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Resumo: A presente pesquisa visa analisar a importância das políticas 
afirmativas diante da discriminação de gênero e raça existente nas relações de 
trabalho. Questiona-se, como problemática, se o Estado tem cumprido o seu 
papel de promover a igualdade material diante de tantas violações aos direitos 
dos trabalhadores, especialmente aquelas relacionadas com as questões de 
gênero e raça. Cogita-se que na sociedade pós-moderna a discriminação nas 
relações de trabalho tem crescido sobremaneira, em especial quando 
relacionadas raça e gênero, hipótese confirmada a luz dos estudos realizados 
que demonstram o aumento crescente na desigualdade social que é uma 
característica marcante da sociedade brasileira. Ressalte-se que existem 
diversos fatores que contribuem para o aumento dessa desigualdade, tais como 
como o desemprego, a falta de acesso à educação de qualidade, a má 
distribuição de renda, entre outros, que juntos formam o que pode ser chamado 
de filtro social, impedindo, desta forma, que negros e mulheres acessem cargos 
importantes e de destaque em nossa sociedade. Importante esclarecer que a 
discriminação nas relações de trabalho é um tema já discutido pela linguagem 
jurídica, porém a específica discriminação voltada à questão racial e de gênero 
não é tratada com a devida importância, restringindo-se, assim, somente a 
hipossuficiência do trabalhador em relação ao tomador de serviços. Quando 
falamos de mulheres negras a discrepância de tratamento no mercado de 
trabalho torna-se ainda maior. Elas são o resumo da dupla discriminação de sexo 
e cor na sociedade brasileira: mais pobres, em situações de trabalho mais 
precárias, com menores rendimentos e as mais altas taxas de desemprego. 
Portanto, conclui-se através de uma ampla pesquisa baseada em processo 
histórico de formação, que as bases norteadoras do sistema opressor e os 
motivos que levaram ao presente quadro no Brasil são gravemente 
desrespeitadas, como o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio 
da isonomia e da não - discriminação que são a base para que alcancemos uma 
relação de trabalho mais justa, igualitária e solidária. Busca-se, então, 
reconhecer que é necessário que o Estado promova políticas públicas 
afirmativas visando reduzir os níveis de desigualdades sociais, especialmente 
aquelas relacionadas com as discriminações de gênero e raça, de modo a 
efetivar os direitos constitucionais do trabalho garantidos a todos. Para tanto, 
foram utilizados os métodos crítico, de revisão bibliográfica e análise documental 
que demonstram a fundamental importância de a sociedade conhecer as formas 
efetivas de discriminação, assim como a existência de ações afirmativas no 
combate a tais discriminações, bem como o desenvolvimento de políticas 
públicas de inserção do negro e das mulheres no mercado de trabalho, visando 



efetivar o princípio da dignidade humana que é um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil. 
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