIS 

 

Com base no exposto, se percebe que embora a legislação seja incisiva em 

vedar a discriminação racial nas relações trabalhistas, e, procurar combater a 

desigualdade através de políticas públicas, visando a igualdade material, não exime 

os negros de serem vítimas de casos de racismo explicito e injúria racial em seus 

ambientes de trabalho. Na Justiça do Trabalho de todo o Brasil, encontramos diversos 

casos de discriminação racial sofrida pelos trabalhadores. 

                                                      
87 CONJUR. Lei de Cotas no serviço público federal é constitucional, decide Supremo. Data: 08 jun. 
2017, não paginado. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2017-jun-08/lei-cotas-servico-publico-
federal-constitucional-stf >. Acesso em: 08 mai. 2018. 
88BENTO, Cida. Permanência e mudanças: mulheres negras no trabalho. Dados obtidos pelo Instituto 
Ethos. Data: 18 abr. 2017. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/economia/permanencia-e-
mudancas-mulheres-negras-no-trabalho>. Acesso em: 08 mai. 2018. 

https://www.conjur.com.br/2017-jun-08/lei-cotas-servico-publico-federal-constitucional-stf
https://www.conjur.com.br/2017-jun-08/lei-cotas-servico-publico-federal-constitucional-stf
https://www.cartacapital.com.br/economia/permanencia-e-mudancas-mulheres-negras-no-trabalho
https://www.cartacapital.com.br/economia/permanencia-e-mudancas-mulheres-negras-no-trabalho
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Assim: 

 
 

“DANOS MORAIS. RACISMO. Comprovadas as ofensas de cunho racista 
sofridas pela reclamante, no ambiente de trabalho, deve a reclamada arcar 
com o pagamento de indenização por danos morais89”. 
 
 
“DANO MORAL. ALCUNHA PEJORATIVA DE ÍNDOLE RACISTA. 
CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Atinge a honra e a dignidade 
do trabalhador negro a alcunha pejorativa alusiva ao seu grupo étnico, 
configurando odiosa atitude racista e discriminatória. Caracterizada ofensa 
ao patrimônio íntimo do obreiro, impõe-se ao empregador o pagamento de 
indenização por dano moral. Apelo autoral parcialmente provido90”. 
 
 
“ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO DANO MORAL. OFENSA 
VERBAL. RACISMO. A conduta do empregador que ofende, ou permite que 
seus subordinados sofram injurias raciais, revela evidente intenção de 
depreciar seu empregado por motivo racial, de modo a violar os artigos 3º, 
IV, e 5º, caput, ambos da Constituição da República. A manifestação 
depreciativa, inclusive, ofende a dignidade e a honra subjetiva do 
trabalhador, circunstância bastante para configurar o dano moral91”. 
 
 
“DANOS MORAIS. PRÁTICA DE ATO DISCRIMINATÓRIO POR 
RACISMO. A prova testemunhal confirmou que o preposto da reclamada 
disse, perante outros colegas de trabalho do reclamante, que o salário dele 
era menor em razão da sua cor. Tal fato constitui ato de racismo, que não 
obstante sejam comuns em nosso País, não mais podem ser tolerados, pelo 
contrário, o Judiciário deve agir de forma a erradicar "brincadeiras" desse 
jaez, que constituem verdadeiros atos ilícitos, nos termos do artigo 5º , 
inciso XLII da CF. E, quanto mais no ambiente de trabalho, no qual deve 
prevalecer o respeito ao trabalhador." (TRT18, RO - 0003500-
44.2010.5.18.0181, Rel. ALDON DO VALE ALVES TAGLIALEGNA, 1ª 
TURMA, 08/07/2011)92”. 

 
 

No que tange às mulheres negras, estas, além de sofrerem as mazelas do 

racismo, assim como os homens negros, estão também suscetíveis a serem vítimas 

                                                      
89 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, Relator: Ricardo Carvalho Fraga, Data de 
Julgamento: 15/07/2014, 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. JusBrasil, 2014. Disponível em: 
<https://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/128321232/recurso-ordinario-ro-15945720125040013-
rs-0001594-5720125040013>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, Relatora: Rosana Salim Villela Travesedo, 
Data de Julgamento: 20/02/2013, Décima Turma, Data de Publicação: 06-03-2013. JusBrasil, 2013. 
Disponível em: <https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24899086/recurso-ordinario-ro-
6577120115010302-rj-trt-1>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
91 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, Relator: Angelo Galvao Zamorano, Data 
de Julgamento: 01/06/2015, Terceira Turma, Data de Publicação: 09/06/2015. JusBrasil, 2015. 
Disponível em: <https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/196976672/recurso-ordinario-ro-
5669220145010522-rj>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
92 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, Relator: Aldon do Vale Alves 
Taglialegna, Data de Julgamento: 08/07/2011, 1ª TURMA. JusBrasil, 2011. Disponível em: 
<https://trt-18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/420179826/recurso-ordinario-trabalhista-ro-
35004420105180181-go-0003500-4420105180181>. Acesso em: 31 mai. 2018. 

https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24899086/recurso-ordinario-ro-6577120115010302-rj-trt-1
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24899086/recurso-ordinario-ro-6577120115010302-rj-trt-1
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/196976672/recurso-ordinario-ro-5669220145010522-rj
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/196976672/recurso-ordinario-ro-5669220145010522-rj
https://trt-18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/420179826/recurso-ordinario-trabalhista-ro-35004420105180181-go-0003500-4420105180181
https://trt-18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/420179826/recurso-ordinario-trabalhista-ro-35004420105180181-go-0003500-4420105180181
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de assédio sexual, tendo em vista serem duplamente oprimidas, devido ao seu 

gênero e raça.  

Logo:  

 
 

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO SEXUAL. CRIME DE 
RACISMO. Comprovado que os superiores hierárquicos e colegas de 
trabalho praticaram crimes de racismo e discriminação quanto à origem da 
empregada, culminando com o assédio sexual explícito, impõe-se a 
condenação na indenização por dano moral93”. 

 
 

“Refere que os colegas do sexo masculino elaboraram um ranking, em 
arquivo no sistema, no qual as funcionárias mulheres eram avaliadas 
segundo quesitos sexuais, "tendo a autora vencido a competição no quesito 
sexo oral, em razão de ser afro-descendente, pois possuía lábios mais 
carnudos do que o normal da raça branca94”. 

 
 

Assim, fica caracterizado que, mesmo com a inserção dos negros de 

mercado de trabalho, situações de racismo e assédio sexual ainda se fazem 

presentes, pois apesar da proteção legal, não se pode evitar que algumas pessoas 

cometam este tipo de crimes. É necessário descontruir este tipo de narrativa, onde 

acredita-se que os afro-brasileiros sejam menos capazes e inferiores devido ao seu 

tom de pele, assim como, a desconstrução da imagem que negros devem exercer 

apenas tarefas tidas como inferiores. 

 
 

“O governo do Paraná ressaltou que o “Teste de Imagem” é um experimento 
real. Participaram dele profissionais reais de recursos humanos, que foram 
divididos em dois grupos distintos e emitiram opiniões espontâneas às 
imagens apresentadas pelo mediador do experimento. Os dois grupos foram 
reunidos em uma sala e convidados a dar opinião a respeito das fotos. Eram 
imagens de homens e mulheres em situações cotidianas: correndo na rua, 
segurando uma peça de roupa, cortando uma planta com um tesourão de 
jardinagem, entre outras atividades rotineiras. 
Um grupo viu as fotos com pessoas brancas nas situações mencionadas e 
julgou ver um homem apressado, uma mulher escolhendo uma roupa para 
comprar e um rapaz cuidando do próprio jardim. Outro grupo viu as mesmas 
fotos, mas com pessoas negras e julgou ver um homem fugindo, uma mulher 
vendendo roupas e um jardineiro profissional. 

                                                      
93 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, Relatora: Raquel de Oliveira Maciel, Data 
de Julgamento: 23/01/2017, Terceira Turma, Data de Publicação: 02/02/2017. JusBrasil, 2017. 
Disponível em: <https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/425541725/recurso-ordinario-ro-
114236820135010059>. Acesso em: 31 mai. 2018. 

94 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, de 23 de Janeiro de 2017. Disponível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/134871827/trt-4-judiciario-23-01-2017-pg-5854>. Acesso em: 31 

mai. 2018. 

 

https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/425541725/recurso-ordinario-ro-114236820135010059
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/425541725/recurso-ordinario-ro-114236820135010059
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/134871827/trt-4-judiciario-23-01-2017-pg-5854
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Ficou clara no vídeo a diferença de pontos de vista dos profissionais 
participantes do experimento em relação à cor de pele. Quando as fotos eram 
de pessoas brancas, os participantes do teste diziam que eram esportistas, 
ou ocupantes de cargos de liderança, bem remunerados, ou consumidores 
fazendo compras e praticando um hobby. Quando as fotos eram de pessoas 
de pele negra, eles diziam que eram trabalhadores com baixa remuneração, 
desempregados ou “ladrões” fugindo95”. 

 
 

Portanto, percebe-se que conforme já exposto, o racismo e o machismo são 

problemas estruturais que existem desde o período do Brasil-Colônia. Assim, resta 

evidente a necessidade do ordenamento jurídico brasileiro investir em proteções 

legais efetivas, tanto formalmente, quanto materialmente, para este grupo que até hoje 

sofre com as consequências do período escravocrata, consiga se equiparar aos 

brancos, que desde a história do País são favorecidos com as consequências da 

escravidão.  

  

                                                      
95 GRANADEIRO GUIMARÃES. Racismo e injúria racial no mercado de trabalho: profissionais lutam 
contra a discriminação. Não paginado. Disponível em: < 
http://www.granadeiro.adv.br/clipping/jurisprudencia/2017/03/14/racismo-e-injuria-racial-no-mercado-
de-trabalho-profissionais-lutam-contra-a-discriminacao>. Acesso em: 31 mai. 2018. 

http://www.granadeiro.adv.br/clipping/jurisprudencia/2017/03/14/racismo-e-injuria-racial-no-mercado-de-trabalho-profissionais-lutam-contra-a-discriminacao
http://www.granadeiro.adv.br/clipping/jurisprudencia/2017/03/14/racismo-e-injuria-racial-no-mercado-de-trabalho-profissionais-lutam-contra-a-discriminacao
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CONCLUSÃO 

 

 

 O Brasil enriqueceu e cresceu com base na mão de obra escrava. Os 

portugueses, ao chegarem ao País, e se depararem com a quantidade de recursos 

naturais aqui existentes, trouxeram de forma compulsória os africanos, através dos 

navios negreiros, para o continente americano, a fim de servirem como mão de obra.  

Assim, os mesmos foram totalmente desumanizados, não sendo vistos 

enquanto pessoas, com essências e personalidades distintas. Aqui, eram tratados 

como seres inanimados, sem direitos e vontades, devendo apenas seguir ordens, sob 

pena de serem severamente castigados. 

Após séculos vivendo no regime escravagista, o racismo era uma 

característica natural no Brasil. Com o fim da escravidão, através da Lei Áurea, 

assinada pela Princesa Isabel, os libertos foram abandonados sem nenhum tipo de 

direito civil ou mecanismos para que tivessem as mesmas chances que os brancos. 

Dessa maneira, fica nítido o “atraso” dos mesmos, que chegaram ao País de 

forma obrigatória, viveram na condição de escravos por trezentos anos e após isto, 

foram abandonados. 

Dessa forma, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é um 

marco, pois garantiu de forma expressa a igualdade formal entre todos, vedando a 

discriminação motivada por gênero e raça. No entanto, não dispôs de meios para que 

a igualdade material fosse alcançada, pois até hoje, o mercado de trabalho é 

extremamente excludente. Homens e mulheres negras são os menos estudados do 

ensino básico ao superior, e quando falamos de remuneração, as mulheres negras 

são as mais oprimidas, ganhando menos que homens brancos e negros, e menos que 

as mulheres caucasianas. 

É notório que os reflexos da escravidão até hoje são visíveis na sociedade, 

mesmo com toda a proteção legal conferida após anos de luta, os mesmos são os 

com menor educação e salário no mercado de trabalho. Até quando exercem a mesma 

função nas relações laborais, ainda assim, possuem menor remuneração. 

Ao analisarmos especificamente a situação da mulher negra no Brasil, a 

situação ainda é pior, pois além do racismo, ainda lidam com o machismo. 
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Diante disso, o presente trabalho se propôs a mostrar como gênero e raça 

constituem fatores altamente excludentes no mercado de trabalho brasileiro, e como 

apenas a criação de dispositivos legais não são suficientes para mudarem este 

quadro.  

Dessa maneira, sabe-se que um dos pilares da democracia é tratar os iguais 

de forma igual, e os desiguais de forma desigual. Portanto, o Direito enquanto veículo 

de transformação social, precisa de fato, oferecer meios para que a igualdade material 

seja alcançada, não podendo se limitar a criação de leis esparsas que garantam a 

igualdade formal, mas em que nenhum momento, ofereçam meios efetivos para que 

a paridade de fato seja alcançada. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Sejamos todos feministas. Tradução de Christina Baum. 1ª ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
 
 
ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros Editores LTDA, 1986. 
 
 
ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Expectativa de vida e mortalidade de escravos: 
Uma análise da Freguesia do Divino Espírito Santo do Lamim – MG (1859 -1888). Data: dez. 2011. Ed 
51. Disponível em: < 
http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao51/materia01/>. Acesso em: 22 
jun. 2018. 
 
 
BASEGGIO, Julia Knapp; SILVA, Lisa Fernanda Meyer da. As Condições femininas no Brasil Colonial. 
Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cultura-do-estupro-o-que-a-miscigenacao-
tem-a-ver-com-isso>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
 
 
BENTO, Cida. Permanência e mudanças: mulheres negras no trabalho. Data: 18 abr. 2017. Disponível 
em: <https://www.cartacapital.com.br/economia/permanencia-e-mudancas-mulheres-negras-no-
trabalho>. Acesso em: 08 mai. 2018. 
 
 
BIROLI, Flávia. Movimento Feminista. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/movimento-feminista>. Acesso em: 22 
mai. 2018. 
 
 
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 10ª Tiragem. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004. 
 
 
BRABILLA, Leandro Vilela. O que se entende por constitucionalismo? Disponível em: 
<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1764534/o-que-se-entende-por-neoconstitucionalismo-leandro-
vilela-brabilla>. Acesso: 28 mai. 2018. 
 
 
BRANQUEAMENTO no Brasil. Disponível em: <https://racismo-cientifico.weebly.com/branqueamento-
no-brasil.html>. Acesso em: 21 mai. 2018. 
 
 
BRASIL. Lei nº 12.990/2014, de 09 de junho de 2014. Brasília: Congresso Nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 25 mai. 2018. 
 
 
BRASIL. Lei n° 12.711, de 29 de agosto de 2012. Brasília: Congresso Nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 25 mai. 2018. 
 
 
BRASIL. Lei ° 12.288, de 20 de julho de 2010. Brasília: Congresso Nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm>. Acesso em: 25 mai. 2018.  

http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao51/materia01/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cultura-do-estupro-o-que-a-miscigenacao-tem-a-ver-com-isso
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cultura-do-estupro-o-que-a-miscigenacao-tem-a-ver-com-isso
https://www.cartacapital.com.br/economia/permanencia-e-mudancas-mulheres-negras-no-trabalho
https://www.cartacapital.com.br/economia/permanencia-e-mudancas-mulheres-negras-no-trabalho
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1764534/o-que-se-entende-por-neoconstitucionalismo-leandro-vilela-brabilla
https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1764534/o-que-se-entende-por-neoconstitucionalismo-leandro-vilela-brabilla
https://racismo-cientifico.weebly.com/branqueamento-no-brasil.html
https://racismo-cientifico.weebly.com/branqueamento-no-brasil.html
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.711-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm


51 
 

 
 

 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Congresso 
Nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 01 mai. 
2018. 
 
 
BRASIL. Ato Institucional N° 5, de 13 de dezembro de 1968. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm> 
 
 
BRASIL. Ato Institucional N° 3, de 5 de fevereiro de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-03-66.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
 
 
BRASIL. Ato Institucional N° 4, de 7 de dezembro de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-04-66.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
 
 
BRASIL. Ato Institucional N° 2, de 27 de outubro de 1965. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
 
 
BRASIL. Ato Institucional N° 1, de 9 de abril de 1964. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
 
 
BRASIL. Lei n° 48, de 4 de maio de 1935. Modifica o Código Eleitoral. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-48-4-maio-1935-398002-publicacaooriginal-1-
pl.html>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
 
 
BRASIL. Lei n° 2.040, de 28 de setembro de 1871. Dispõe sobre a libertação dos escravos após 
completar 21 anos, também conhecida como Lei do Ventre Livre, assinada pela Princesa Isabel. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
 
 
BELLONI, Luiza. Mulher negra graduada no Brasil recebe 43% do salário de homem branco. Data: 16 
nov. 2017. Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2017/11/16/mulher-negra-graduada-no-
brasil-recebe-43-do-salario-de-homem-branco_a_23279872/>. Acesso em: 07 mai. 2018. 
 
 
BERTH, Joice. Tirem o racismo do feminismo: Mulheres negras vão passar. Data: 28 nov. 2015. 
Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2015/11/28/tirem-o-racismo-do-feminismo-
mulheres-negras-vao-passar/>. Acesso em: 22 mai. 2018. 
 
 
BEZERRA, Juliana. Feminismo no Brasil. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/feminismo-
no-brasil/>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
 
 
BEZERRA, Katharyne. Tese do branqueamento: o que é e porque aconteceu. Disponível em: < 
https://www.estudopratico.com.br/tese-do-branqueamento-o-que-e-e-por-que-aconteceu/>. Acesso 
em: 19 abr. 2018. 
 
 
BIANCO, Fernanda Silva. As gerações de direitos fundamentais. Data: 01 dez. 2006. Disponível 
em:<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3033/As-geracoes-de-direitos-fundamentais>. Acesso 
em: 17 abr. 2018. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-03-66.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-04-66.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-48-4-maio-1935-398002-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-48-4-maio-1935-398002-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm
https://www.huffpostbrasil.com/2017/11/16/mulher-negra-graduada-no-brasil-recebe-43-do-salario-de-homem-branco_a_23279872/
https://www.huffpostbrasil.com/2017/11/16/mulher-negra-graduada-no-brasil-recebe-43-do-salario-de-homem-branco_a_23279872/
http://justificando.cartacapital.com.br/2015/11/28/tirem-o-racismo-do-feminismo-mulheres-negras-vao-passar/
http://justificando.cartacapital.com.br/2015/11/28/tirem-o-racismo-do-feminismo-mulheres-negras-vao-passar/
https://www.todamateria.com.br/feminismo-no-brasil/
https://www.todamateria.com.br/feminismo-no-brasil/
https://www.estudopratico.com.br/tese-do-branqueamento-o-que-e-e-por-que-aconteceu/
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3033/As-geracoes-de-direitos-fundamentais


52 
 

 
 

 
CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho, de acordo com a Reforma Trabalhista Lei 13.467/2017. 
14ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. 
 
 
CONJUR. Lei de Cotas no serviço público federal é constitucional, decide Supremo. Data: 08 jun. 2017. 
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-jun-08/lei-cotas-servico-publico-federal-
constitucional-stf >. Acesso em: 08 mai. 2018. 
 
 
CRUZ, Eliane Almeida de Souza e. Currículo Mínimo de História da Rede Estadual de Ensino do Rio 
de Janeiro: Quais são os espaços da história da África e do negro? (Lei n° 10.639/03). 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2016. 
 
 
DAVIS, Angela. Mulheres, Raça e Classe. Tradução de Heci Regina Candiani. 1ª ed. São Paulo, 
Boitempo, 2016. 
 
 
FREITAS, Viviane de Andrade. Aspectos Fundamentais da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. 
Data: jun. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/49444/aspectos-fundamentais-da-teoria-
pura-do-direito-de-hans-kelsen>. Acesso em: 28 mai. 2018. 
 
 
GELEDÉS INSTITUTO DA MULHER NEGRA. A História da Escravidão Negra no Brasil. Data: 13 jul. 
2012. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/historia-da-escravidao-negra-brasil/>. Acesso em: 
18 abr. 2012. 
 
 
GELEDÉS INSTITUTO DA MULHER NEGRA. Feminismo negro: sobre minorias dentro das minorias. 
Data: 14 jul. 2016. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/feminismo-negro-sobre-minorias-
dentro-da-minoria/>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
 
 
GLOBO.COM. Mulheres negras ganham menos e sofrem mais com desemprego, diz Ipea. Data: 16 
dez. 2008. Disponível em: < http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL923727-9356,00-
MULHERES+NEGRAS+GANHAM+MENOS+E+SOFREM+MAIS+COM+DESEMPREGO+DIZ+IPEA.h
tml>. Acesso em: 07 mai. 2018. 
 
 
GLOBO.COM. Pesquisas comprovam que mulheres negras trabalham muito, ganham pouco e sofrem 
discriminação. Data: 03 dez. 2010. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/acao/noticia/2010/12/pesquisas-comprovam-que-mulheres-negras-trabalham-
muito-ganham-pouco-e-sofrem-discriminacao.html>. Acesso em: 07 mai. 2018 
 
 
GRANADEIRO GUIMARÃES. Racismo e injúria racial no mercado de trabalho: profissionais lutam 
contra a discriminação. Disponível em: < 
http://www.granadeiro.adv.br/clipping/jurisprudencia/2017/03/14/racismo-e-injuria-racial-no-mercado-
de-trabalho-profissionais-lutam-contra-a-discriminacao>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
 
 
JUNIOR, Marcos. Constituição de 1988 – sua história e características. Disponível em: 
<https://www.estudopratico.com.br/constituicao-de-1988-sua-historia-e-caracteristicas/>.  
Acesso em: 28 mai. 2018. 
 
 
KONKEL, Eliane Nilsen; CARDOSO, Maria Angélica; HOFF, Sandino. A condição social e educacional 
das mulheres no Brasil Colônia e Imperial. Disponível em: 
<https://editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro/article/viewFile/8816/4852>. Acesso em: 22 jun. 2018. 

https://www.conjur.com.br/2017-jun-08/lei-cotas-servico-publico-federal-constitucional-stf
https://www.conjur.com.br/2017-jun-08/lei-cotas-servico-publico-federal-constitucional-stf
https://www.geledes.org.br/historia-da-escravidao-negra-brasil/
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL923727-9356,00-MULHERES+NEGRAS+GANHAM+MENOS+E+SOFREM+MAIS+COM+DESEMPREGO+DIZ+IPEA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL923727-9356,00-MULHERES+NEGRAS+GANHAM+MENOS+E+SOFREM+MAIS+COM+DESEMPREGO+DIZ+IPEA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL923727-9356,00-MULHERES+NEGRAS+GANHAM+MENOS+E+SOFREM+MAIS+COM+DESEMPREGO+DIZ+IPEA.html
http://g1.globo.com/acao/noticia/2010/12/pesquisas-comprovam-que-mulheres-negras-trabalham-muito-ganham-pouco-e-sofrem-discriminacao.html
http://g1.globo.com/acao/noticia/2010/12/pesquisas-comprovam-que-mulheres-negras-trabalham-muito-ganham-pouco-e-sofrem-discriminacao.html
http://www.granadeiro.adv.br/clipping/jurisprudencia/2017/03/14/racismo-e-injuria-racial-no-mercado-de-trabalho-profissionais-lutam-contra-a-discriminacao
http://www.granadeiro.adv.br/clipping/jurisprudencia/2017/03/14/racismo-e-injuria-racial-no-mercado-de-trabalho-profissionais-lutam-contra-a-discriminacao
https://www.estudopratico.com.br/constituicao-de-1988-sua-historia-e-caracteristicas/
https://editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro/article/viewFile/8816/4852


53 
 

 
 

 
 
MAGALHÃES, Huacy Ragner Amaral de. Dignidade da Pessoa Humana, Igualdade e Tolerância. 
Brasilia-DF: 13 out. 2012. Disponível em: < 
http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.39989&seo=1>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
 
 
MARINGONI, Gilberto. O destino dos negros após a Abolição. Data: 29 dez. 2011. Disponível 
em:<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2673%3Acatid%3D28&Itemi
d=23>. Acesso em: 21 mai. 2018. 
 
 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO. Racismo Institucional, Combate ao Racismo Institucional. 
Disponível em: <http://www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/nucleos-e-gts/gt-racismo/fique-
por-dentro-gt-racismo/racismo-institucional-gt-racismo>. Acesso em: 01 mai. 2018. 
 
 
MOSCHOVICK, Marília. Machismo, a opressão primeira. Data: 01 mar. 2016. Disponível em: < 
https://www.geledes.org.br/machismo-a-opressao-primeira/>. Acesso em: 21 mai. 2018. 
 
 
MOURA, Clóvis. História do negro brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Editora Ática S.A, 1992. 
 
 
MOURA, Rafael Moraes. N° de jovens negros na universidade quadruplica, mas 91% ainda estão fora. 
Jornal Estadão. Data: 17 out. 2012. Disponível em: < https://www.estadao.com.br/noticias/geral,n-de-
jovens-negros-na-universidade-quadruplica-mas-91-ainda-estao-fora-imp-,946579>. Acesso em: 02 
mai. 2018. 
 
 
NAÇÕES UNIDAS. ONU -  Declaração universal dos direitos humanos (1948). Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2018. 
 
 
PEREIRA, Matheus Bevilacqua Campelo. Golpe Militar de 1964 – Instalação do Estado de Exceção e 
a luta pela Redemocratização. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9499>. Acesso em: 28 
mai. 2018. 
 
 
PINTO, Marcos José. Um breve histórico sobre as Constituições Brasileiras. Brasilia-DF: 15 mar. 2012. 
Disponível em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.36050&seo=1>. Acesso em: 17 
abr. 2018. 
 
 
Portaria normativa do Ministério da Educação n° 13, de 11 de maio de 2016. Disponível em: 
<https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/12052016-PORTARIA-NORMATIVA-
13-DE-11-DE-MAIO-DE-2016-E-PORTARIA-N-396-DE-10-DE-MAIO-DE-2016.pdf>. Acesso em: 31 
mai. 20118. 
 
 
PRUDENTE, Eunice Aparecida de Jesus. O negro na Ordem Jurídica brasileira. Disponível em: < 
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67119/69729>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
 
 

http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.39989&seo=1
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2673%3Acatid%3D28&Itemid=23
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2673%3Acatid%3D28&Itemid=23
http://www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/nucleos-e-gts/gt-racismo/fique-por-dentro-gt-racismo/racismo-institucional-gt-racismo
http://www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/nucleos-e-gts/gt-racismo/fique-por-dentro-gt-racismo/racismo-institucional-gt-racismo
https://www.geledes.org.br/machismo-a-opressao-primeira/
https://www.estadao.com.br/noticias/geral,n-de-jovens-negros-na-universidade-quadruplica-mas-91-ainda-estao-fora-imp-,946579
https://www.estadao.com.br/noticias/geral,n-de-jovens-negros-na-universidade-quadruplica-mas-91-ainda-estao-fora-imp-,946579
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9499
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9499
http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.36050&seo=1
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/12052016-PORTARIA-NORMATIVA-13-DE-11-DE-MAIO-DE-2016-E-PORTARIA-N-396-DE-10-DE-MAIO-DE-2016.pdf
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/12052016-PORTARIA-NORMATIVA-13-DE-11-DE-MAIO-DE-2016-E-PORTARIA-N-396-DE-10-DE-MAIO-DE-2016.pdf
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67119/69729


54 
 

 
 

RAUL, Jessica Mara. Mulheres negras e a luta por igualdade: Por um feminismo negro decolonial. 
Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/article/view/8663/6060>. Acesso em: 22 jun. 
2018. 
 
 
RIBEIRO, Djamila. Cultura do estupro: o que a miscigenação tem a ver com isso? Data: 08 jun. 2016. 
Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cultura-do-estupro-o-que-a-miscigenacao-
tem-a-ver-com-isso>. Acesso em: 22 jun. 2018. 
 
 
SAITU, Cecília de Campos; MADALENY, Kelly Xavier; LEMOS, Roma Gonçalves. Diferenças étnico-
raciais e formação docente: um diálogo necessário. Organização Lilian do Carmo de Oliveira Cunha, 
Luiz Fernandes de Oliveira, Roma Gonçalves Lemos. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Selo Novo, 2016. 
 
 
SENADO FEDERAL. Lei n° 3.270 de 28 de setembro de 1885. Confere liberdade aos cativos com mais 
de 60 anos, sob pagamento de multa. Também conhecida como a Lei dos Sexagenários. Disponível 
em: 
<http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=545046&id=14377125&idBinario
=15779572&mime=application/rtf>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 34ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 
2011. 
 
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF julga constitucional política de cotas na UnB. Data: 26 abr. 
2012. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206042>. 
Acesso em: 12 jul. 2018. 
 
 
TELÉSFORO, João. Nísia Floresta Brasileira Augusta: o feminismo revolucionário no século XIX. Data: 
26 mai. 2015. Disponível em: < https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cultura/Nisia-Floresta-
Brasileira-Augusta-o-feminismo-revolucionario-no-seculo-XIX/39/33582>. Acesso em: 22 mai. 2018. 
 
 
TODA POLÍTICA. O que é República? Disponível em: <https://www.todapolitica.com/republica/>. 
Acesso em: 22 jun. 2018. 
 
 
TOSI, Marcela. A Conquista do direito ao voto feminino. Data: 18 ago. 2016. Disponível em: < 
http://www.politize.com.br/conquista-do-direito-ao-voto-feminino/>. Acesso em: 22 mai. 2018. 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, Relatora: Raquel de Oliveira Maciel, Data 

de Julgamento: 23/01/2017, Terceira Turma, Data de Publicação: 02/02/2017. JusBrasil, 2017. 
Disponível em: <https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/425541725/recurso-ordinario-ro-
114236820135010059>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, Relator: Angelo Galvao Zamorano, Data de 

Julgamento: 01/06/2015, Terceira Turma, Data de Publicação: 09/06/2015. JusBrasil, 2015.  
Disponível em: <https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/196976672/recurso-ordinario-ro-
5669220145010522-rj>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, Relatora: Rosana Salim Villela Travesedo, 
Data de Julgamento: 20/02/2013, Décima Turma, Data de Publicação: 06-03-2013. JusBrasil, 2013. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cultura-do-estupro-o-que-a-miscigenacao-tem-a-ver-com-isso
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/cultura-do-estupro-o-que-a-miscigenacao-tem-a-ver-com-isso
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=545046&id=14377125&idBinario=15779572&mime=application/rtf
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?norma=545046&id=14377125&idBinario=15779572&mime=application/rtf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206042
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cultura/Nisia-Floresta-Brasileira-Augusta-o-feminismo-revolucionario-no-seculo-XIX/39/33582
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cultura/Nisia-Floresta-Brasileira-Augusta-o-feminismo-revolucionario-no-seculo-XIX/39/33582
http://www.politize.com.br/conquista-do-direito-ao-voto-feminino/
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/425541725/recurso-ordinario-ro-114236820135010059
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/425541725/recurso-ordinario-ro-114236820135010059
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/196976672/recurso-ordinario-ro-5669220145010522-rj
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/196976672/recurso-ordinario-ro-5669220145010522-rj


55 
 

 
 

Disponível em: <https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24899086/recurso-ordinario-ro-
6577120115010302-rj-trt-1>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, de 23 de Janeiro de 2017. Disponível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br/diarios/134871827/trt-4-judiciario-23-01-2017-pg-5854>. Acesso em: 31 

mai. 2018. 

 
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, Relator: Ricardo Carvalho Fraga, Data de 
Julgamento: 15/07/2014, 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. JusBrasil, 2014. Disponível em: 
<https://trt-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/128321232/recurso-ordinario-ro-15945720125040013-
rs-0001594-5720125040013>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
 
 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, Relator: Aldon do Vale Alves Taglialegna, 
Data de Julgamento: 08/07/2011, 1ª TURMA. JusBrasil, 2011. Disponível em: <https://trt-
18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/420179826/recurso-ordinario-trabalhista-ro-35004420105180181-
go-0003500-4420105180181>. Acesso em: 31 mai. 2018. 
 
 
VANIN, Carlos Eduardo. Jusnaturalismo e Juspositivismo. Disponível em: 
<https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/189321440/jusnaturalismo-e-juspositivismo>. Acesso em: 
28 mai. 2018. 
 
 
VETTORAZZO, Lucas. País tem 11,8 milhões de analfabetos; taxa entre negros dobra ante brancos. 
Jornal Folha de São Paulo.  Data: 21 dez. 2017. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/12/1944963-pais-tem-118-milhoes-de-analfabetos-taxa-
entre-negros-dobra-ante-brancos.shtml>. Acesso em: 01 mai. 2018. 
 
 
ZEPHIRO, Kátia Antunes; BITTENCOURT, Silvia. Diferenças étnico-raciais e formação docente: um 
diálogo necessário. Organização Lilian do Carmo de Oliveira Cunha, Luiz Fernandes de Oliveira, Roma 
Gonçalves Lemos. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Selo Novo, 2016. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24899086/recurso-ordinario-ro-6577120115010302-rj-trt-1
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24899086/recurso-ordinario-ro-6577120115010302-rj-trt-1
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/134871827/trt-4-judiciario-23-01-2017-pg-5854
https://trt-18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/420179826/recurso-ordinario-trabalhista-ro-35004420105180181-go-0003500-4420105180181
https://trt-18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/420179826/recurso-ordinario-trabalhista-ro-35004420105180181-go-0003500-4420105180181
https://trt-18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/420179826/recurso-ordinario-trabalhista-ro-35004420105180181-go-0003500-4420105180181
https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/189321440/jusnaturalismo-e-juspositivismo
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/12/1944963-pais-tem-118-milhoes-de-analfabetos-taxa-entre-negros-dobra-ante-brancos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/12/1944963-pais-tem-118-milhoes-de-analfabetos-taxa-entre-negros-dobra-ante-brancos.shtml

