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1. RESUMO: 

Neste artigo será tratado um assunto bastante comum no cotidiano dos 

trabalhadores dentro das organizações. Pode-se parecer absurdo quando falamos 

da existência do preconceito no mundo corporativo em pleno século XXI, mas 

infelizmente ainda há pessoas que têm aversão a outras por conta de gênero, 

orientação sexual, crença religiosa, estado civil, ser portador de alguma 

deficiência, idade, raça ou origem étnica, social. Este tipo de situação deve ser 

trabalhada e evitada ininterruptamente por todos da corporação desde os 

diretores, líderes, e demais colaboradores para que assim haja a melhoria 

continua, de maneira que não se crie novas situações embaraçosas ou possíveis 

discriminações dentro da organização. Para isso faz-se necessário a criação de 

uma série de regras para que o trabalho em equipe de certo, uma vez que uma 

grande parte das atividades realizadas na empresa não são, e, não devem mais 

ser realizadas individualmente. 

Mostrará um pouco de como conviver com outras pessoas de diferentes 

raças, credos, opiniões não é fácil. Como dizia Paulo Freire “Ninguém sabe tudo, a 

gente aprende com os outros”.  Porém ainda existem diversos fatores que 

impossibilitam o aprendizado e o trabalho em equipe, entre eles a discriminação. 

Seja ela por sexo, cor, religião ou social. 

Palavras-Chave: Preconceito, Discriminação Social, Organizações. 

2. INTRODUÇÃO: 

O artigo terá enfoque e descreverá como é tratado a discriminação social 

dentro de uma organização. Mostrando assim suas reações entre os respectivos 

colaboradores envolvidos. 

 A questão de pesquisa deste trabalho é: Por que existe a discriminação social 

no ambiente de trabalho e como combate-la? 

É cada vez mais frequente encontramos dentro das organizações uma mescla 

de culturas e etnias diferentes, a ideia inicial para os empregadores é de que essa 

diversidade possa ajudá-los com novas ideias e dinâmicas para levar sua empresa a 

chegar ao objetivo traçado com mais eficácia. Porém, em um ambiente onde há uma 

mescla diferentes culturas, pode acarretar alguns mal-entendidos que muitas vezes 

sem querer acabam virando assunto de discriminação com o colega de trabalho. 



O texto clássico de Goffman (1998, pag 7) contribui para a reflexão sobre o 

preconceito. Segundo ele: 

O estigma é a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação 
social plena (...) o termo estigma será usado [pelo autor] em referência a um 
atributo profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é 
uma linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que estigmatiza 
alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto, ele não é, em si 
mesmo, nem honroso, nem desonroso. 

O problema acima pode ser interpretado de várias formas por diversos 

profissionais dentro de uma organização. Alguns tratarão como uma brincadeira, ou 

dizer para esquecer o ocorrido e não ligar para o que foi dito.  

Mas não é assim que funciona ao certo, só entende o significado quem 

realmente passa pelo mesmo. A forma de ser tratado pelos colegas de trabalho de 

uma maneira diferente no seu valor social não é comum quando somos tratados com 

indiferença por sermos ricos ou pobres, ou seja, de classe social diferente. 

A escolha deste tema foi feita devido o preconceito ainda ser uma das 

principais dificuldades encontradas nas organizações, infelizmente este ainda existe 

e tem forte participação no cotidiano corporativo. Mesmo que em pequenas 

proporções este pode causar um clima de insegurança e discórdia para todos que ali 

trabalham, isso sem falar das reações individuais. 

3. OBJETIVOS: 

Demonstrar aos profissionais que convivem com o preconceito dentro da 

organização que é possível melhorar a convivência; respeitando as diversidades e 

a forma de trabalho de cada um. 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

Este artigo utiliza de pesquisa bibliográfica, em que consiste na etapa inicial 

de todo o trabalho científico ou acadêmico, com o objetivo de reunir as informações 

e dados que servirão de base para a construção da investigação proposta a partir de 

determinado tema. Além disso, será uma entrevista semi-estruturada com o gestor 

de uma empresa do ramo de informática par averiguar sobre as discriminações no 

ambiente corporativo. 

5. DESENVOLVIMENTO: 

Discriminar, é crime. E atualmente as empresas devem fazer o possível 

para lidar com a mescla de culturas da melhor forma possível, eliminando o mal 



desempenho e gerando colaboradores mais empenhados e qualificados para seus 

cargo ocupacionais.  

É importante destacar a Convenção nº111 da Organização Internacional 

do Trabalho, determina o que é discriminação, art. 1-1: 

Para os fins da presente convenção o termo “discriminação” compreende: 
a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que 
tenha por feito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de 
tratamento em matéria de emprego ou profissão; b) qualquer outra 
distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar 
a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou 
profissão que poderá ser especificada pelo Membro interessado depois de 
consultadas as organizações representativas de empregadores e 
trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados. 

O fator social, este está relacionado com a classe econômica de cada 

indivíduo, ou seja, está baseado no poder aquisitivo e padrão de vida. Segundo 

filósofo alemão Karl Marx (1818-1883) a sociedade capitalista está dividida em 

dois grupos principais: a burguesia e o proletariado, donde um deles é o grupo 

dominante e o outro o dominado, fator este que determina a diferença social ou a 

luta de classes. A discriminação social dentro das empresas ocorre porque as 

pessoas estão a todo momento sendo julgadas por suas vestes, aparência, 

moradia, ou condição financeira, ou seja, consiste em pressupor que classes mais 

pobres não podem possuir e ou usufruir de bens. 

 O preconceito social e outros tipos de preconceito geram muitos 

desconfortos e mal-entendidos, e devem ser combatidos por todos da companhia.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 Este item está em elaboração, pretende-se registrar os resultados da 

entrevista com um gestor sobre o qual o mesmo lida com a discriminação no 

ambiente corporativo. 
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