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Não vou mais lavar os pratos 

 

Nem vou limpar a poeira dos móveis 

Sinto muito. Comecei a ler 
Abri outro dia um livro e uma semana depois 

decidi 
Não levo mais o lixo para a lixeira 

Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no 

quintal 
Sinto muito. Depois de ler percebi a estética dos 

pratos 

a estética dos traços, a ética 
A estática 

Olho minhas mãos quando mudam a página dos 

livros 

mãos bem mais macias que antes 

e sinto que posso começar a ser a todo instante 
Sinto 

Qualquer coisa 
Não vou mais lavar 

Nem levar seus tapetes para lavar a seco 

Tenho os olhos rasos d’água 
Sinto muito 

Agora que comecei a ler, quero entender 

O porquê, por quê? E o porquê 
Existem coisas 

Eu li, e li, e li 
Eu até sorri 

E deixei o feijão queimar… 

Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto 
Considere que os tempos agora são outros… 

Ah, Esqueci de dizer. Não vou mais 
Resolvi ficar um tempo comigo 

Resolvi ler sobre o que se passa conosco 

Você nem me espere. Você nem me chame. Não 
vou 

De tudo o que jamais li, de tudo o que jamais 

entendi 
você foi o que passou 

Passou do limite, passou da medida, passou do 

alfabeto 

Desalfabetizou 
Não vou mais lavar as coisas e encobrir a 

verdadeira sujeira 
Nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para 

lá e de lá para cá 

Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas 
partes móveisNão tocarei no álcool 

Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler 

Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar 
Meu tênis do seu sapato 

Minha gaveta das suas gravatas 
Meu perfume do seu cheiro 

Minha tela da sua moldura 

Sendo assim, não lavo mais nada 
e olho a sujeira no fundo do copo 

 

Sempre chega o momento 

De sacudir, de investir, de traduzir 

Não lavo mais pratos 
Li a assinatura da minha lei áurea escrita em 

negro maiúsculo 

Em letras tamanho 18, espaço duplo 
Aboli 

Não lavo mais os pratos 

Quero travessas de prata, cozinhas de luxo 

E jóias de ouro 

Legítimas 
Está decretada a lei áurea. 

 

( SOBRAL, Cristiane. Não vou 

mais lavar os pratos. Brasília: Athalaia, 

2010.) 
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RESUMO 
 

Esta dissertação pretende problematizar a consubstancialidade das relações sociais (classe, 

raça e gênero) mediadas pelo mercado de trabalho em Campos dos Goytacazes. Nosso 

objetivo é revelar as relações da mulher negra com o mercado de trabalho na atualidade e 

discutir de que forma, as trajetórias de vida dessas mulheres na cidade podem revelar 

particularidades ainda pouco sensíveis ao olhar das políticas públicas. Pretendemos mergulhar 

no cotidiano das mulheres negras no contexto dinâmico e plural das relações sociais 

construídas historicamente por este grupo social e que tem como mediação central, embora 

não única, a inserção no mercado de trabalho.  Este trabalho  se dividirá em três capítulos: - 

uma primeira que tem como objetivo apresentar o debate teórico –metodológico sobre o 

conjunto de conceitos que serão utilizados de modo a contribuir para a apropriação desta 

perspectiva nas pesquisas que articulam classe, gênero e raça na produção do fenômeno da 

desigualdade e da opressão; um segundo capítulo com objetivo de pensarmos as questões 

referentes a formação da classe trabalhadora urbana no pós abolição e os novos arranjos 

inseridos pelo novo modelo de acumulação no Brasil que espelha na história da cidade de 

Campos com olhar voltado para as consubstancialidades deste processo, juntamente com  os 

registros quantitativos apresentados pelo Retrato da Desigualdade de Gênero e Raça no Brasil 

(IPEA, 2017), em especial, os indicadores de mercado de trabalho e escolaridade. E uma 

última seção que tratará da consubstancialidade no mercado de trabalho em Campos dos 

Goytacazes na atualidade, sem perder de vista o legado da escravidão e os sucessivos 

processos de expropriação empreendidos pela modernização conservadora no século XX. Para 

dar conta desta análise optamos por uma pesquisa quanti-qualitativa para dar conta das 

profundas complexidades das vivencias negras. Por isso, nossa base quantitativa firma-se no 

IBGE(Censo,2010) e Micro dados ( 2005- 2015) , assim como os resultados da pesquisa 

realizada com os beneficiários do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família no 

município nos anos de 2010. (ALMEIDA, 2012) , Relatório das Desigualdades de Raça e 

Gênero/IPEA 2017e Relatório anual das desigualdades raciais no Brasil 2007- 2010. Na 

perspectiva qualitativa, optamos por entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas e 

fechadas. As cinco mulheres que aceitaram participar da pesquisa trouxeram a riqueza e o 

vigor de vida que os dados numéricos são incapazes de captar. Nosso objetivo é revelar as 

relações da mulher negra com o mercado de trabalho na atualidade e discutir de que forma, as 

trajetórias de vida dessas mulheres na cidade podem revelar particularidades ainda pouco 

sensíveis ao olhar das políticas públicas. Mergulharemos então no cotidiano das mulheres 

negras no contexto dinâmico e plural das relações sociais construídas historicamente por este 

grupo social e que tem como mediação central, embora não única, a inserção no mercado de 

trabalho 

 

Palavras-chave: Consubstancialidade, Mercado de Trabalho, Campos dos Goytacazes/RJ. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to problematize the consubstantiality of social relations (class, race and 

gender) mediated by the labor market in Campos dos Goytacazes. Our objective is to reveal 

the relations of the black woman with the labor market in the present time and to discuss in 

what way, the life trajectories of these women in the city can reveal peculiarities still not very 

sensitive to the look of public policies. We intend to delve into the daily life of black women 

in the dynamic and plural context of social relations historically built by this social group and 

whose central mediation, although not unique, is insertion in the labor market. This work will 

be divided into three chapters: - a first one that aims to present the theoretical-methodological 

debate about the set of concepts that will be used in order to contribute to the appropriation of 

this perspective in research that articulates class, gender and race in the production of 

phenomenon of inequality and oppression; a second chapter with the objective of thinking 

about the issues concerning the formation of the urban working class in the post abolition and 

the new arrangements inserted by the new model of accumulation in Brazil that reflects in the 

history of the city of Campos with a view towards the consubstantialities of this process, 

together with the quantitative records presented by the Portrait of Gender and Race Inequality 

in Brazil (IPEA, 2017) in particular, indicators of labor market and schooling.And one last 

section that will deal with the consubstantiality in the labor market in Campos dos Goytacazes 

today, without losing sight of the legacy of slavery and the successive expropriation processes 

undertaken by conservative modernization in the twentieth century.In order to account for this 

analysis, we opted for quantitative-qualitative research to account for the deep complexities of 

black experiences. Therefore, our quantitative base is based on the IBGE (Census, 2010) and 

Micro data (2005-2015), as well as the results of the survey carried out with the beneficiaries 

of the “Bolsa Família” Income Transfer Program in the municipality in the years of 2010. 

(ALMEIDA, 2012), Report on Race and Gender Inequalities / IPEA 2017e Annual Report on 

Race Inequalities in Brazil 2007- 2010. From a qualitative perspective, we opted for semi-

structured interviews with open and closed questions. The five women who agreed to 

participate in the survey brought the richness and vigor of life that numerical data are unable 

to capture. Our objective is to reveal the relations of the black woman with the labor market in 

the present time and to discuss in what way, the life trajectories of these women in the city 

can reveal peculiarities still not very sensitive to the look of public policies. We will then 

immerse ourselves in the daily life of black women in the dynamic and plural context of 

social relations historically constructed by this social group and whose central, although not 

unique, mediation is insertion in the labor market  

 

Key words: Consubstantiality, Labor Market, Campos dos Goytacazes / RJ 
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INTRODUÇÃO  
 

 

Este trabalho que hora apresento tem para mim o peso de muitas vidas. Primeiramente 

este trabalho é fruto das minhas próprias vivências enquanto mulher negra trabalhadora e 

moradora da cidade de Campos dos Goytacazes desde 1996. As reflexões que apresento sobre 

as relações de gênero, raça e classe mediadas pelo mercado de trabalho, a partir da revisão 

bibliográfica e dos dados quanti-qualitativos, nascem como indagações frente as 

circunstancias de minha própria vida e da vida de outras mulheres negras que são referenciais 

para mim.  

 Tataraneta do escravo João Ildefonso e bisneta dos trabalhadores rurais e moradores 

de fazenda Paulo e Ortencia Ildefonso, neta de Paulina Ildefonso que fora trabalhadora 

doméstica aos 8 anos e aos 12 iniciou suas atividades na fábrica de tecido no centro do Rio de 

Janeiro,  filha de Naara Ortencia Ildefonso trabalhadora fabril e Jonas Ribeiro da Silva que já 

teve muitas atividades no mercado de trabalho e hoje firmou-se como motorista na mesma 

Universidade que transformou minha forma de ver, sentir, refletir e agir sobre as realidades 

postas, chego até aqui com coração cheio de alegria e com memórias vivas sem esquecer que 

tudo que tenho, tudo que sou, e o que eu vier a ser não é somente mérito meu mas de todos 

aqueles que vieram antes de mim e lutaram das mais diversas formas no passado pelo meu 

futuro . Finalmente, sou mãe de Vitória Ildefonso, uma mocinha linda que tem me 

acompanhado pelo longo caminho do auto reconhecimento e da valorização das lutas e 

orgulho de ser negra. Por coincidência ou não, escrevo esta introdução no dia 25 de julho, dia 

da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha, dia de luta em toda a américa Latina por 

respeito a mulher negra, a sua cultura, as suas questões frente uma sociedade ainda 

profundamente racista e machista e acima de tudo, dia de saudar a nossa resistência de ontem 

e de hoje. Lembrando que:  

No Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos senhores 

brancos contra as mulheres negras e indígenas e a miscigenação daí resultante está 

na origem de todas as construções de nossa identidade nacional, estruturando o 

decantado mito da democracia racial latino-americana, que no Brasil chegou até as 

últimas consequências. Essa violência sexual colonial é, também, o “cimento” de 

todas as hierarquias de gênero e raça presentes em nossas sociedades, configurando 

aquilo que Ângela Gilliam define como “a grande teoria do esperma em nossa 

formação nacional”, através da qual, segundo Gilliam: “O papel da mulher negra é 

negado na formação da cultura nacional; a desigualdade entre homens e mulheres é 

erotização; e a violência sexual contra as mulheres negras foi convertida em um 

romance”. O que poderia ser considerado como história ou reminiscências do 

período colonial permanece, entretanto, vivo no imaginário social e adquire novos 

contornos e funções em uma ordem social supostamente democrática, que mantém 

intactas as relações de gênero segundo a cor ou a raça instituída no período da 

escravidão. As mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que 
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o discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, assim como 

não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida teve e 

ainda tem na identidade feminina das mulheres negras. (CARNEIRO.2003.p1) 

 No passado, vencemos a escravidão, os estupros. Hoje, vencemos a apartação e a 

segregação face aos bens e serviços na sociedade, vencemos o analfabetismo, vencemos o 

quadradinho da cozinha. Vencemos todos os dias a fome, a solidão, o silêncio, as opressões, 

os olhares de canto de olho. E hoje, para os racistas, fascistas, machistas, o choro é livre, pois 

na Universidade Federal Fluminense mais uma mestra negra se forma.  

Sou fruto das experiências vividas, dos livros lidos e das memórias guardadas e 

recontadas por minha amada vó, a grande musa inspiradora da minha vida. Antes de tudo 

preciso declarar-me mulher negra com orgulho e consciente de que o meu lugar, assim como 

o lugar de milhões de outras de mulheres negras é aonde quiser estar.  

Quando me propus a escrever sobre a questão das mulheres negras, minha proposta 

inicial era escrever sobre as relações de gênero, raça classe e as várias faces da violência. E 

isto não foi por acaso. Como todas as meninas negras, ainda na infância tive meu primeiro 

contato com o racismo e somente na idade adulta e a partir dos estudos na graduação em 

Serviço Social pude compreender que racismo e violência são sinônimos de desumanização.  

 A trajetória da minha vida, especialmente minha infância contribuiu fortemente na 

construção da minha consciência. Sendo criada pela minha vó e pela minha mãe, minha casa 

estava constantemente ocupada majoritariamente por mulheres, assim a primeira consciência 

que tive foi a de sexo/gênero. Eram tias, vizinhas... na maioria das vezes separadas ou 

solteiras, e as que eram casadas viviam em relacionamentos violentos, com maridos 

alcoolistas e só podiam contar com sigo e com Deus. Deste modo percebi que de algum modo 

eu era uma delas e que a força delas eram um espelho para mim. Por isso me identifico 

quando Sueli Carneiro diz que: 

 

Quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a 

proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos 

falando? Nós mulheres negras fazemos parte de um contingente de mulheres, 

provavelmente majoritário que nunca reconheceram em si mesma esse mito, porque 

nunca foram tratadas como frágeis.  Fazemos parte de um contingente de mulheres 

que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas, como 

vendedoras, quituteiras ou prostitutas. Mulheres que não entenderam nada quando as 

feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos 

parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de 

frágeis sinhazinhas e de senhores de engenho tarados. (CARNEIRO. 2003.p.3) 

 

 A segunda consciência construída foi de cor/raça. Esta percepção não fora construída 

a partir de exemplos, mas a partir da exclusão no âmbito escolar. Com aproximadamente 6 
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anos, estudando numa escola particular chamada Centro Educacional Souza Dutra em 

Marechal Hermes no Rio de Janeiro, lembro-me de ser muitas vezes tratada de uma maneira 

diferente. Lembro-me (e tenho foto) da professora branca, loira de olhos verdes que me pegou 

pelo braço com um beliscão dizendo “ senta aí preta nojenta”. Nesta mesma escola, me 

lembro de um episódio que me marcou tanto quanto aquele beliscão. Como era costume, 

minha vó fazia tranças embutidas no meu cabelo para eu ir à escola todos os dias, e nos dias 

de aula de natação, após o horário de aula o professor deixava todas as crianças brincarem um 

pouco na piscina. Geralmente as meninas tiravam a touca, soltavam os cabelos e 

mergulhavam…mergulhavam. Eu nunca podia soltar meu cabelo, pois minha vó brigaria 

comigo caso eu chegasse a casa sem as tranças. Num belo dia, tomei coragem e soltei, 

mergulhei ... mergulhei e depois daquele momento único eu precisava voltar para casa e com 

o cabelo arrumado. Procurei a coordenadora, que era negra com cabelos cacheados e pedi a 

ela que refizesse minha trança. A resposta que recebi foi: “ não penteio cabelo de preto não 

menina”. Depois daquele episódio, saí da escola e percebi que além de mulher eu era preta. A 

terceira consciência foi a de classe. Em 1990, com a dispensa da minha mãe da empresa 

multinacional que ela trabalhava, viemos para Campos tentar uma vida melhor, mais tranquila 

sem saber do estrago que a crise havia provocado na economia canavieira. Passamos 

dificuldades, meus pais vivenciaram o desemprego por um bom tempo, mas em todo tempo 

Deus nos sustentou. A dimensão da pobreza estava posta na minha vida.  Por outro lado, tal 

dimensão ao me abrigar a estudar em escolas públicas proporcionou meu primeiro contato 

com o movimento estudantil em 2002. Tornei-me membro do grêmio estudantil do Colégio 

Estadual Cel. João Batista de Paula Barroso, e lá me inseri pela luta do “ passe livre” e por 

muitas outras lutas que abriram as portas para um debate crítico sobre a realidade do nosso 

país. Neste período conheci companheiros e companheiras que até a presente data tenho um 

imenso carinho e respeito.  

Hoje, na postura de pesquisadora, todas essas experiências somam para que meu olhar 

contemple de forma ampliada as realidades estudadas. Embora a violência tenha sido 

substituída como contexto mediador pelo mercado de trabalho no âmbito desta pesquisa, 

percebemos que ela continua presente na vida das mulheres negras de diversas maneiras.   Por 

isso mesmo, os conceitos de Interseccionalidade e Consubstancialidade trabalhados em todos 

os capítulos se encaixam perfeitamente para as realidades apreendidas. O material que 

apresentamos, traz como reflexão específica o “lugar” da mulher negra e pobre nas relações 

de produção e reprodução da sociedade campista. E neste “lugar”, inserida no quadro a que 

proponho analisar, me incluo por inteira.  Tendo em vista que “ os pressupostos de gênero, 
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classe, raça, cultura, e as crenças assim como seu comportamento devem ser colocados 

dentro da moldura do quadro que pretende descrever”   afim de conferir a (ao) pesquisadora 

(o) um caráter histórico de um indivíduo real com desejos e interesses concretos e específicos 

(HARDING, 1998.p.25), assumindo o lugar de fala segundo Djamila Ribeiro (2017)  

 
A partir da teoria do ponto de vista feminista é possível falar de lugar de fala. Ao 

reivindicar os diferentes pontos de análise e a afirmação de que um dos objetivos do 

feminismo é marcar o lugar de fala de quem as propõe, percebemos que se torna 

necessária para compreendermos realidades que foram consideradas implícitas 

dentro da normatização hegemônica. ( p. 59-60) 

 

Para tanto, faz-se necessário um olhar sensível que ultrapassa os estudos das 

desigualdades de classe/gênero e coloca a raça como um terceiro fator de expressão 

assimétrica no que tange à reprodução da vida social. Tendo como base a pesquisa quanti-

qualitativa com utilização de dados quantitativos secundários e entrevistas, visamos contribuir 

como um estudo que ultrapassa a frieza dos números e que traz como elemento principal a 

trajetória de vida das mulheres negras na cidade, suas estratégias de sobrevivência e suas 

sociabilidades. Assim, nos orientamos por Petronília Silva (1998) quando diz que “As fontes 

mais genuínas de conhecimento das mulheres negras são elas mesmas”.  

Neste sentido, este projeto responde tanto a necessidade de contribuirmos com 

questões emergentes nos círculos de debates relacionadas ao Desenvolvimento Urbano e 

Desigualdades e Políticas Públicas de promoção da Igualdade Racial e de Gênero, quanto á de 

repensar as relações sociais de gênero, raça e classe frente as novas demandas da globalização 

neoliberal e seus impactos na vida cotidiana dessas mulheres influenciando inclusive na 

mobilidade
1
 social das mesmas. Sabemos que as desigualdades de gênero, classe e raça são 

marcas históricas profundas na constituição do Estado- nação brasileiro. Tais desigualdades 

influenciaram na modelagem do seu povo produzindo diferenciações quanto ao acesso e não 

acesso aos bens e serviços na sociedade. Do mesmo modo, essas desigualdades interferem e 

modelam as relações sociais em diferentes espaços, um deles o mundo do trabalho. Esta 

pesquisa busca elucidar as relações de gênero
2
, classe

3
 e raça

4
 mediados pelo mercado de 

                                                 

1
A expressão mobilidade social é ambígua, não só por efeito de expansão/contração do campo denotado mas até 

por poderem corresponder- -lhe significados efetivamente distintos. Admitamos aqui que3 quando se não 

especificam outras acepções, se está a utilizar a noção de mobilidade social com o seu significado  mais usual: 

variação de posição social na direção «vertical» e no sentido «ascendente». ALMEIDA(1969. p.12) 
2
 Patriarcado: Entendido como uma construção social da identidade e cujo suas relações estão imbricadas às 

relações de poder. ( Safiotti:2004) 
3
Classe social: Segundo BADARÓ(2007) classe social pode ser compreendida como “ uma dimensão ampliada 

da reprodução do capital”. Ainda segundo  THOMPSON  (2003) o estudo da formação da classe deve estar 

atento á “ simultaneidade da manifestação de relações produtivas particulares em todos os sistemas e áreas da 
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trabalho na cidade de Campos dos Goytacazes a partir de uma perspectiva histórica com 

destaque para o modelo de Desenvolvimento aqui implementado durante mais de três séculos.  

Além disso, pretende-se analisar as trajetórias de vida e de trabalho das mulheres negras e 

suas famílias. Pretendemos discutir sobre a situação da mulher negra e mercado de trabalho na 

cidade de Campos dos Goytacazes, assim como colocar em pauta os avanços, continuidades e 

conflitos que permeiam este cenário na atualidade, dando voz às mulheres negras 

trabalhadoras de diferentes gerações.  

Tendo como base a análise do processo histórico da constituição da classe 

trabalhadora formada no pós-escravidão  e o processo de urbanização e flexibilização das 

relações de trabalho nas últimas décadas, pretendemos identificar de que forma a trajetória de 

vida dessas mulheres podem expressar ao mesmo tempo a vulnerabilidade, a desproteção 

social e a invisibilidade em face da ausência ou inefetividade de Políticas Públicas de acesso 

aos bens e serviços públicos fundamentais, como também  espaços que possibilite uma 

melhor qualidade de vida. Nesse sentido, cabe ressaltar o papel das Políticas Públicas e seus 

impactos no que se refere ao acesso à escolarização e a melhores postos de trabalho e 

remuneração. O arcabouço teórico-metodológico constituídos a partir dos autores escolhidos, 

assim como nossa experiência enquanto mulher, negra e trabalhadora transformada em 

criatividade, constroem parte do caminho desta pesquisa. Concordamos com Bell Hooks 

(1986) quando infere que “para muitas mulheres intelectuais afro-americanas a 

“marginalidade” tem sido um estímulo à criatividade”. Para tanto, este item tem como 

objetivo discutir sobre as Consubstancialidades mediadas pelo mercado de trabalho. 

Apresentamos as discussões sobre o racismo, as novas definições de classe e classe 

trabalhadora.  É importante reconhecer que, quando falamos de relações de gênero, raça e 

classe, falamos de relações de poder. Para tanto, o resgate teórico dos conceitos aqui 

apresentados, tem como objetivo analisar de que forma gênero, raça e classe tornam-se meios 

pelos quais estruturam-se relações de dominação-exploração na sociedade. Portanto, a tríade 

trabalhada apresenta-se como um produto das relações sociais e “ como categoria (as) 

socialmente construída, resultado da discriminação e produção ideológica” 

(KERGOAT.2010.p.22). Para tanto, este trabalho se divide em três capítulos. No primeiro, 

apresentamos as Veredas percorridas e os autores que nos auxiliaram a elaboração do 

                                                                                                                                                         

vida social’. Tanto Badaró, quanto Thompson recusam o economicismo como explicação única para a formação 

e reprodução das classes sociais na sociedade capitalista, aproximando-se mais das análises pós-marxistas. 
4
Racismo: ( GUIMARÃES2008.p.65) como “construção baseada em traços fisionômicos, de fenótipo ou de 

genótipo, sem valor científico) 
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pensamento acerca dos conceitos utilizados. Para tanto, trabalhamos com os conceitos de 

interseccionalidade Kimberlé Crenshaw(1980) é um exemplo desta nova perspectiva. O 

conceito “ cadeias de subordinação”   e consubstancialidade Daniellé Kergoat( 2017) o qual 

contempla conjuntamente os conceitos de gênero a partir de Joan Scott ( 1988) e a revisão das 

teorias feministas negras com Patrícia Hill Collins(2015), Bell Hooks( 1984) e Angela Davis 

(2013) e Julies Falquet ( 2017) , classe e classe trabalhadora em dois eixos classe em sí a 

partir das contribuições de MARXe ENGELS.(1982) e classe para sí a partir das 

contribuições de E.P.Thompsom( 1981) e Mattos(2012) numa dimensão subjetiva, simbólica, 

cultural e política que contempla os projetos políticos coletivos com capacidade de operar 

mudanças. Desta forma, não só as análises frente as articulações entre gênero, raça e classe 

nas relações sociais foram reinventadas a partir das analises feministas, como também o 

próprio conceito de “trabalho”. Neste sentido, o conceito de trabalho na teoria feminista a 

partir dos anos 1970, passa a contemplar “trabalho” como“ os trabalhos”. “ Trabalho 

doméstico e de reprodução dos seres humanos”, “ trabalho militante” “ trabalho doméstico de 

saúde” e “ trabalho de cuidado” com (HIRATA e MOLINIER.2012. 

O conceito de Raça com Quijano (2005)  e Munanga (2004).  Divisão sexual do 

trabalho Hirata e Kegoat( 2007).  Para pensar as condições da classe trabalhadora no 

capitalismo dependente utilizamos Rui Mauro Marini (2002). Racismo e divisão racial do 

trabalho com Lélia Gonzales( 1989) e Ianni ( 1998) e Jurema Werneck (2016).  

No segundo capítulo trazemos reflexões acerca da formação do mercado de trabalho 

no Brasil a partir do olhar da Consubstancialidade. Discutimos sobre as relações de trabalho 

do pós abolição a partir da nova ética do trabalho e a nova mentalidade sobre o padrão de 

trabalhador livre brasileiro com PAIXÃO e CARVANO( 2008)   . A formação do mercado urbano e 

a inserção da mulher negra nesse processo a partir do conceito de urbanização de Castells 

(1996) e espaços urbanos androcentricos com Moreno( 2016). Para tanto, a nova ética do 

trabalho vai contribuir para a fabricação de um novo modelo de trabalhador e neste sentido, os 

conceitos de trabalhador e cidadão útil que compreende seus deveres e direitos se condensam 

para gerar uma nova ordem do trabalho. Para tanto , é nas veredas de Sidney Chalhoub (2012) 

e Carlos Lessa (2002), (BATISDE e FERNANDES:2008) que baseamos a analise sobre os 

caminhos da classe trabalhadora com destaque a mulher negra em nível de Brasil. 

No terceiro capítulo, trazemos as reflexões construídas a partir da análise das 

entrevistas juntamente com as referências centrais para o processo de formação do mercado 

de trabalho urbano com olhar voltado a realidade da mulher negra trabalhadora e as 

especificidades em Campos dos Goytacazes/ RJ. Para tanto, nas veredas de Cruz (1992,1996, 
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2003) Benetti(1996) e Neves( 2000) autores que traçam os caminhos dos trabalhadores e 

trabalhadoras expropriados da cana e os efeitos deste processo de acumulação nesta cidade, 

propomos um estudo de três ciclos de exclusão social consubstancial na cidade de Campos. 

O ciclo compreendido a partir dos pós escravidão até a década de 1950 onde estão 

postas as relações mais intimas e dependentes entre os trabalhadores e os donos de terra. Estes 

primeiros trabalhadores assumiram assim a condição de moradores, campeiros trabalhando e 

morando nas fazendas de cana de açúcar. Juntamente com a revisão bibliográfica e os dados 

quantitativos os relatos da primeira entrevistada de 73 anos, cujo apresenta memórias 

marcadas pelas relações herdadas do período escravocrata com a presença marcante do 

patriarcado e do racismo e pelas relações de trabalho degradantes e violentas principalmente 

na infância.  O segundo ciclo segue consolidando as mudanças ocorridas no setor agrícola 

sucroalcooleiro e as novas determinações do mercado de trabalho, principalmente com o 

enquadramento das leis trabalhistas no campo na década de 1950 até 1990, período em nos 

pós modernização agrícola e a expropriação dos trabalhadores moradores e campeiros das 

terras das fazendas, reflexo das novas leis trabalhistas de 1964 que obriga a empresa a 

reconhecer os direitos do trabalhador rural. Este período é fortemente marcado pela 

desocupação das terras das fazendas e a ocupação maciça da área urbana de campos. O 

trabalhador rural passa a ser então morador da cidade embora continue a ser o campo seu 

ambiente de trabalho.  Os relatos da segunda e terceira entrevistada respectivamente com 60 e 

54 anos de idade trazem através de suas experiências de vida relatos deste processo.  E um 

terceiro ciclo que se inicia em 1990 com a falência das usinas e o declínio vertiginoso das 

atividades agrícolas na cidade, o que até então mostrava-se como sustentáculos da economia 

campista. Este período é profundamente marcado por largas perdas de postos de trabalho no 

campo e na indústria. Nos anos que se seguiram ganha espaço no cenário econômico o 

Petróleo. Neste período segundo Cruz(2003) há a partir dos anos 2000 um tipo de 

diversificação do mercado de trabalho de modo geral, embora este trabalho traga elementos 

para pensar até que ponto tais mudanças foram significativas no que se refere a inserção e 

atividade de mulheres negras no mercado de trabalho. Para tanto, são as entrevistadas de 30 e 

25 anos que trazem para nós as novas demandas das mulheres negras, os novos olhares e 

possibilidades, assim como a importância das políticas públicas na vida das mulheres negras 

na atualidade e as reflexões frente os desmontes das políticas sociais ocorridos nos últimos 4 

anos no Brasil. 

A metodologia fica a cargo de Neves( 1998) e Minayo( 1994). Optamos por uma 

pesquisa quanti-qualitativa para dar conta das profundas complexidades das vivencias negras. 
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Por isso, nossa base quantitativa firma-se no Censo/IBGE e Micro dados ( 2005- 2015) , 

Pesquisa do Bolsa Família do grupo de pesquisa Netrad da UFF Campos/RJ, Relatório das 

Desigualdades de Raça e Gênero/IPEA 2017e Relatório anual das desigualdades raciais no 

Brasil 2007- 2010.  Na perspectiva qualitativa, optamos por entrevistas semiestruturadas com 

perguntas abertas e fechadas. As cinco mulheres que aceitaram participar da pesquisa 

trouxeram a riqueza e o vigor de vida que os dados numéricos são incapazes de captar.  

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de luta permanente da população 

negra pelo acesso à bens e serviços públicos que possibilitem melhor qualidade de vida para 

população negra e pobre brasileira, assim como por explicitar a defesa das Políticas Públicas 

como veículos de promoção de equidade e dignidade para o povo brasileiro. Principalmente 

neste momento da história do Brasil em que a as crises política e econômica convergem para a 

destruição e sucateamento de Políticas Públicas de promoção de direitos, Igualdade Racial e 

de gênero, sucateamento de Universidades Públicas entre outros desmontes financiados pelo 

fortalecimento da política neoliberal nos últimos anos no Brasil. Se por um lado as mulheres 

negras vêm ocupando espaços anteriormente negados na sociedade, por outro lado as bases 

que sustentam as desigualdades continuam rígidas. O acesso ao nível superior de ensino 

possibilita uma compreensão ampliada da condição de sí e do mundo em que as mulheres 

negras e incentiva a participação em movimentos sociais. Gerações de mulheres negras que se 

dedicam para construir um mundo mais justo e igualitário com respeito as diversidades fazem 

das desigualdades de gênero, raça e classe parte constante de suas agendas de luta. Cada 

geração que tem em sua trajetória de vida acesso a políticas públicas que dão abertura para o 

acesso a melhores condições de vida e acesso a bens e serviços tem a possibilidade de quebrar 

cadeias de subordinação que acompanharam seus pais, seus avós. O acesso de mulheres 

negras na política partidária e a ocupação de cadeiras nas câmaras e senado, mostra que ao 

longo de 50 anos as mudanças foram significativas no Brasil, especialmente a partir do 

governo do Partido dos Trabalhadores.  

Assim como, pode oferecer novas contribuições no que se refere a formulação de 

Políticas Públicas coerentes com a realidade social do município de Campos dos Goytacazes, 

especialmente ao reconhecer e trabalhar com demandas da população negra feminina. Logo, 

este estudo justifica-se pela possibilidade de ampliar o olhar sobre as questões de gênero, 

classe e raça frente ao acesso à bens e serviços públicos, inclusive no mercado de trabalho, 

trazendo mais equidade histórica sobre a trajetória de vida das mulheres negras.  

Segundo Flávia Piovesan (2006) as discriminações contra mulheres, a população 

afrodescendente e indígenas geram a “ feminilização e etnicização da pobreza”. Por isso as 
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políticas públicas de proteção e promoção dos direitos humanos “ requer um caráter 

“universalista”, mas também abertura as especificidades de cada grupo populacional. Segundo 

a pesquisa de Salet Da Dalt (2006) que trata de Políticas Públicas e promoção de igualdade de 

gênero e raça que analisa os impactos entre os beneficiários do programa bolsa família numa 

amostra total para o BRASIL de 3.000 domicílios confirma a real situação de pobreza em que 

se encontra os beneficiários em “um expressivo percentual de mulheres negras sobrevivendo 

apenas com o auxílio do Programa Bolsa Família.  

 

Claro está que as mulheres que tiveram acesso a mais políticas públicas 

principalmente as de redistribuição de renda e de cotas alcançam patamares mais altos na 

educação e no mercado de trabalho. Aprendem mais sobre seus direitos e tem a possibilidade 

de livra-se dos espaços de violência. Sendo assim, formular políticas públicas que considerem 

das especificidades de vida das mulheres negras torna-se um esforço de perceber que 

enquanto estivermos formulando políticas estanques que focalizam em uma ou outra 

problemática será impossível alcançar os almejos de uma sociedade mais justa, igualitária e 

antirracista. Dito de outra forma, enquanto as políticas não formarem uma rede coesa de 

atendimento e acompanhamento das parcelas mais vulneráveis as mudanças serão sempre 

superficiais. Quebrar das cadeias de subordinação  exige um esforço para compreender e agir 

sobre as políticas de forma que se articule educação no sentido de acesso e permanência, 

articuladas com outras políticas como de trabalho e renda com apoio tanto na inserção digna e 

em idade certa no mercado de trabalho quanto a partir de métodos de permanência e proteção 

às leis do trabalho, proteção social a partir das políticas de assistência social e ações 

afirmativas voltadas para o fim do racismo e o fortalecimento das identidades e pela 

ampliação das cotas nas universidades e o espraiamento desta política à outros espaços, 

focalizando nas especificidades das mulheres , crianças e adolescentes negras tendo em vista 

suas especificidades. As trajetórias, processos, relações de poder, significados e simbolismos, 

experiências, inclusão/ exclusão, resistências a subalternidades, desafios, mudanças e 

continuidades são alguns temas tratados aqui, todos tendo como mediador central o mercado 

de trabalho. 
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1.0 RELAÇÕES SOCIAIS E INTERSECCIONALIDADE: UM OLHAR DE 

EQUIDADE SOBRE AS VIVÊNCIAS NEGRAS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o arcabouço teórico-metodológico do 

nosso trabalho. Optamos pelo título Veredas ao invés de Caminhos teóricos pois, a palavra 

caminho segundo o dicionário Silveira Bueno(2010) refere-se à maneira de chegar em algum 

lugar. Já a palavra Veredas (do celta Vereduns), segundo o mesmo dicionário, refere-se a algo 

mais do que simplesmente uma rota de passagem. Refere-se aos “cavalos que serviam aos 

mensageiros para levar as mensagens”. A palavra veredas foi popularmente apropriada como 

sinônimo de caminhos, porém, para além de apresentarmos os caminhos escolhidos, faz-se 

necessário dialogarmos com aqueles que nos fizeram chegar até aqui. Neste sentido, 

Minayo(1994) infere que “esse conhecimento anterior, construído por outros estudiosos e que 

lançam luz sobre a questão de nossa pesquisa é chamado de teoria”. Sendo assim, partimos 

do panorama teórico feminista negro a partir da década de 1960 e da introdução dos novos 

olhares sobre as relações sociais a partir do olhar da mulher negra e suas vivencias para 

discutir face a construção de suas relações as imbricações de gênero, raça e classe nos 

processos de produção e reprodução da vida tendo o mercado de trabalho como mediador 

destes processos. Para além do arcabouço teórico-metodológico constituído a partir dos 

autores escolhidos, minha experiência enquanto mulher, negra e trabalhadora, filha e neta de 

mulheres negras que corajosamente resistiram a diversas formas de discriminação e opressão 

no curso de suas vidas r se trajetórias e representações trazidas pelas entrevistadas, compõe a 

pesquisa. Concordamos com Bell Hooks (1986) quando infere que “para muitas mulheres 

intelectuais afro-americanas a “marginalidade” tem sido um estímulo à criatividade”. Para 

tanto, este item tem como objetivo discutir sobre as Consubstancialidades mediadas pelo 

mercado de trabalho. 

As reflexões que apresentamos neste capítulo diz respeito ao lugar da mulher negra na 

produção / reprodução da sociedade capitalista face aos arranjos contemporâneos do mercado 

de trabalho. Para tanto, é preciso compreender que tratamos de dois tipos de lugares. Um 

lugar simbólico/ ideológico e outro físico, ambos totalmente influenciados pelo patriarcado, 

pelo racismo e pela opressão e desigualdade de gênero e classe. Neste sentido “o uso 

estereotipado ou controlado de imagens de grupos de raça, classe e gênero diversos é central 

neste processo” (COLLINS.2015.p....). Nosso objetivo é revelar as relações da mulher negra 

com o mercado de trabalho na atualidade e discutir de que forma, as trajetórias de vida dessas 

mulheres na cidade podem revelar particularidades ainda pouco sensíveis ao olhar das 
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políticas públicas. Pretendemos mergulhar no cotidiano das mulheres negras no contexto 

dinâmico e plural das relações sociais construídas historicamente por este grupo social e que 

tem como mediação central, embora não única, a inserção no mercado de trabalho. Além 

disso, uma questão nos inquieta, como analisar as relações de gênero, raça e classe mediadas 

pelo mercado de trabalho sem desconsiderar sua interseccionalidade ou conferir pesos 

distintos às categorias que pretendemos utilizar? De certo, consideramos que estas três 

categorias são construtos sociais e que inseridas nas relações sociais de poder são impossíveis 

de serem dissociadas pois contribuem mutuamente para a perpetuação das desigualdades. Daí 

a necessidade em analisar não somente como formas de hierarquias, mas em termos de 

consubstancialidades. E mais, não concebemos que tais relações sejam resultados da simples 

somatória de fatores. As desigualdades de gênero, raça e classe nos parece muito mais como 

afluentes que deságuam num mesmo rio e ali se misturam. Nesta perspectiva, problematizar a 

situação da mulher negra no mercado de trabalho é tornar-se sensível à análise sobre o 

racismo e seus reflexos frente à divisão social e sexual do trabalho. Para tanto, as novas 

teorias e metodologias feministas nos trazem algumas veredas para pensarmos as relações de 

gênero, raça e classe neste contexto. 

O amadurecimento do pensamento feminista sobre as complexidades das relações 

sociais avança entre os anos  de 1980 e de 1990 com a formulação do primeiro conceito 

articulador de gênero, raça e classe, foi o  “Black Feminist” ou feminismo negro, que quebrou 

paradigmas instituídos sob o próprio movimento feminista, inserindo novos parâmetros sobre 

suas  teorias e lutas, a partir do “Standpoint”, perspectiva que pretende trazer uma análise 

mais aprofundada e coerente das vivências negras. Como salienta Ângela Davis (2013) no 

célebre “Mulheres, Raça e Classe” faz-se necessário um olhar que traga a equidade histórica 

sobre a trajetória da mulher negra. Isto, não somente por uma questão ética da história, mas 

por reconhecer o que a autora chama de “ ligações históricas”, ou seja, relações sociais que 

resistem através do tempo, influenciando, dando forma à muitas relações sociais e impedindo 

que avancemos no sentido da construção de uma sociedade livre do racismo, da desigualdade 

de gênero e das desigualdades de classe. 

A proposta de enxergar o mundo, as relações sociais e o fluir da vida a partir do olhar 

das mulheres e homens negros, quebrou a taça de cristal do movimento feminista. 

Reivindicava-se beber em outras fontes. Era chegado o tempo de romper com as nuances 

burguesas do movimento feminista iniciado nos anos 1930, com análises puramente 

economicistas, com o machismo no interior do próprio movimento negro e inserir pautas 

próprias nas agendas de luta. Pensamentos como o da feminista negra Kimberlé 
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Crenshaw(1980) é um exemplo desta nova perspectiva. O conceito “ cadeias de 

subordinação”  a partir do qual a autora apresenta as várias esferas da vida social nas quais a 

mulher negra está inserida e as formas como  o sistema capitalista de produção se alimenta 

das desigualdades e opressões de  gênero, raça e classe convergindo  para que   gerações de 

mulheres negras continuem em condições de subalternidade traduz a intenção da 

interseccionalidade. Assim como Crenshaw( 1980), Patricia Hill Collins( 2016) a partir das 

discussões sobre o “status de outsider within” ou “ forasteiras de dentro”  nas suas análises 

sobre as trabalhadoras domésticas afro-americanas na década de 1980, muito bem captado 

pela feminista negra Bell Hooks( 1984) ao expor suas vivencias enquanto mulher negra ( 

standpoint )e portanto marginalizada naquela sociedade, ela infere que a posição de outsider 

within possibilitava uma compreensão multidimensional da vida. 

Essas e outras mulheres foram pioneiras na práxis do feminismo negro e no processo 

de formulação do conceito de interseção ou “Interseccionalidade tornando-se assim a 

primeira teoria de articulação das múltiplas formas opressão e dominação que tem como base 

de analise o passado escravista e o racismo pós- emancipação civil dos negros e negras Norte-

Americanos. O termo Interseccionalidade refere-se segundo Kergoat( 2017) ao 

entrecruzamento dos conceitos de gênero, raça e classe. E neste sentido, Hirata (2014) afirma 

que a interseccionalidade é uma proposta para “levar em conta as múltiplas fontes da 

identidade”, embora não tenha a pretensão de “propor uma nova teoria globalizante da 

identidade” . Sendo assim, olhar a questão de gênero, classe e raça torna-se necessariamente 

um exercício de compreender as desigualdades dentro das desigualdades, é visualizar o 

microcosmo das relações de poder que perpassam a sociedade. Uma segunda definição sobre 

a interseccionalidade e aquela apresentada por  Bilge(2009) e que consiste em “enfoque 

integrado”. Ela refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes eixos de 

diferenciação social que são as categorias de sexo/ gênero, classe, etnicidade, mas também 

idade entre outras características. 

Neste sentido, a interseção dos conceitos de gênero, raça e classe que durante muito 

tempo estiveram condicionados ou invisibilizados pela relação de classe, torna-se 

fundamental para visualizar as diferenciações e novas demandas das mulheres. Tal perspectiva 

torna-se indispensável quando se trata dos estudos que se dedicam a reconhecer e denunciar 

as multiplicidades de demandas postas cotidianamente pelas mulheres face as identidades 

sociais. 
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A interseccionalidade remete a uma teoria transdisciplinar que visa apreender a 

complexidade das identidades e das desigualdades sociais por intermédio de um 

enfoque integrado. Ela refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes eixos 

da diferenciação social que são as categorias de sexo/gênero, classe, raça, etnicidade, 

idade, deficiência e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples 

reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a partir dessas 

categorias e postula sua interação na produção e na reprodução das desigualdades 

sociais (Bilge, 2009, p. 70) 

 

 

Bilge(2010) afirma que há basicamente três formas de conceber as relações sociais de 

poder e sexo na teoria feminista. A concepção monista que atribui um peso maior ao 

patriarcado como construto das relações sociais. A segunda pluralista a partir de uma lógica 

aditiva entre gênero, raça e classe, ou seja  refere-se como uma somatória dos tipos de 

opressão. E por fim, uma terceira concepção cujo reconhece as determinações ( gênero, raça e 

classe) como intrinsecamente articuladas. À esta última, Daniellé Kergoat denominou 

“Consubstancialidades”. Segundo a autora, o termo remete a “ unidade de substancia entre 

três entidades distintas, e convida a pensar o mesmo e o diferente em um só movimento”( 

KERGOAT.2017.p. 20). A consusbtancialidade está afinada ao conceito de relação social
5
 

pautada na dialética marxiana. Optamos pela proposta de Daniellé Kergoat para pensar as 

relações sociais nas veredas da Consubstancialidades. Segundo a autora, a escolha por este 

conceito diz respeito à complexidade das relações sociais, e portanto um novo exercício de 

pensar as ações conjuntas de gênero, raça e classe : 

 

Não se trata de organizar uma complexidade a partir de uma visão que consideramos 

decisiva, mas de abarcar a totalidade dessa complexidade. Assim, raciocinar em 

termos de imbricação das relações sociais, ou se preferível, de 

consubstancialidades.( KERGOAT.2017.p.18) 

 

A consubstancialidade como lente para a leitura das relações sociais permite uma 

análise mais aproximada das condições objetivas das mulheres negras e pobres inseridas 

numa sociedade extremamente desigual, como é o caso do Brasil. Hirata e Kergoat( 1994) 

afirmam que “a classe trabalhadora tem dois sexos” e que esta é somente uma das 

desigualdades expressadas no mercado de trabalho. Continuando, Kergoat (2010) afirma que, 

não obstante as conquistas feministas durante todo o século XX, ainda são muitas as 

assimetrias e disparidades contidas no mercado de trabalho nas últimas décadas, para não 

                                                 

5
Relação social é uma tensão em torno da qual se criam grupos e em que neste movimento exista dominação, 

opressão e exploração. (kergoat.2012.p.20) 
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falarmos de outros campos, como por exemplo, o da representação política. Kergoat(2006) 

explica que : 

 

as relações sociais são consubstanciais; elas formam um nó que não pode ser 

desatado no nível das práticas sociais, mas apenas na perspectiva da análise 

sociológica; e as relações sociais são coextensivas: ao se desenvolverem, as relações 

sociais de classe, gênero e “raça” se reproduzem e se coproduzem 

mutuamente.(2006,p.94) 

 

Neste sentido tanto a Interseccionalidade quanto a Consubstancialidade são ancoras 

analíticas que permite o aprofundamento teórico nos estudos que contemplam Gênero, 

Raça/cor e Classe como agentes contínuos como define (FALQUET,2017) na construção das 

trajetórias de vida. Por isso mesmo , Kergoat(2017) explica que : 

Dito isto, do mesmo modo que a noção de interseccionalidade, a de 

consubstancialidade também remete a dois objetivos. O primeiro é o 

reconhecimento dos mecanismo de opressão, o qual requer que sua complexidade 

não seja negada, mas, ao contrário, que seja tomada como objeto central da análise. 

O segundo objetivo é – para falar de maneira rápida – o da saída desses sistemas, 

tendo a emancipação como horizonte. (kergoat.2017.p.20) 

 

 

A principal crítica das análises feministas a partir da década de 1960, consistia na 

suposição de que a análise sobre as classes sociais nas sociedades capitalistas, apoiadas 

exclusivamente na divisão social  do trabalho, alimentaram as teorias do essencialismo 

biológico e  a divisão sexual e racial do trabalho ao determinar a domesticidade sobre a vida 

da mulher, basicamente conferindo ao homem o título de dono “da” casa e a mulher como 

dona “de” casa, reproduzindo a ideologia burguesa eurocêntrica. No bojo das novas análises 

feministas que objetivavam ultrapassar uma espécie de feminismo essencialista pautado num 

tipo de unificação que jamais existiu, Daniellé Kergoat desenvolve em 1970 o conceito de 

consubstancialidade que reconhece a tríade formada por gênero, raça e classe como fatores 

em constante atuação no conjunto das relações sociais. Segundo a autora, a escolha do termo 

quase de forma natural parece uma analogia sobre a ideia de Trindade Santa, e explica que: 

 

seu empréstimo da teologia não era evidente, embora utilize aqui em sua acepção 

mais banal, que enuncia a unidade e a identidade de substancias das tres pessoas da 

trindade : o Pai, o filho e o Espírito Santo. Ele significa a unidade de substancias 

entre três entidades distintas, convida a pensar o mesmo e o diferente em um só 

movimento. Não obstante sejam distintas, as relações sociais têm propriedades 

comuns- daí o emprego do conceito marxiano de relação social com seu conteúdo 

dialético e materialista para se pensar, também, sexo e raça. As relações sociais 

embora distintas não podem ser pensadas separadamente, sob o risco de serem 

reificadas. (KERGOAT.2017.p. 20) 
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As incisivas denúncias das feministas negras entre as décadas de 1960-1980 tanto nos 

Estados Unidos, quanto no Brasil, pautavam-se na insuficiência das analises a respeito das 

opressões/explorações vivenciadas pelas mulheres no conjunto das relações sociais na qual 

estavam submetidas. Igualmente, as análises desconsideravam as desigualdades entre as 

próprias mulheres brancas e negras, ricas e pobres. Ao observar a situação da mulher negra no 

Brasil no período de 1968-1980, na primeira metade da década do “ milagre brasileiro”, Lélia 

Gonzales ( 1984) apresenta duas preocupações. A primeira diz respeito às análises feministas 

referentes às novas inserções das mulheres no mercado de trabalho. Segundo ela, embora a 

força de trabalho feminina tenha dobrado entre os anos de 1970-1976 e o número das 

mulheres universitárias tenha quintuplicado em cinco anos, as análises não se apresentam as 

diferenciações entre mulheres brancas e negras. No mesmo sentido, Sandra Harding(1986) 

afirma que , “em culturas estratificadas tanto por gênero quanto por raça, o gênero sempre 

resulta como categoria racial e a raça como categoria de gênero”. Desta forma, há que se 

pensar na complementariedade de gênero, raça e classe nas relações sociais. Em países como 

Brasil por exemplo, faz sentido pensar as desigualdades de classe sempre intimamente 

articuladas com a cor/raça tendo em vista o passado escravista que determina as classes a 

partir dos critérios raciais. É importante pensar como essas relações continuam atuais 

desdobrando-se nos diferentes contextos de reprodução da vida. O desemprego, a 

precarização trabalho, os baixos níveis de escolaridade, e mais precisamente a maciça 

inserção da mão de obra negra feminina no trabalho do cuidado são exemplos disto. 

Para ela, a análise restrita às desigualdades de classe seria incabível para as sociedades 

não capitalistas onde as diversas formas de opressões sobre as mulheres continuavam a existir. 

Essas foram as maiores reivindicações feminista durante as décadas de 60-80. Desta forma, 

(SCOTT.1988) propõe um modelo de interpretação voltado para a complementariedade entre 

sexo e gênero, enfatizando os elementos culturais presentes na construção dessas identidades. 

Para ela, gênero seria “uma categoria analítica que visualiza as relações de poder na 

sociedade”. Segundo a autora, o conceito de gênero: 

 

é igualmente utilizado para sugerir que a informação a respeito das mulheres é 

necessariamente informações sobre os homens, que implica no estudo do outro. Este 

uso insiste na ideia de que o mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, que 

ele é criado por ele e dentro desse mundo. Ademais, gênero é igualmente utilizado 

para designar  as relações sociais entre os sexos. O seu uso rejeita explicitamente as 

justificativas biológicas, como aquelas que encontram um dominador comum  para 

varias formas de subordinação no fato de que as mulheres tem filhos e os homens tem 

uma força muscular superior. O gênero se torna, alias uma maneira de indicar as “ as 

construções sociais”- criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios 
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aos homens e mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente  

sociais entre homens e mulheres.( SCOTT.1990.p.4) 

 

A definição do conceito de gênero enquanto “uma maneira de indicar as construções 

sociais referentes aos papéis sociais dos homens e mulheres”, contempla os objetivo da nossa 

pesquisa. Tal definição, apresenta ainda a necessidade de articular gênero à outras construções 

sociais que juntamente com ele, convergem para a continuação dos sistemas de opressão, 

dominação e exploração na sociedade capitalista
6
. Desta forma, seria um equívoco tomar de 

forma isolada as reflexões que perpassam as questões de gênero, raça e classe, principalmente 

quando se trata de analisar tais relações mediadas pelo mercado de trabalho, meio privilegiado 

onde se estabelecem múltiplas relações de poder a partir da divisão social, sexual e racial do 

trabalho. 

 

A distinção entre relação intersubjetiva e relação social permite compreender que, se a 

situação mudou de fato em matéria de relações intersubjetivas entre os sexos e nos 

casais, as relações sociais, porém, continuam a operar e a se manifestar sob suas três 

formas canônicas: exploração, dominação e opressão (que podem ser ilustradas pelas 

diferenças salariais, pela maior vulnerabilidade e maior risco de ser vítima de 

violências). Ou seja, se de um lado há um deslocamento das linhas de tensão, de outro, 

as relações sociais de sexo permanecem intactas. Da mesma maneira, são as práticas 

sociais — e não as relações intersubjetivas — que podem dar origem a formas de 

resistência e que podem, portanto, ser as portadoras de um potencial de mudança no 

nível das relações sociais. (HIRATA.2006,p.95) 

 

 

Pensar as consubstancialidades mediadas pelo mercado de trabalho é trazer ao centro 

do debate as bases histórico-sociais que as formou. Para tanto, faz-se necessário atualizar, 

bem como particularizar o debate em torno do conceito de classe e da classe trabalhadora sob 

as recentes mudanças ocorridas no mercado de trabalho de modo a complementar as novas e 

antigas demandas, as heterogeneidades de raça e de gênero, assim como configurações 

contemporâneas da classe trabalhadora(ALMEIDA e ILDEFONSO.2017) 

  Soma-se a isto a questão racial  no Brasil, já que o racismo afirma-se enquanto um 

delineador das relações sociais, induzindo. Compreendemos que as heterogeneidades, as 

identidades sociais e as experiências de classe são matérias-primas que permitem que a classe 

trabalha segundo Mattos(...) se reconhecer enquanto classe para sí. Desta forma, os projetos 

de classe ganha um novo sentido. Projetos que de nenhuma forma enfraquecem a luta do 

proletariado, mas amplia-se quando assume também um caráter antirracista e a questão de 

gênero.  Neste sentido, como falamos anteriormente, para além de pensar a construção social 

                                                 

6
Em especial as sociedades de capitalismo liberal periférico. Trabalharemos esta questão mais à frente. 
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de raça e racismo, cabe visualizar a maneiro como tais conceitos dão forma ao que Porcaro e 

Araújo( 1988) “ divisão racial do trabalho” instituído pela colonização no Brasil. A definição 

de racismo posto por Gonzales( 1989) abre possibilidades para pensa-lo enquanto “ práxis” 

útil ao capital. ao capital 

 

o racismo enquanto articulação ideológica e conjunto de práticas, denota sua eficácia 

estrutural na medida em que remete a divisão racial do trabalho, extremamente útil e 

compartilhado pelas formações socioeconômicas capitalistas e multirraciais 

contemporâneas. Em termos de manutenção de equilíbrio do sistema como um todo , 

ele é um dos critérios de maior importância  na articulação dos mecanismos de 

recrutamento para as posições na estrutura de classe e no sistema de estratificação 

social.( GONZALES.1979.p.3) 

 

Se o racismo existe na prática e se ele pode ser compreendido  enquanto sistema que 

mantêm o equilíbrio do capital e articula os mecanismos de posição na estrutura de classe , 

não só a “democracia racial” torna-se mito, quanto a “ competição democrática”. Esta 

competição democrática, fruto do pensamento/ mito de democracia racial ignora toda a 

construção histórica racista em que se formou a sociedade brasileira. Por isso Santos(2015.p. 

104) infere que “a competição democrática consubstanciada ao mito da democracia racial 

desarticula a consciência do negro brasileiro, pois o mesmo se via incapaz, frente ao sucesso 

profissional e educacional do ( a) branco ( a )”.É impossível falar de democracia racial 

quando na prática ainda há discriminação racial. O racismo conforme salienta 

(SANTOS.2017.p. 112) pode então ser compreendido como uma “ práxis’ orgânica do 

capitalismo, que o reforça e consolida o seu desenvolvimento.  

O racismo, segundo Gonzales(1989), “se constitui num sistema de práticas que 

legitimam a sociedade de classe brasileira inserida no contexto de um desenvolvimento 

desigual e combinado”. A Teoria do Desenvolvimento Desigual e Combinado - segundo 

Mandel “a maior contribuição de Trotsky à teoria marxista”- expõe basicamente que o 

desenvolvimento e a reprodução do capital mundial é por excelência desigual. A Tese do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado trata em suma da necessidade da manutenção das 

desigualdades para sua reprodução. Esta teoria explica que as desigualdades são além de 

necessárias, orquestradas (combinada) através da divisão internacional do trabalho e da 

exploração das zonas de produção de produtos primários no mundo. Segundo (LOUWI.1998): 

 

A desigualdade do ritmo ,que é a lei mais geral do processo histórico, manifesta-se  

com o máximo de rigor e de complexidade nos destinos dos países atrasados. Sob o 

açoite de necessidades exteriores, a vida retardatária é constrangida a avançar por 

saltos. Desta lei universal da desigualdade dos ritmos  decorre outra lei que , na falta 

de uma denominação mais apropriada, chamaremos de lei do Desenvolvimento 

desigual e combinado, no sentido da reaproximação de diversas etapas, da 
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combinação das fases distintas, do amalgama de formas arcaicas com as mais 

modernas. (Louwi.1998: pág 77) 

 

Sobre isso, vale destacar a critica ao chamado “Desenvolvimento”, que baseia-se 

principalmente no conceito de ocidentalização do mundo que por fim, determinar o que é 

desenvolvido ou subdesenvolvido. Segundo (LATOUCHE; 1994), a ocidentalização do 

mundo trata-se de uma verdadeira conversão. Conversão esta que, não precisa 

necessariamente ser imposta pela violência, nem pelas trocas desiguais, mas pela “doação”, 

pela disponibilização de mercadorias essenciais para o prolongamento da vida -tendo em vista 

que o prolongamento da vida e a guerra à morte são faces da ideia de desenvolvimento 

imperante- e o tão esperado progresso. 

Podemos dizer que a divisão internacional do trabalho segundo Louwi(1998) 

transformou o território brasileiro em colônia de exportação e produtora de bens primários 

inserida na lógica do capitalismo mercantil. Por sua vez, o sistema de colonização utilizou-se 

do racismo e da divisão sexual do trabalho para suprir suas necessidades. Sendo assim, no que 

diz respeito à divisão racial  e  sexual do trabalho, a lógica do Desenvolvimento Desigual e 

Combinado parece ser transladada para as relações sociais, mantendo sempre uma parcela da 

população dependente, nas margens sociais, sem acesso a serviços público e privados de 

qualidade, com pouco acesso a educação, desta forma garantindo a mão de obra barata útil e 

necessária ao capital . Disto, resulta a condição de massa marginal, ou seja, a condição 

histórica de marginalização, precarização e exploração da mão de obra negra. Neste sentido, 

faz-se necessário examinar especificamente as experiências das mulheres negras a partir da 

tríade gênero/raça e classe. Sobre a questão do eurocentrismo, Abdias do Nascimento( 1984) 

se refere ao eurocentrismo com “a ideologia segundo a qual a Europa se constitui o berço 

único da civilização e culturas “ universais”, e o homem europeu um homem superior aos 

seus semelhantes, filhos originais da África, Ásia e América”. 

Segundo (LATOUCHE:1994), a ideia de desenvolvimento nasce articulada à noção de 

modernização inserida no contexto da Revolução Industrial, a chave mestra que abriu todas as 

portas para a ocidentalização do mudo. Logo, a ideia de desenvolvimento tem como ponto de 

partida o berço do capitalismo, a Europa pós mercantilista, tendo como princípios norteadores 

o a expansão do mercado, o fortalecimento militar e as missões religiosas. Segundo o autor, a 

ideia do desenvolvimento não existiu sempre, e mesmo quando passou a existir, não existiu 

para todos da mesma forma. Por mais que a ocidentalização seja universal, provavelmente não 

haverá no modelo econômico vigente uma equidade nos planos do desenvolvimento a nível 

universal.  Pensando o desenvolvimento como produto do processo de ocidentalização e 
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modernização a partir do desenraizamento planetário e seus agentes – a industrialização, a 

urbanização, o nacionalismo como passos para a ocidentalização suprema de todo o mundo- 

caracteriza o ocidente como uma “nuvem nebulosa mundial”. O autor indica que o ocidente se 

transformou ao mesmo tempo em tudo e em nada. Tornou-se referência para todo o mundo, 

brilhou mais que a estrela do oriente. O ocidente tornou-se sem dúvidas o Rei do mundo, e 

sobre ele impera, com a “capa da universalidade”. 

Ao passo que o ocidente se tornou referência de uma sociedade mundial, houve 

segundo (LATOUCHE:1994) o “desancamento do mundo”. Os valores ocidentais tornaram-se 

“ naturais de todos os homens”, o ocidente tornou-se a verdade, “só sobrevivem e não 

sobrevivem as sociedades que decidem a internalizar esses valores”. Desta forma, articula-se 

inevitavelmente à desconstrução dos valores culturais não ocidentais e na obsessão pelo 

progresso. O simbolismo representado pelo ocidente retirou de certa forma a autonomia 

identitária dos povos não ocidentais, cortou-os os braços , as pernas e cegaram-se os olhos, 

desde então, “a sociedade ferida adota o olhar do Outro, expressa-se com as palavras do 

Outro, age com os braços do outro. Seu mundo está perfeitamente 

desencantado”(LATOUCHE.1994pág 68). 

 

 

Ainda que no computo geral não tenha sido eliminadas nem a morte violenta, nem a 

morte miserável, nem a morte natural , o espetáculo de sua erradicação imaginária e 

de seu inicio de colocação em prática real são suficientemente impressionantes para 

“ lançar” as comunidades não ocidentais. Progressivamente, o mundo se desencanta 

delas, e a vida, por mais prolongada que seja, não reencontra alguma ple89nitude. 

Ela não passa de uma sobrevida.( LATOUCHE.1994.pág 66) 

 

O autor infere que a ocidentalização colocou o progresso como “ pedra angular da 

modernidade”. Não obstante, (LATOUCHE:1994) indica que “o mimetismo do 

desenvolvimento não passa de uma caricatura trágica da universalidade, sob cuja a 

aparência se perpetua uma dominação de fato dos ‘ senhores anônimos da máquina”. 

Se pensarmos a “máquina” como o mecanismo ou a organização da economia mundial 

e a divisão internacional do trabalho como peças distintas desta máquina, percebemos que a 

máquina precisa de um certo nível de unidade para que ela produza o que deve ser produzido 

ao fim de uma jornada. Cada peça com sua função específica ,colabora para o bom 

funcionamento da máquina inteira. Se alguma peça falhar, precisa ser substituída rapidamente 

por outra que faça o trabalho, o que nunca pode parar é a produção. 
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Na diferenciação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, os “senhores da 

máquina” são os que dão o tom desta divisão. Dito de outra forma, é o ocidente que tem dado 

as cartas da divisão internacional do trabalho e regionalizando a produção , de forma que se 

estabeleça redes e firmas internacionais , com diferentes polos de produção e principalmente 

determinando as regiões ou a região que estará sempre a frente de todas, assim como 

direcionando a acumulação de capital e uma melhor distribuição de riquezas para uma ou 

outra região. “Tem-se então , uma nova hierarquização da economia capitalista mundial, cuja 

base é a redefinição da divisão internacional do trabalho”.(NEVES.2012). Os países de 

modernização tardia nascem como produtores e zonas de exploração de produtos primários, 

diferente dos países considerados desenvolvidos, cuja sua base de produção é a 

industrialização. Ao voltarmos o nosso olhar para caso da América Latina frente ao 

subdesenvolvimento, a (TMD) Teoria Marxista da Dependência assim como a( TDDC) Teoria 

do Desenvolvimento Desigual e Combinado nos auxilia à uma melhor compreensão dos 

processos que formaram a própria América Latina, assim como a sua inserção na divisão 

internacional do trabalho.   Pensamos que este é o grande ponto de partida para compreensão 

da relação de dependência entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Desta forma, a 

teoria da dependência muda radicalmente o olhar sobre a questão do desenvolvimento ou do 

subdesenvolvimento em termos de América Latina, não pelo referente atraso indicado pelos 

liberais, mas sim pela exigência da passagem à geração da mais – valia relativa 

correspondente à desvalorização dos bens de salário, mas não da produtividade. Isto gerou a 

redução do valor real da reprodução da força real nos países centrais e consequentemente um 

empenho maior sobre a mais valia absoluta nos países periféricos a partir do aumento da 

produção através da supe-rexploração do trabalho com salários abaixo do custo da reprodução 

da força de trabalho. Marca central do capitalismo dependente que atingiria inclusive países 

desenvolvidos através da flexibilização do mercado de trabalho e dos contratos de trabalhos 

europeus. (NEVES:2012). 

 

A superexploração caracteriza-se pela queda dos preços da força de trabalho abaixo 

de seu valor. Esta se desenvolve por meio de quatro mecanismos: a elevação da 

jornada ou da intensidade de trabalho sem a remuneração equivalente ao maior 

desgaste do trabalhador; a redução salarial; ou, finalmente, o aumento da 

qualificação do trabalhador sem a remuneração equivalente ao incremento de valor 

da força de trabalho.1 Estes mecanismos podem se desenvolver isoladamente ou de 

maneira combinada, de acordo com a fase em curso de acumulação de capital, mas 

representam maior desgaste do trabalhador e, consequentemente, o esgotamento 

prematuro e a limitação da sua força de trabalho, em condições tecnológicas 

determinadas. ( FILHO.2013.p.17) 
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No caso do Brasil, é importante remarcar a inserção dependente no capitalismo 

mundial e na divisão internacional do trabalho a partir do conceito de metrópole satélite. Por 

isso Marini nos diz que a América Latina não cria a sua própria demanda, ela nasce a partir da 

demanda dos países avançados. Ele analise através do método materialista histórico como o 

Brasil se insere na divisão internacional do trabalho e da dinâmica capitalista na América 

Latina, confirmando que o centro da nossa acumulação nunca foi a industrialização e sim a 

exportação de bens primários. A Teoria da Dependência e a Teoria do Desigual e Combinado 

podem nos servir como parâmetros analíticos nas relações entre e inter-regionais , assim como 

nos apresenta de forma concisa os aspectos das desigualdade regionais no Brasil. 

Portanto, a estreita relação entre raça e classe social que permeia a formação 

capitalista no Brasil precisa ser inserida no âmbito do debate sobre os impactos na sociedade 

no que diz respeito a população negra tanto no período colonial, e principalmente no período 

pós-escravidão onde o negro, desprovido da aparelhagem social para ser inserido no novo 

mundo de trabalho assalariado é alocado nas atividades de menor prestígio social e com as 

menores remunerações. 

 

As diversas formas de discriminação estão fortemente associadas aos fenômenos de 

exclusão social que dão origem e reproduzem a pobreza. São responsáveis pela 

superposição de diversos tipos de vulnerabilidades e pela criação de poderosas 

barreiras adicionais para que pessoas e grupos discriminados possam superar a 

pobreza. Nos últimos anos, tem aumentado o reconhecimento de que as condições e 

causas da pobreza são diferentes para mulheres e homens, negros e brancos. O 

gênero e a raça são fatores que determinam, em grande parte, as possibilidades de 

acesso ao emprego, assim como as condições em que esse se exerce. Desse modo, 

condicionam também a forma como os indivíduos e as famílias vivenciam a pobreza 

e conseguem ou não a superar. No Brasil, as discriminações de gênero e raça têm 

atuado como eixos estruturantes dos padrões de desigualdade e exclusão social. Esta 

lógica se reflete no mercado de trabalho, no qual as mulheres, especialmente as 

mulheres negras, vivenciam as situações mais desfavoráveis. ( OTI/DIEESE.S/D) 

 

Por isso, segundo Munanga( 2004) seria prematuro abandonar o termo raça, do ponto 

que a realidade social ainda não o abandonou enquanto delimitação de práticas e mecanismo 

de exclusão ou dominação social. Quijano ( 2005) infere que a ideia de raça partiu de uma 

noção eurocêntrica do mundo, fabricando uma classificação da população sobre o parâmetro 

social, tornando a sociedade ocidental moderna – e aqui falamos de Europa- um referencial 

para o mundo.  A doação que dá prestígio, dá também poder ao doador. 

Ao passo que o ocidente tornou-se referencia de uma sociedade mundial, houve 

segundo (LATOUCHE:1994) o “desencanto do mundo”. Os valores ocidentais tornaram-se “ 

naturais de todos os homens”, o ocidente tornou-se a verdade, e segundo o autor : “só 
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sobrevivem e não sobrevivem as sociedades que decidem a internalizar esses valores”. Desta 

forma, articula-se inevitavelmente à desconstrução dos valores culturais não ocidentais e na 

obsessão pelo progresso. O simbolismo representado pelo ocidente retirou de certa forma a 

autonomia identitária dos povos não ocidentais, cortou os braços , as pernas e cegaram os 

olhos, desde então, “a sociedade ferida adota o olhar do Outro, expressa-se com as palavras 

do Outro, age com os braços do outro. Seu mundo está perfeitamente 

desencantado”(LATOUCHE.1994pág 68). 

 

Ainda que no computo geral não tenha sido eliminadas nem a morte violenta, nem a 

morte miserável, nem a morte natural , o espetáculo de sua erradicação imaginária e 

de seu inicio de colocação em prática real são suficientemente impressionantes para 

“ lançar” as comunidades não ocidentais. Progressivamente, o mundo se desencanta 

delas, e a vida, por mais prolongada que seja, não reencontra alguma plenitude. Ela 

não passa de uma sobrevida.( LATOUCHE.1994.pág 66) 

 

 

Neste sentido, faz-se necessário pensar as classes sociais não como um processo 

determinista e engessado, mas como um processo multifacetado e envolve tanto as 

contradições entre capital X trabalho. A percepção de classe social segundo E.P.Thompsom( 

1981), a partir dos estudos sobre a formação do mercado de trabalho, e pelo resgate da 

historicidade da classe trabalhadora nos oferece ferramentas para pensar “história da própria 

classe trabalhadora a partir de uma visão ampla de história social, refratária aos 

determinismo e atenta não apenas à dimensão econômica da classe, como também à sua 

autonomia relativa de outros níveis de análise” (MATTOS.2012.p.84). 

Neste sentido, abre-se o campo das possibilidades para se compreender a classe 

trabalhadora para além do economicismo, incluindo assim a possibilidade de pensar as 

múltiplas heterogeneidades que constroem as classes sociais. Assim, torna-se perfeitamente 

possível pensar as especificidades da condição da mulher negra trabalhadora , tendo em vista 

a nova abertura e atenção aos processos sociais que extrapolam o determinismo economicista 

na produção do viver. 

 Portanto, optamos trabalhar com o conceito de classe social a partir das contribuições 

de E.P Thompsom( 1981), pela capacidade inovadora, criatividade e novas sensibilidades 

postas por suas análises, embora fosse fiel a perspectiva marxiana. Se para (MARXe 

ENGELS.1982.p.106) “ a História de toda a sociedade até hoje é a história de luta de 

classes” e Logo, se para Marx, a consciência de classe seria o grande gerador de uma “classe 

para sí”, é em Thompsom( 1981) que tal consciência avança em seus significados e 

construções, na relação entre as condições objetivas materiais com os elementos subjetivos 
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como valores, crenças, moral, atitudes, formando neste processo as identidades, e dando 

origem às experiências de classe. 

  

a classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns( 

herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre sí, e 

contra outros homens cujo interesses diferem( e geralmente se opõe) dos seus. A 

experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção 

em que homens nasceram- ou o entraram involuntariamente. A consciência de classe é 

a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais : encarnadas em 

tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais.( THOMPSON. 19987 -

1988.p.10) 
 

Este conceito, nos ajuda a pensar de que forma a “ experiência” ganha destaque nas 

novas análises. A consciência de classe formada a partir das múltiplas experiências sociais 

pontua a heterogeneidade e o dinamismo da classe trabalhadora. Logo, a classe trabalhadora 

pensada como campo de disputa, conflito e protagonismo, nos dá subsídios para pensar a 

questão da mulher negra inserida na sociedade de classes e compreender de que forma suas 

experiências geram interesses próprios a partir das diferentes vivências e significados  no 

interior da classe trabalhadora.  Assim, pensar classe em articulação ao gênero e a raça, torna-

se um esforço para se pensar a “ simultaneidade da manifestação de relações produtivas 

particulares em todos os sistemas da vida social”(Thompsom,2001.p.254).   Daí a 

importância de pensar as relações de reprodução da vida para além da divisão social do 

trabalho e inserir também nesta análise as dimensões de gênero e raça envolvidas neste 

processo. O conceito de divisão sexual
7
 do trabalho torna-se fundamental para nossa analise. 

Segundo Kergoat e Hirata( 2007), tradicionalmente 

 

a divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 

relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 

sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 

socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à esfera 

produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação 

pelos homens das funções com maior valor social adicionado -políticos, religiosos, 

militares- etc.( 2007.p.599) 

 

Contudo, esta definição não da conta das novas representações e demandas da divisão 

sexual do trabalho. Segundo a autoras é necessário ir mais longe no plano conceitual e 

verificar os “princípios organizadores” que dão vida a esse conceito, são eles : o princípio de 

separação ( existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) o que nesta pesquisa 

                                                 

7
Embora a divisão sexual do trabalho tenha sido objeto de trabalhos precursores em diversos países, foi na 

França, no início dos anos 1970, sob o impulso do movimento feminista, que surgiu uma onda de trabalhos 

que rapidamente assentariam as bases teóricas desse conceito. (KERGOAT e HIRATA.2007.p.597) 
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direciona-se ao pensamento do sexismo nas relações de trabalho, e o principio de hierarquia ( 

o trabalho do homem vale mais que os da mulher) que nos termos desta pesquisa dá subsídios 

para pensar as discriminações salariais. Neste contexto, o gênero aparece condicionado ao 

fator biológico e reduz as práticas sociais a “papéis sociais” sexuados que remetem ao destino 

natural da espécie. Isto, explica Kergoat e Hirata (2006) não constitui um dado imutável. Ao 

contrario, suas “ modalidades”
8
 varias de acordo com o tempo e espaço. Neste contexto, o 

Patriarcado torna-se um condicionante dessas modalidades. Ainda sobre a visão crítica da 

perspectiva androcêntrica das cidades modernas, cabe ressaltar as reflexão face o conceito de 

trabalho. Segundo Moreno(2016) a visão androcêntrica  considera “econômico” apenas aquilo 

que tem valor monetário, e oculta que sem o trabalho cotidiano, não remunerado, realizado 

pelas mulheres majoritariamente no interior das suas casas, a economia não teria condições de 

se manter. 

A reflexão acerca do conceito do patriarcado segundo Soffiot, nos leva a compreender 

as formas como esse sistema demarca os papéis sociais e delega poderes estipulando o que 

uma mulher pode e que não pode fazer. O mesmo sistema, utilíssimo ao capital, demarca 

também a divisão sexual do trabalho traçando limites históricos para a ação da mulher. A 

participação feminina na política é um exemplo. Inclusive, a comemoração dos 85 anos do 

decreto 21.076 do Código Eleitoral Provisório que reconhece o direito das mulheres ao voto, 

nos leva apensar o quanto ainda é machista, patriarcal, sexista, autoritário e patrimonialista é a 

política brasileira. Falaremos disto com detalhes no próximo capítulo. 

 Vale lembrar que essa desigualdade afeta tanto as relações entre homens e mulheres 

como relações entre mulheres e mulheres (pobres ou ricas, brancas ou negras). A partir do 

patriarcado estrutura-se o domínio do homem sobre a mulher e abre-se espaço para violência, 

o abuso e a exploração. Desta forma, o conceito de patriarcado passa a gerir o modelo de 

família dando legalidade para as ações do homem sobre a mulher e os filhos, distanciando 

cada vez mais a perspectiva de igualdade  entre os gêneros. 

Assim concordamos com Saffiot (2001) quando salienta que: 

 

“[...] imbuídas da ideologia que dá cobertura ao patriarcado, mulheres 

desempenham, com maior ou menor frequência e com mais ou menos rudeza, as 

funções do patriarca, disciplinando filhos e outras crianças ou adolescentes segundo 

a lei do pai”  (Saffioti,Ms,2001, p. 10). 

 

                                                 

8
Por “modalidades”, entendemos, por exemplo, a concepção do trabalho reprodutivo, o lugar das mulheres no 

trabalho mercantiletc.(KERGOAT e HIRATA.2006.p.600) 
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O patriarcado deu ao homem o papel principal nas cenas da vida e transformou por 

muitos anos a mulher em mera coadjuvante. Este conceito firmado e reafirmado por laços 

patriarcais guardam a base da desigualdade entre homens e mulheres no âmbito social. O 

pátrio-poder dado ao homem configurou-se “A base econômica do patriarcado [...] consiste 

no controle de sua sexualidade e, por conseguinte, de sua capacidade reprodutiva [...]. O 

controle está sempre em mãos masculinas” (Saffioti,Ms,2001, p.18-19), desta forma , 

destinando à mulher tudo o que é secundário, doméstico, naturalizando uma ideologia falsa. O 

conceito escolhido de patriarcado que hierarquiza poderes revela que o controle, a exploração, 

e a violência nas suas variadas formas são expressões da ideologia, assim como formas de 

manutenção da ordem patriarcal nas relações sociais. Foi preciso desconstruir tais explicações 

em que determinava ao nascer, quem seria homem e mulher. Desta forma, para explicar a 

questão das mulheres na sociedade de forma que ultrapassasse a simples diferenciação posta 

nas análises anteriores, inclusive as marxistas, foi preciso colocar o sexo ou a identidade 

sexual e de gênero como uma construção social. Assim, o conceito de gênero passa a estar 

diretamente ligado à construção social de uma identidade, desta forma quase que 

independentes dos fatores biológicos. Logo, o ser humano nasce por excelência um ser, mas o 

que o tornará mulher ou homem serão as relações sociais construídas e desconstruídas ao 

longo do tempo. A partir disso foi   possível desfocar a mulher de todo estigma de 

inferioridade à que historicamente esteve subordinada, pois se a desigualdade entre os seres 

são construídas nas relações sociais estabelecidas na sociedade,  torna-se a sociedade campo 

privilegiado de desconstrução desses estigmas.   

É importante ressaltar que Bourdieu(1989) ao debruçar-se sobre a análise do poder 

simbólico, infere que este é um tipo de dominação efetuada através de um certo tipo de 

consentimento social. Segundo ele, é um poder que se repousa na capacidade de subordinação 

de um sobre o outro, de formas variadas, que extrapolam a simples coerção. Ele infere que se 

há poder simbólico, não há necessidade de força física. Neste sentido, o poder simbólico 

efetua-se muito mais numa forma de dominação por convencimento e disciplinação. 

 

É assim que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos 

de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a 

dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da sua 

própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, 

segundo a expressão de Weber, para a domesticação dos dominados (BOURDIEU, 

1989, p. 11). 

 

Podemos pensar então que esse poder disciplinador aplica-se tanto aos conflitos nas 

relações interpessoais, tanto no terreno das ideologias . Bourdieu ao ser o primeiro a 



40 

 

introduzir a discussão acerca do conceito de praxiologia
9
, preocupava-se com um 

pragmatismo direcionado à pratica, subordinado à dimensão moral da sociedade mas que 

desconsiderava a dimensão ética da prática. Desta forma, a ideologia do Patriarcado pode ser 

vista como uma forma de poder simbólico, fluido que se espraia nas relações sociais 

demarcando papéis, legitimando poderes e a divisão sexual do trabalho e contribuindo para a 

precarização do feminino. 

 Neste sentido, faz-se necessário examinar as distancias entre grupos de sexo, que 

mesmo com todos os avanços, as distancias ou as “ condições” parecem insuperáveis. ( 

KERGOAT e HIRATA.2006.p. 600). Neste sentido, a divisão sexual do trabalho assume 

algumas características neste tempo, e mesmo analisando em primeira instancia a sociedade 

francesa e as consubstancialidades face ao mercado de trabalho internacional, tais 

características aplicam-se também às nossas analises. 

  
Trata-se antes de tudo da aparição e do desenvolvimento, com a precarização e a 

flexibilização do emprego, de “nomadismos sexuados” (Kergoat, 1998): nomadismo 

no tempo, para as mulheres (é a explosão do trabalho em tempo parcial, geralmente 

associado a períodos de trabalho dispersos no dia e na semana); nomadismo no 

espaço ,para homens (provisório, canteiros do BTP* e do setor nuclear para 

os operários, banalização e aumento dos deslocamentos profissionais na Europa e 

em todo o mundo para executivos). Constata-se que a divisão sexual do trabalho 

amolda as formas do trabalho e do emprego e, reciprocamente, que a flexibilização 

pode reforçar as formas mais estereotipadas das relações sociais de sexo. O segundo 

exemplo é o da priorização do emprego feminino, que ilustra bem o cruzamento das 

relações sociais. Assiste-se também ao aparecimento, pela primeira vez na história 

do capitalismo, de uma camada de mulheres cujos interesses diretos (não mediados 

como antes pelos homens: pai, esposo, amante) opõem-se frontalmente aos 

interesses daquelas que foram atingidas pela generalização do tempo parcial, pelos 

empregos em serviços muito mal remunerados e não reconhecidos socialmente e, de 

maneira mais geral, pela precariedade. Terceiro, as mulheres das sociedades do 

Norte trabalham cada vez mais e, com uma frequência cada vez maior, são 

funcionárias e investem em suas carreiras. Como o trabalho doméstico nem sempre 

é levado em conta nas sociedades mercantis, e o envolvimento pessoal é cada vez 

mais solicitado, quando não exigido pelas novas formas de gestão de empresas, 

essas mulheres para realizar seu trabalho profissional precisam externalizar “seu” 

trabalho doméstico. Para isso, podem recorrer à enorme reserva de mulheres em 

situação precária, sejam francesas ou imigrantes. (KERGOATeHIRATA.2006.p.601)  

 

 

O conceito da divisão sexual do trabalho  permitiu fazer a ponte entre trabalho 

doméstico e assalariado, ampliando o conceito de trabalho para o conjunto de todo o trabalho 

socialmente fornecido, quaisquer que fossem as suas formas. Nesta perspectiva, ao alterar o 

conceito de trabalho, altera-se também as definições sobre a classe trabalhadora. O conceito 

                                                 

9
 Parte da Teologia Moral caracterizada pela análise das causas produtoras e das normas que conduzem as ações 

humanas. 
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de classe é ampliado e passa a englobar uma junta maior e mais complexas de determinações 

das desigualdades sociais. Conceito de trabalho ampliado a partir das novas perspectivas 

feministas, está diretamente condicionado aos múltiplos papéis sociais exercidos 

historicamente pelas mulheres. Paulatinamente, a teoria feminista caminha para uma definição 

de trabalho que se distancia unicamente da perspectiva de trabalho enquanto “ simples 

produção de objetos”, aproximando-se das percepções do trabalho enquanto “ produção do 

viver em sociedade”( HIRATA. 2017.p.18). Assim, partimos das veredas propostas por 

(HIRATA.2000) e (KERGOAT.2017.p.19) para pensar o trabalho como produção do viver, 

cujo sua práxis consiste em “ transformar a sociedade e a natureza e , ao mesmo tempo, 

transformar-se a sí mesmo”. 

Desta forma, não só as analises frente as articulações entre gênero, raça e classe nas 

relações sociais foram reinventadas a partir das analises feministas, como também o próprio 

conceito de “trabalho”. Neste sentido, o conceito de trabalho na teoria feminista a partir dos 

anos 1970,  passa a contemplar “trabalho”  como“ os trabalhos”. “ Trabalho doméstico e de 

reprodução dos seres humanos”, “ trabalho militante” “ trabalho doméstico de saúde” e “ 

trabalho de cuidado”. 

O cuidado não é apenas uma atividade sem intenção, é um trabalho que abrange um 

conjunto de atividades materiais e de relações que consistem em oferecer resposta 

concreta às necessidades dos outros. Assim, podemos defini-lo como uma relação de 

serviço, apoio e assistência, remunerada ou não, que implica um sentido de 

responsabilidade em relação a vida e o bem-estar de outrem.( KERGOAT.2017.p.17) 

 

 Este último se aproxima mais das intenções deste trabalho ( HIRATA e 

MOLINIER.2012). Sob o ponto de vista destas novas analises, o trabalho da mulher não pode 

ser fracionado entre  “trabalho” produtivo e não produtivo, mas sim em “trabalho” visível e 

invisível ou se preferir em reconhecido e não reconhecido, pago ou gratuito, embora todos 

sejam úteis ao capital.  Mesmo que todo trabalho exija emprego de tempo ou força, nem todos 

estão atrelados ao assalariamento. “O assalariamento constitui a linha divisória entre 

empregos visíveis, identificáveis, pagos, e trabalhos informais, ocultos na penumbra das 

atividades domésticas ou agrícolas, que nem sempre são pagas” ( MARUANI e 

MERON.2017.p. 59).   

O trabalho torna-se assim, uma atividade política. Nesta perspectiva feminista 

materialista, segundo Kergoat(2017) “é a própria definição de trabalho que implode”. Mas 

não implode no sentido de “botar a baixo” a existência do proletariado e das classes sociais. 

Implode enquanto conceito engessado, que desmerece as novas determinações e composições 

da classe trabalhadora no curso da história. O “trabalho” nesta analise, não perde a 
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centralidade como elemento estruturante da visa social, mas conjuga outros elementos que 

interferem nos processos de trabalho. É neste sentido que Antunes( 2004) diz que é preciso 

que se leve em consideração as metamorfoses no mundo do trabalho inseridas no contexto da 

mundialização do capital.  As veredas fornecidas por Antunes(2004) para se pensar o conceito 

ampliado de classe trabalhadora torna-se indispensável para as analises sobre as 

consubstancialidades mediadas pelo mercado de trabalho. Segundo ele a concepção ampliada 

de classe trabalhadora. 

 

compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da 

sua força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores manuais diretos, 

incorporando também a totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo 

que vende sua força de trabalho como mercadoria em troca de salário. (ANTUNES e 

ALVES.2004.p. 342) 
 

Embora tal definição represente um avanço para as análises que consideram as 

determinações conjuntas dos conceitos analisados, não podemos ignorar que essa abertura 

sobre o conceito de trabalho que segundo Kergoat(2017) confere dignidade ao trabalho do 

cuidado, não salvaguarda o fato de que esse trabalho ou “trabalho” é também em sua maioria 

trabalho não qualificado, mal pago, não reconhecido e simbolicamente uma obrigação da 

mulher fazê-lo.  

Além disso, a experiência de trabalho das mulheres pobres é marcada pelo trabalho 

doméstico ou em domicílio. Ainda hoje o trabalho doméstico remunerado é uma das 

principais ocupações femininas, sobretudo das mulheres negras, que há muito tempo 

já trabalham fazendo serviços de costura, lavando roupa para fora, cozinhando para 

vender, cuidando das pessoas. ( MORENO.2016.p. 49) 

 

Ao longo da história humana a categoria “ trabalho” recebeu vários significados. Não 

nos cabe aqui, nem é nosso objetivo, destacar historicamente as suas definições. Antes, 

convém tratar do “ trabalho” nos termos que mais se aproxima do nosso objeto, seria este “ o 

trabalho do cuidado”. Kergoat(2017) infere que as provedoras do cuidado ou as trabalhadoras 

do cuidado são por si complexas. Muitas delas encontram-se em condição de dominada, na 

tríplice confluência das relações de raça, gênero e classe. Muitas vieram do campo para as 

grandes metrópoles. O que a trabalhadora do cuidado tem em comum? Segundo 

(HOCHSCHILD.2004) todas estão em situação precária e majoritariamente são mulheres. 

Desta forma, fica evidente a necessidade de pensar as imbricações entre os conceitos de 

gênero, raça e classe se quisermos compreender “ o movimento que atravessa os espaços -

tempos do cuidado globalizado” (KERGOAT.2017.p.19). Alves e Antunes (2004) esclarecem 

que 
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A classe trabalhadora hoje compreende a totalidade dos assalariados, homens e 

mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho – a classe-que-vive-do-

trabalho, conforme nossa denominação – e que são despossuídos dos meios de 

produção. (ANTUNES.2004.p.336) 
 

O trabalho do cuidado está atrelado a outra categoria importante e que historicamente 

se aproxima das experiências das trabalhadoras negras. O forte legado racista e patriarcal 

familiar e institucional que define e estabelece os “lugares” na sociedade a partir de papéis 

bem definidos e distintos, inseriu as mulheres negras nos espaços domésticos. Desta forma, o 

trabalho da mulher negra tem como herança colonial a intensa aproximação às “ 

domesticidades” A categoria “domesticidade” entra em cena articulada às relações de poder 

dentro e fora dos lares. Conceituada como “experiência de intimidade que se diversifica em 

função do posicionamento social das pessoas […] articulada a noções de cuidado, à circulação 

de afetos, de emoções” (PISCITELLI.2017. p. 49), a domesticidade é característica marcante 

do trabalho do cuidado. Ela independe de remuneração, perpassa veemente no âmbito 

ideológico das relações de poder inseridas na lógica patriarcal, e neste sentido, podemos dizer 

que, não só está articulada como é necessária ao trabalho do cuidado e à precarização da força 

de mão de obra da mulher. E principalmente a mulher negra , historicamente inserida nas 

relações de trabalho precarizadas e subalternas. 

 

Não é causal, portanto, o fato da força de trabalho negra permanecer confinada nos 

empregos de menor qualificação. A sistemática  discriminação sofrida no remete a 

uma concentração desproporcional de negros (as) nos setores agrícolas, construção 

cívil e serviços.( GONZALES.1984.p.3) 

 

Embora a questão da mulher negra no mercado de trabalho tenha sofrido mudanças 

nos últimos anos, através de um número muito maior de políticas públicas de educação, 

redistribuição de renda entre outras que proporcionaram para as mulheres negras melhores 

condições de vida e maior acesso à educação, que se reflete na sua alocação e remuneração no 

mercado de trabalho, grande parte das mulheres negras ainda encontram-se inseridas no setor 

de serviços. Desta forma, o conceito de domesticidade é útil para pensar a questão da mulher 

negra inserida no mercado de trabalho em especial no emprego doméstico. Essa atividade , 

tipicamente feminina é desvalorizada aos olhos de grande parte da sociedade, caracterizando-

se  pelos baixos salários e elevadas jornadas, além de altos índices de contratação `a margem 

da ilegalidade e ausência de contribuição previdenciária.( DIEESE,2005.P.5) 
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 A domesticidade, a divisão sexual do trabalho e o trabalho do cuidado fundamentam 

nossa discussão sobre a questão da mulher negra no mercado de trabalho e as relações de 

poder existentes na produção do viver. Neste sentido, abrem-se as possibilidades para se 

pensar a nova classe que vive do trabalho, suas novas composições, assim como as 

desigualdades intraclasses
10

.É neste sentido que propomos uma reflexão sobre a condição das 

mulheres negras que vivem dos seus trabalhos e que produzem as condições de vida para sí e 

para seus dependentes. Para tanto, faz-se necessário refletir sobre as mudanças ocorridas no 

mercado de trabalho frente as novas demandas de acumulação do capital no Brasil no pós 

abolição a partir da inserção do trabalho livre. 

 Cabe destacar em todo o processo a inserção das mulheres negras inseridas no 

mercado de trabalho no neo-liberalismo e das mudanças no mercado de trabalho global, 

impostas pelo processo de reestruturação produtiva ou da consolidação do modelo de 

acumulação flexível ou acumulação por despossessão. 

A acumulação por desapossamento pode ocorrer de diversas formas e seu modus 

operandi tem muito de contingente e aleatório. Ainda assim, ocorre em todos os 

lugares e independentemente do período histórico, e se acelera quando ocorrem 

crises de sobre acumulação na reprodução ampliada, quando parece não haver outra 

saída a não ser a desvalorização.( HARVEY.2003.p.5) 

 

A constante desvalorização da mão de obra é uma das saídas do imperialismo 

predatório. Partimos então para o segundo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 

10
O conceito de consubstancialidade se afirma nas palavras de Kergoat(2017) quando diz que “ este conceito 

permite pensar conjuntamente as diferentes formas de divisão do trabalho – a divisão sexual é uma delas- e as 

divisões dentro de uma mesma classe”. 
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2. AS TRANSFORMAÇÕES NO MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL A 

PARTIR DO OLHAR DA CONSUBSTANCIALIDADE.  

 

 

Para pensar as vicissitudes da consubstancialidade no mercado de trabalho no Brasil e 

as transformações do mesmo no meio urbano, faz-se necessário admitir a cidade enquanto 

palco de lutas sociais, espaço privilegiado onde congregam e expõe com veemência as 

desigualdades sociais produzidas pelo sistema capitalista de produção. Logo a urbanização 

enquanto uma forma específica de organização social, responde as exigências necessárias para 

a manutenção e reprodução do capitalismo. 

 

O termo urbanização refere-se ao mesmo tempo a constituição de formas espaciais 

específicas das sociedades humanas, caracterizadas pela concentração significativa 

das atividades e das populações num espaço restrito, bem como a existência e a 

difusão de um sistema cultural específico, a cultura urbana. ( CASTELLS.1987.p. 

46) 
 

Neste sentido a produção e reprodução do espaço urbano está subordinado à disputas 

de poder que operam sobre ele.  Renata Moreno (2016) infere que 

  

Existem muitas cidades em uma grande cidade. Mais do que expressão da 

diversidade, essa é uma marca das desigualdades em cidades nas quais predomina 

uma lógica de exclusão. Os recursos, a infraestrutura, o saneamento básico, os 

equipamentos públicos e as áreas de lazer não são distribuídos de forma igualitária e 

geralmente se concentram nas regiões em que vivem as pessoas com maior renda. 

Esta não é uma formação natural das cidades, mas produto de transformações e da 

lógica de deslocamento e expulsão que prevalece em políticas de habitação ou nos 

chamados processos de valorização de espaços urbanos .(MORENO.2016.p44) 
 

A autora supracitada traz para o debate juntamente com a perspectiva da cidade 

enquanto produto de processos históricos de desigualdades a partir da lógica do deslocamento 

e expulsão, a discussão do espaço urbano como “ androcêntrico”. Ou seja, a produção do 

espaço urbano também acaba subordinado as relações de consubstancialidades, produzindo e 

reproduzindo as relações desiguais de gênero, raça e classe. 

 

Chamamos de androcêntricas as construções sociais que tomam a experiência 

masculina como universal. Definitivamente podemos afirmar que o espaço urbano é 

androcêntrico. Sua construção tem como referência a experiência de vida e trabalho 

de homens adultos, com emprego e automóvel. Esta experiência se realiza, 

sobretudo no espaço público e, diferente da experiência da maioria das mulheres, 

não está marcada pelas responsabilidades com a reprodução, com o trabalho 

doméstico e de cuidados. A experiência cotidiana de vida, trabalho, deslocamentos, 

encontros e lazer é diversa em se tratando de homens e mulheres, mas também entre 

as mulheres considerando sua classe, sua raça e nacionalidade (MORENO.2016.p. 

44) 
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 Sendo assim, é preciso perceber a cidade enquanto expressão da “questão urbana
11

” 

de forma sistêmica, fenômeno nascente a partir das novas relações entre capital x trabalho, e 

neste sentido a cidade ocupa a centralidade no processo de acumulação e desenvolvimento 

capitalista. A questão urbana pautada na perspectiva androcêntrica de produção e reprodução 

das cidades permite ainda pensar a divisão sexual e socio-racial do trabalho enquanto produto 

das novas relações capitalistas. 

Além disso: 

No capitalismo, o espaço público foi historicamente legitimado como o lugar de 

realização dos direitos, da política, do exercício da cidadania e da economia, 

enquanto as atividades necessárias para a reprodução cotidiana da vida foram sendo 

restritas ao espaço doméstico, privado, com a responsabilidade sobre estas 

atividades atribuída às mulheres. ( MORENO.2016.p.48) 

 

 

Sendo assim a lógica da mercantilização da força de trabalho no meio urbano se 

espraia para todas as esferas da vida. Neste processo em curso, as consubstancialidades da 

marginalização social se tornam ainda mais evidentes. O “direito a cidade” como salienta 

Henri Lefebvre (1969) em sua perspectiva enquanto um direito coletivo realizado em espaço 

público, permanece como um desafio para mulheres negras  trabalhadoras. 

 

O feminismo, ao dar visibilidade para a interdependência entre as esferas da 

reprodução e da produção, do privado medo público, pode contribuir para a re 

apropriação da cidade pela diversidade das pessoas que nela habitam. Ou seja,   vai 

além de que as mulheres se adaptem a um espaço construído para atender às 

necessidades e os ritmos de um modelo de vida que não corresponde ao seu 

cotidiano. E esse é um desafio que perpassa não só a construção do espaço, mas a 

experiência das mulheres em várias esferas da vida. O mercado de trabalho e a 

participação política são exemplares neste sentido, e a demanda das mulheres é que 

possam ocupar tais esferas tendo reconhecidas as suas habilidades e qualificações 

adquiridas pelo conhecimento formal ou prático. Ou seja, a partir de seus 

aprendizados, suas necessidades e experiências coletivas, em condições de 

igualdade, o que é bem diferente de simplesmente se igualar aos 

homens.(MORENO.2015.p.71-72)  
 

 

No contexto de mercantilização do trabalho e consubstancialidade da marginalização 

social o trabalho doméstico ocupa ainda centralidade no que se refere as relações das 

mulheres negras e o mundo do trabalho no meio urbano. Sendo a cidade um espaço 

privilegiado de embricação de forças e poderes simbólicos ou não, Castells(1978) afirma que 

                                                 

11
 Castells mantém, entretanto, a afirmação de que “o essencial dos problemas definidos como urbanos está de 

fato ligado aos processos de consumo coletivo, ou ao que os marxistas chamam de organização dos meios 

coletivos de reprodução da força de trabalho”. E justifica-se, ainda, declarando que seu interesse estava em 

delimitar o que considera um “problema novo” — o do consumo coletivo — ou um “novo lugar para um 

problema antigo”, o da sobrevivência dos trabalhadores.( ARANTES.2009.p.109) 
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é necessário uma teoria que seja capaz de analisar o espaço urbano com suas lutas sociais e 

processos políticos. 

 

Os problemas urbanos convertem-se, sobretudo nas sociedades capitalistas 

avançadas, num dos eixos essenciais da prática política, na medida em que se 

considerem abrangidas por essa expressão, algumas das novas formas de luta de 

classes, projetada para lá dos pontos básicos que são as unidades de produção.( 

CASTELLS.1996.p.16) 
 

Entre outras questões a serem resolvidas pela burguesia nascente, a questão racial 

negra era algo profundamente preocupante. Sendo o mercado de trabalho urbano insuficiente 

para abarcar a  demanda excedente de mão de obra, a trajetória de muitos negros e negras por 

não conseguirem ou não desejarem se tornar trabalhadores assalariados sobreviviam “sem se 

integrar ao tal “ mercado”, mantendo-se como ambulantes, vendedores de jogo de bicho, 

jogadores profissionais, mendigos, biscateiros” Chalhoub(2012.p.62). 

 

No urbano se desenvolve o mercado de massas; ao mesmo tempo , o comércio 

organiza, de forma peculiar o espaço urbano- desde distritos mercantis 

especializados até o comércio de bairro. Devido à essencialidade do abastecimento 

da cidade, suas metamorfoses técnicas têm implicações essenciais na dinâmica 

urbana. A força do mercado estimula inclusive o ilícito. Há uma complexa 

articulação entre ilícito, a criminalidade, a polícia e a justiça. Esta é outra marca das 

cidades modernas.(LESSA.2004.p.12) 
 

Sendo assim, a cidade ganha características próprias derivadas das relações capitalistas 

de produção pautadas  na discriminação de raça e classe e expondo múltiplas expressões da 

desigualdade social.  Com isso, a questão urbana possui segundo  Castells( 1987) alguns 

fenômenos relevantes como o fortalecimento das estruturas de classe como expressão do 

modelo de desenvolvimento vigente. Na ideologia do urbano nas sociedades dependentes o 

crescimento está sempre articulado as práticas de controle sobre corpos e territórios. Neste 

processo, o Estado enquanto instituição governamental tem papel fundamental como 

disciplinador. O  Estado que confere poder e legitima a ação do capital fortalecendo a 

manutenção das desigualdades sociais  é o mesmo que presta  assistência pública para as 

parcelas da população mais precarizadas. A cidade torna-se neste contexto o espaço onde 

todas as contradições tornam-se evidentes. 

As cidades tornam-se desdobramentos da capacidade técnica e de um nível de 

organização social. Desta forma, segundo Castells( 1978. p. 43) “ a cidade portanto não é um 

local de produção, mas de gestão e de domínio, ligado à primazia social do aparelho do 
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Estado.”. Mas não somente isso, a cidade se manifesta como expressão de cotidianidades e 

lutas sociais. 

 

A cidade será analisada como espaço da vida cotidiana, como esfera de consumo — 

em distinção aos espaços de produção propriamente ditos. Nesse caso, o conflito 

central não é mais entre capital e trabalho, mas entre trabalhadores (em sua ação 

coletiva) e o Estado (em sua ideologia planificadora), na definição do patamar de 

reprodução social da força de trabalho ( ARANTES.2009.p 107) 
 

 Sendo podemos compreender que o espaço urbano não nasce por acaso, mas como 

produto de processos organizados a partir das necessidades impostas pela dinâmica do capital 

em determinados tempos, por isso o autor afirma que esta organização se dá a partir da tríade: 

economia, político/jurídico, ideológico. Assim abrem-se possibilidades para pensar de que 

forma esta tríade em movimento subsidia os processos a seguir. 

A partir do reordenamento das relações de trabalho no século XIX colocando o meio 

urbano na centralidade deste processo, outras dimensões da reprodução da vida que 

extrapolam as relações de trabalho também são resinificadas. No ensejo da cidade moderna 

emergente, a ideia de propriedade privada ganha características de espaços marcados de 

estratificação social como os clubes, os condomínios, as escolas. “ Na cidade também se 

processa a desagregação da família patriarcal” Lessa(2004), embora o patriarcado 

persistisse fortemente nas relações sociais, inclusive nas relações de trabalho na cidade, onde 

o patrão exercia postura paternalista sob os empregados 

 

[…] neste mundo do trabalho em processo de construção ideológica. O paternalismo 

é o elemento fundamental neste contexto: a autoridade do patrão é enfatizada e 

considerada essencial para que o trabalhador se veja obrigado a desempenhar suas 

tarefas com eficiência exigida, mas os possíveis excessos na autoridade patronal são 

dissimulados sob a forma de proteção, da orientação que o bom patrão devia a seus 

trabalhadores passivos e abnegados. (CHALHOUB.2012.p.73) 

 

 Desta maneira a postura paternalista servia como meio de controle das variadas 

instancias da vida do trabalhador e como forma de identificar e combater a ociosidade era 

uma das principais estratégias para enquadrar os trabalhadores, principalmente negros 

libertos, as novas relações burguesas. Entre outras justificativas para repressão do negro 

estavam o despreparo do negro para a vida em sociedade, a falta de capacidade do negro de 

compreender as noções de justiça, respeito a propriedade e liberdade e principalmente os “ 

vícios” trazidos pelos libertos do seu estado anterior, ou seja “esses vícios seriam vencidos 

através da educação, e educar libertos significava criar o hábito do trabalho através da 

repressão, da obrigatoriedade” Chalhoub(2012.p.68).  Segundo Lessa(2004.p.13), na cidade 
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o “ povão com seu cotidiano, seus costumes, rituais, festas e espetáculos produz a cultura 

popular” imediatamente conflitante com a cultura da elite. Logo, os efeitos agudos do 

processo de desenvolvimento do sistema capitalista  exige o estabelecimento de mecanismos 

de controle. Para tanto, para além da repressão policialesca, “o planejamento urbano tem tido 

preeminência entre as técnicas de constituição e preservação da ordem social. Além de 

obviamente servirem à exaltação do príncipe e, posteriormente do Estado” Lessa(2002.p.14).   

Era necessário civilizá-los. Em suma, transformar o liberto em trabalhador. Para tanto, 

a nova ética do trabalho vai contribuir para a fabricação de um novo modelo de trabalhador e 

neste sentido, os conceitos de trabalhador e cidadão útil que compreende seus deveres e 

direitos se condensam para gerar uma nova ordem do trabalho. Assim , o trabalho passa a ser 

a medida da vida do homem liberto. Para além , há uma espécie de santificação do conceito de 

trabalho. Por isso mesmo esta nova ética do trabalho o postula como uma espécie de “ lei 

suprema” ou uma forma justa do homem/cidadão retribuir o bem que ele recebe da sociedade. 

Por em prática as novas configurações de relação de trabalho nas metrópoles seria 

preciso um “ novo homem” com novos conceitos, novas  mentalidades e novas atitudes. 

 A nova lógica do trabalho vem acompanhada de um novo conjunto de moralidades, 

capazes de “ regenerar a sociedade”, pois era a única forma de proteger a sociedade dos 

efeitos nocivos trazidos dos milhares de libertos, assim como o respeito a propriedade. Sendo 

assim, a cidade se transforma em “espaço de consumo coletivo e luta social em torno da 

reprodução da classe trabalhadora” ( ARANTES.2009.p.1) 

Neste sentido dois processos nos chamam atenção, o primeiro é a formação de uma 

nova ideologia do trabalho ligado as novas configurações urbanas de venda da força de 

trabalho, estritamente ligada a disciplinação das relações e a regulação dos corpos. Segundo, 

de que forma como os trabalhadores se compreendem, formam alianças e vivenciam 

rivalidades fortemente arraigadas na sociedade e expressas principalmente nas diferenças 

raciais e de nacionalidade, que segundo o autor se constituíram num dos principais elementos 

limitadores do movimento operário brasileiro e que refletia num conjunto maior de relações 

sociais durante a vida. Ou seja, pensar de que forma a classe trabalhadora é produzida 

enquanto classe em sí e os múltiplos processos que a transformam enquanto classe para sí. 

Estas clivagens expostas entre as camadas populares serviram  como esteio para formação de 

uma nova mentalidade do trabalho, o que o autor chama de “ nova ética do trabalho” 

formulada pelas elites face a necessidade de estabelecer a transição das relações de trabalho 

escravocratas para uma nova ordem capitalista com base no assalariamento. É neste sentido 

que Chalhoub(2012) afirma que 
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Essas rivalidades nacionais e raciais são reativadas e até reelaboradas pela classe 

trabalhadora dentro do contexto mais amplo da transição para a ordem burguesa na 

cidade no período pós-abolição. A reconstrução social do preconceito racial e 

nacional passa, na verdade, tanto por uma série de imposições propaladas de cima 

pra baixo pelas classes dominantes quanto pelo ajustamento dos populares às 

condições concretas de luta pela sobrevivência. ( p.61) 
 

Embora a necessidade de se reproduzir fosse eminente e vender a força de trabalho 

fosse um ponto de confluência entre as camadas populares, estes eram subdivididos por outros 

muitos fatores. É importante ressaltar que, no momento que o trabalho se torna um tipo 

“mercado” e a força de trabalho uma mercadoria, ambos estão submetidos as leis da oferta e 

procura. Se por um lado a abolição liberta mão de obra do campo para a cidade, ampliando 

ainda mais a oferta de força de trabalho no meio urbano - tendo em vista que já havia um 

primeiro contato através dos escravos de ganho nos tipos de atividades urbanas - o fluxo de 

imigrantes estrangeiros e migrantes internos reforça este contingente. Deste modo, o caráter 

cosmopolita da cidade do Rio de Janeiro traz para o centro do debate sobre o mercado de 

trabalho a heterogeneidade estrutural da sociedade brasileira.  “Rio de todos os Brasis” como 

bem definiu Carlos Lessa (2004). 

 

Nasce com a Revolução Industrial a nova organização da produção, as emergentes 

relações sociais e culturais e,  por conseguinte novos padrões de sociabilidade. A 

grande indústria e a hipertrofia do mercado geram caos urbano sobre os destroços da 

velha ordem. A cidade antiga fornece os alicerces para a construção da cidade 

moderna. Esta é o espaço de aperfeiçoamento do Estado de bem-estar- o último 

aperfeiçoamento do capitalismo. Dos destroços à cidade moderna, houve uma lenta 

e contraditória construção de uma nova ordem sobre o caos. (p.9) 
 

O contexto conflituoso torna-se terreno propício para o estabelecimento de uma nova 

ordem social e uma nova organização da mentalidade popular. Desta forma, o autor infere 

que: 

 

a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil do século XIX 

colocou as classes dominantes da época diante da necessidade premente de realizar 

reajustes no seu universo mental, de adequar a sua visão de mundo às transformação 

socioeconômicas que estavam em andamento. No mundo de outrora, ordenado pela 

presença do escravo, a questão do trabalho era escassamente problematizada na 

esfera das mentalidades: o trabalhador escravo era propriedade do senhor, e sendo 

assim, o mundo do trabalho estava obviamente circunscrito a esfera mais ampla do 

mundo da ordem, que consagra o princípio da propriedade privada. ( 

CHALHOUB.2012.p.65). 
 

 O profundo dilema sobre as características da nação emergente muito bem explorado 

em “Onda negra e o medo branco” de Célia Azevedo( 1987) retrata o imaginário das elites 
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face à questão negra no início do século XIX e inicio do XX. Pensava-se que os escravos 

corrompiam os trabalhadores nacionais com sua indolência, e ter uma população assim era 

melhor não ter. A Lei de 1831 fez com  que o tráfico aumentasse juntamente com a entrada de 

imigrantes. É importante dizer que o fim do tráfico não significava fim da escravidão. 

Segundo Azevedo( 1987) uma das alternativas mais discutidas eram os projetos de 

extinção gradual da mão de obra escrava , que objetivava a substituição lenta da escravidão a 

outros tipos de mão de obra, concordando com a teoria de Maciel da Costa de 1821 que 

discutia sobre o melhoramento do povo brasileiro,  pois para muitos senhores , nem em 

liberdade os africanos eram dignos. Esse “melhoramento” era parte atribuída ao Estado de 

forma a proteger a sociedade brasileira de tornar-se um “ reino do congo”. Porém, a 

dificuldade de encontrar mão de obra efetiva para a substituição persistia. José Cunha Matos 

indica que: “o comércio de escravo deve acabar somente quando a nação brasileira quiser.”  

Além dessa dificuldade existia ainda outros fatores como a pressão inglesa e o próprio medo 

de revoltas escravas como já mencionado. Soma-se a isso a incompletude das leis formuladas 

que puniam somente o traficante e inocentava o comprador de escravos. Todos esses debates e 

embates chegaram até o meado da década de 1850, quando finalmente a Lei Eusébio de 

Queirós equiparou judicialmente o tráfico a pirataria. 

Um problema comum a todo o período escravista no Brasil era o medo das elites com 

relação a formação da nação brasileira influenciada pelos costumes africanos, como também 

das revoltas.  No Brasil da primeira metade do século XIX, ao negro era conferida uma dupla 

personalidade: ora trabalhador, ora preguiçoso. Isso ajudava a convencer os senhores de que 

mais cedo ou mais tarde teria de acontecer a troca da mão de obra. No imaginário dos 

senhores, era preciso criar alguns mecanismos para os proteger da ameaça negra iminente, 

mesmo que fosse através da diminuição do tráfico. O  medo era implícito, e aparecia como 

forma de preocupação numa africanização do Brasil. Ao discutir o fim do tráfico e da 

escravidão uma questão surgia: como conciliar o fim da escravidão e a concessão da 

cidadania restrita e ao mesmo tempo lutar pelo fim da mesclagem de costumes? 

A corrupção dos costumes nada mais era do que uma farsa que escondia o verdadeiro 

problema, o medo dos escravos em requerer sua liberdade por meio da força, um exemplo: a 

revolta dos Malês. Vale destacar que, a pressão inglesa foi marcante no que tange ao fim do 

tráfico negreiro no Brasil. Esta se deu principalmente pela via política e de negociações 

comerciais com o Brasil. Essa pressão foi lida por diversas formas. Para uns, representava o 

interesse das classes dominantes do Brasil e da Inglaterra.  
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Pela poderosa persuasão diplomática naval inglesa que através de tratados 

fiscalizavam o tráfico negreiro nos mares, como o tratado de 1815. Outro acordo foi assinado 

em 1826 , que dizia que em 3 anos o tráfico deveria acabar. Em 1808 a Inglaterra proibia o 

tráfico transatlântico. Outro fator político que ligava o Brasil e a Inglaterra foi o 

reconhecimento da independência do Brasil. Para alguns as intervenções militares e políticas 

dos ingleses era vista como uma intromissão na soberania nacional brasileira e nos processos 

de organização nacional, expressos nos projetos de lei que tentavam impedir essa ampla 

participação. Em 1840, a ameaça inglesa tornou-se mais concreta, quando o governo inglês 

encerrou as negociações, e promulgaram uma lei que deva aval para que os navios negreiros 

brasileiros fossem julgados pelos ingleses. Era então os últimos suspiros do tráfico negreiro e 

posteriormente da escravidão legal no Brasil. 

Porém, a escravidão legal representou o primeiro ciclo de precarização do trabalho 

negro no Brasil. O segundo ciclo de precarização inicia-se com a entrada do liberalismo 

econômico no Brasil e a passagem da mão de obra escrava para assalariada, muito evidente 

durante o fim do século XIX  e primeira metade do século XX. Vale ressaltar que a passagem 

da mão de obra escrava para mão de obra assalariada não conferiu aos negros e negras 

nenhuma garantia de inserção no mercado de trabalho industrial. A maioria do contingente 

inserido no contexto de produção fabril no Brasil configurava imigrantes e não os escravos 

nascidos e trazidos para cá. Desta forma, resta aos negras e negros novamente a informalidade 

laboral, a marginalização e a precarização de seu trabalho e de suas vidas. Soma-se a isso a 

necessidade de sair do campo, lugar onde os negros e negras tinham de alguma forma 

construído sua identidade afro-brasileira e se inserir no contexto urbano. 

Se até o fim da escravidão o trabalho pairava na mentalidade popular como algo 

indigno, maldição ou coisa de preto, a partir da “ nova ética do trabalho” inaugura-se uma 

nova visão sobre as relações de trabalho e sobre a figura do trabalhador assalariado. Visto 

pelo olhar da consubstancialidade, tal processo representa sobretudo novas formas de inserção 

das mulheres enquanto trabalhadoras. 

Além dos ex-escravos, pobres nacionais e índios, também as mulheres mereceram 

um lugar nestes discursos de reconhecimento do potencial de braços a ser incorpora 

ao mercado de trabalho e à sociedade em termos gerais. Embora pudesse pensar que 

a figura feminina estivesse implícita nos termos “ ex- escravos”,, “liberto”, “ 

nacional”, houve alguém ao menos que julgou necessário explicitá-la neste  debate 

sobre o trabalho livre. ( AZEVEDO. .p 57) 
 

É evidente que essa imbricação impunha outro caráter às relações de produção, à 

estrutura de classes, à estrutura do poder e, sobretudo, à teia de relações entre classes 
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dominantes e classes dominadas, à burguesia industrial de um lado e ao proletariado urbano 

de outro. 

 Fato é que: 

o conceito de trabalho precisava se despir de seu caráter aviltante e degradador 

característico da sociedade escravista, assumindo assim uma roupagem nova que lhe 

desse valor positivo, tornando-se então o elemento fundamental para a implantação 

de uma ordem burguesa no Brasil.(CHALHOUB.2012.p.65) 
 

Paralelo ao conceito do trabalho, surge o conceito de vadiagem ligado tanto aos negros 

quanto a outros trabalhadores nacionais. Logo, a ociosidade intimamente atrelada a pobreza 

deveria ser combatida como uma ameaça moral. Segundo Chalhoub(2012) “ era necessário 

reprimir os miseráveis” ou as “ classes perigosas”. Na esteira de Chaloub( 2012), Lessa(2004) 

infere que 

 

as migrações e aglomerações populares produzem uma mudança na escala dos 

mecanismos de controle social. Do fortalecimento da polícia ostensiva, do 

aperfeiçoamento da instituição policial e da legislação de vadiagem, do isolamento 

dos portadores de enfermidades, do melhoramento da iluminação púbica, surgem 

novas demandas para uma série de outros especialistas na modernização das cidades. 

A ideia de ordem, superando o caos, é o vetor principal do redesenho urbanístico da 

cidade moderna. (p.16) 

 

Neste sentido, embora as classes dominantes vissem as classes perigosas com poucas 

heterogeneidades, os pobres negros, imigrantes e migrantes internos não se reconheciam 

enquanto classe, vivenciando cotidianamente rivalidades face a inserção no mercado de 

trabalho. Isto fica claro quando refletimos que 

 

a cidade do Rio de Janeiro recebeu grande número de estrangeiros nos anos 

imediatamente anteriores e seguintes à abolição, sendo que este contingente de 

imigrantes veio se estabelecer numa cidade que continha na época um grande 

número de negros e mulatos que viviam suas primeiras experiências como 

trabalhadores livres. Os dados referentes à estrutura ocupacional da cidade em 1890 

mostram uma marginalização ocupacional dos não- brancos ocorrendo em parte 

devido a presença dos imigrantes europeus. Mais da metade dos 89 mil estrangeiros 

economicamente ativos trabalhava no comércio, indústria manufatureira e atividades 

artísticas, ou seja, os imigrantes ocupavam os setores de emprego mais dinâmico. 

Enquanto isso, 48% dos não- brancos economicamente ativos empregavam-se nos 

serviços domésticos, 17% na indústria, 16% não tinha profissão declarada e o 

restante encontrava-se em atividades extrativas de criação e agrícola. Estes dados 

sugerem uma questão fundamental para a investigação histórica, mas que tem sido 

estranhamente ignorada pelos historiadores – em parte talvez pela dificuldade de 

levantamento de uma documentação adequada , e em parte sem dúvida pela 

influência notável do poderoso mito da “ democracia racial brasileira”; a questão 

pode ser enunciada de maneira simples, qual seja, como explicar a subordinação 

social do negro no Rio de janeiro no pós abolição , fato este amplamente 

comprovado pelos dados disponíveis sobre a estrutura ocupacional da cidade? ( 

CHALHOUB.2012.p.81) 
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 A análise reitera o novo conceito de classe trabalhado por Thompsom( 1981), pois 

favorece a apropriação de um conceito de classe que leva em conta esses múltiplos fatores que 

formam a classe trabalhadora. Logo, se o mundo do trabalho é por sí só heterogêneo e infinito 

em suas múltiplas possibilidades, seria um equívoco pensar a classe trabalhadora de forma 

engessada, ou pensar que as relações no interior da classe não sejam afetadas pela forma de 

inserção individual e coletiva. 

Por outro lado, não se pode anular o protagonismo operário e as lutas sindicais das 

primeiras décadas do século XX que, embora não formasse um movimento de classe maduro 

capaz de reconhecer a multiplicidade de demandas do interior da classe trabalhadora.  Sobre 

isso, cabe destacar dois pontos. Primeiro, destacamos a influência imigrante na formação dos 

primeiros sindicatos. Segundo Rubin Aquino (2004) 

 

Muitos desses imigrantes eram socialistas e sobretudo anarquistas. Graças a esses 

militantes, especialmente anarquistas, organizaram-se sindicatos, publicaram-se 

jornais, montaram-se pelas de teatro político e se deflagraram greves. Os socialistas 

chegaram a fundar partidos, de efêmera duração, e a reunir o 1º Congresso Socialista 

brasileiro, em julho de 1892, no Rio de Janeiro. Para conter o avanço do movimento 

operário, aprovou-se em 1907 a Lei Adolfo Gordo, determinando a expulsão de 

estrangeiros acusados de “ comprometer a segurança nacional, uma vez que eram 

enquadrados como ladrões e cafetões”(p.73) 
 

 

Assim, a partir das novas relações capitalistas de trabalho, da reorganização do espaço 

urbano e da ampliação das tensões socio-culturais, entra em cena o terceiro fator na análise 

sobre a consubstancialidade estrutural do mercado de trabalho no Brasil. A questão da 

inserção das mulheres pobres em maioria negra no mercado de trabalho. Embora boa parte da 

população negra tenha se inserido em serviços domésticos, na indústria e em serviços diversos 

na prestação de serviços, a barganha do corpo foi uma das saídas recorrentes para as mulheres 

negras e pobres no início do século XX no Rio de Janeiro, seguindo uma trajetória inversa das 

mulheres brancas que neste momento eram educadas para formarem famílias. Ou seja, ao 

mesmo tempo que o capitalismo produz um novo mundo do trabalho ele reproduz um 

submundo do trabalho onde se inserem grande parte das mulheres pobres. 

 

A “zona do Mangue”, dita também como de baixo meretrício, foi um palco alegre e 

triste para mulheres de todos os tipos e cores, dentre elas muitas judias, chamadas 

“polacas”. Lá , junto de suas “tias” estavam muitos daqueles mesmos cáftens, 

cafajestes, capoeiras, policiais e um sem números de “ viradores”. Como a zona do 

baixo meretrício carioca caminhou sempre no sentido contrário ao mar, quando 

alcançou a Cidade Nova na década de 1920, a Praça Onze já possuía um caráter 
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singular. Além dos negros e mulatos, já tradicionais habitantes da “ Pequena África”. 

(DIAS.2004.p.175) 
  

Assim, a dinâmica conflituosa das relações sociais de classe ganha um sentido menos 

simplista. Thompsom, ao afirmar que “o fato das alterações nas relações produtivas serem 

vivenciadas na vida social e cultural, de repercutirem nas ideias e valores humanos e de 

serem questionadas nas ações de escolhas e crenças humanas” , nos leva a pensar  que não só 

as formas de inserção do sujeito no mundo, mas toda a vivência específica, os valores, a 

cultura, e por que não dizer o gênero e a raça , vão influenciar a forma desse sujeito identifica-

se na sociedade e posicionar-se nas vias de luta adotada. A condição de pauperização e 

miserabilidade iniciada lá nos porões dos tumbeiros e translada para cotidianidade do povo 

negro no território brasileiro, foi cristalizada nas fazendas de cana-de -açúcar.  É importante 

dizer que as bases produtivas logo no primeiro século de ocupação portuguesa no Brasil, 

principalmente da região nordeste assestaram-se sobre a produção da cana de açúcar e pela 

utilização de mão de obra escrava. A escravidão no Brasil era uma forma específica de 

capitalismo, pois separava desde o início produtores e meios de produção 

Segundo Collins(2016) o processo de colonização ou a economia de “ plantations” 

chamada por ela de metáfora ,  subsidia a dimensão institucional das desigualdades de gênero, 

raça e classe. Para tanto, ao analisar tal questão na sociedade sulista nos estados unidos na 

busca por novas teorias que articulassem o tripé trabalhado, ela infere que: 

 

Muito embora a escravidão seja tipicamente analisada como uma instituição racista 

e, ocasionalmente, como uma instituição de classe, eu sugiro que a escravidão foi 

uma instituição específica de raça, classe e gênero. Retirar qualquer uma dessas 

peças diminui nosso entendimento da real natureza das relações de dominação e 

subordinação que operavam na escravidão. A escravidão foi uma instituição 

profundamente patriarcal. Ela se apoiava no princípio dual da autoridade do homem 

branco e em sua propriedade, uma junção das esferas políticas e econômicas dentro 

da instituição familiar. ( COLLINS. 2016.p. 21) 
 

Neste caso, abrem-se caminhos para analisar a condição das mulheres negras e as 

especificidades e vivencias da mesma face os papéis desempenhados na sociedade brasileira, 

tendo em vista as fortes semelhanças escravocratas americanas. Seja no passado, seja no 

presente, se não for a partir da Consubstancialidade nestes processos. 

 

É um fato que a pobreza no Brasil tem cor: negra. Tal afirmação não pode ocultar a 

existência de um amplo contingente de pessoas pobres e extremamente pobres que 

não são negras. Todavia, a maioria dos negros não é negra porque é pobre, mas sim, 

pobre porque é negra. Assim, sem deixar de reconhecer os pobres de diferentes cores 

ou raças, e as pessoas negras de maior poder aquisitivo, o fato é que os motivos de 
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sua existência não são exatamente os mesmos. No caso dos negros, a principal causa 

da pobreza, vem a ser a persistência do preconceito
12

, da discriminação racial, e do 

racismo. ( PAIXÃO e CARVANO.2008.P.18) 
 

Podemos dizer que a colonização enquanto veículo de divisão internacional do 

trabalho inserido na dinâmica capitalista comercial, pautada no etnocentrismo europeu 

legitimou a escravidão. No Brasil, a escravidão demarcou a formação da sociedade de classes 

e tornou-se o regulador das relações de trabalho. Neste sentido, Carvalho(2004) infere que a 

escravidão penetrava na sociedade, em todas as classes, “ de alto a baixo”. 

 

Assim, se por um lado é factível identificação de posturas etnocêntricas em diversos 

povos ao longo da história humana, incluindo sua derivação escravocrata, o traço 

especialmente radicalizado, ou racista assumido pelo etnocentrismo e pela 

escravidão moderna, foi produto do colonialismo e, posteriormente, do 

imperialismo. ( PAIXÃO e CARVANO.2008.P.17) 
 

Quijano (2005) explica que a própria ideia de colonizados/colonizadores chega a 

América a partir deste olhar de superioridade de uma raça em detrimento de outra. De acordo 

com Bernd(1998.p.38) a […] busca pela identidade negra é a busca de auto definição” ao 

encontrar-se mergulhado nos valores de um mundo cujo pretende ser espelho da sociedade 

branca europeia.  Rego(2017,.p. 46) infere ainda que o conceito de“ raça se afirmou também 

como uma categoria teológica e não científica, que justificou a escravidão sobretudo no 

Brasil”. Logo, a raça, segundo Guimarães( 2008) caracteriza-se como uma   “categoria da 

posição social” presente na formação socio-histórica do Brasil. A raça utilizada no sentido 

teológico foi um grande legitimador do trabalho escravo no Brasil. A diferença cultural dos 

negros trazidos de África, suas práticas culturais e religiosas, eram apresentadas a partir do 

olhar religioso cristão- católico. 

 

A forma devastadora, atroz e cruel com que se implementou o processo 

colonizatório só poderia ter lugar num quadro ideológico em que povos submetidos 

à colonização fossem percebidos, em uma escala de valores, como hierarquicamente 

inferiores aos colonizadores. Exemplo típico dessa percepção foi o longo debate no 

âmbito da Igreja Católica quanto ao fato de os indígenas da América serem ou não 

possuidores de almas; esse questionamento também se estendeu aos negros 

africanos. Tanto assim que  uma das justificativas para morais do tráfico negreiro 

seria a salvação da alma das pessoas negras arrebatadas só continente africano. ( 

DIAS e PRUDENTE.2015,.p.6 -7) 
 

                                                 

12 
O preconceito social, étnico e racial denota uma predisposição psicológica de um indivíduo contra o outro 

que não lhe é igual em termos econômicos (condições sociais distintas às suas), fenotípicos (cor da pele, 

tipos de cabelos, formas faciais e demais atributos visualmente identificáveis que denunciem, de alguma 

forma a origem familiar) ou culturais (língua falada, dialetos ou sotaques, modo de trajar, religião, forma de 

organização da família, identidade territorial e dimensões a estas assemelhadas). 
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Neste sentido, o trabalho seria uma via para salvação da alma do negro. Nasce então a 

inseparável dicotomia raça e classe na sociedade brasileira. E lembramos, raça e classe 

inseridos num mesmo movimento de dominação burguesa e capitalista na chamada 

acumulação primitiva
13

. Assim, segundo Marx( 2009) marcam época, na história da 

acumulação primitiva , todas as transformações que servem de alavanca á classe capitalista 

em formação, sobretudo aqueles deslocamentos de grande massas humanas, súbita e 

violentamente privadas de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho. 

Logo, o processo de escravidão legitimado pelo racismo está inserido neste processo. Sobre o 

processo colonizatório, Achille Mbembe (2011)  dita o seguinte texto: 

 

Verbo em cruz e, assim, levado ao sopro e à disseminação, uma vez que, do 

princípio ao fim, é tão só questão de génese, de nascimento de novas formas, de 

encaminhamento, de criação interminável. É tão só questão do que é iminente, em 

germe; do que começa, do que nasce, se abre, se cria, surge sob os nossos passos, 

neste aqui e neste agora, mesmo para além das esperanças humanas, na urgência, o 

todo da vida e o grande largo do próprio mundo revelado como tal, carne aberta e 

prometida ao imprevisto do encontro. Trata-se tão só, há que precisar, da luta e do 

futuro que há que sulcar custe o que 

custar. Essa luta tem como finalidade produzir a vida, derrubar as hierarquias 

instituídas por aqueles que se acostumaram a vencer sem ter razão, tendo a 

“violência absoluta”, nesse labor, uma função desintoxicadora e instituinte. Essa luta 

tem uma dimensão tripla. Visa antes de mais destruir o que destrói, amputa, 

desmembra, cega e provoca medo e cólera – o tornar-se-coisa. Depois, tem por 

função acolher o lamento e o grito do homem mutilado, daqueles e daquelas que, 

destituídos, foram condenados à abjecção; cuidar, e eventualmente, curar aqueles e 

aquelas que o poder feriu, violou ou torturou ou, simplesmente, enlouqueceu. Tem 

como finalidade fazer irromper um sujeito humano inédito, capaz de habitar o 

mundo e de o partilhar de modo a que as possibilidades de comunicação e de 

reciprocidade, sem as quais não poderiam existir nem a dialéctica do 

reconhecimento, nem a linguagem humana, sejam restauradas. Com efeito, em 

situação colonial, o trabalho do racismo visa, em primeira lugar, abolir toda a 

separação entre o eu interior e o olhar exterior. Trata-se de anestesiar os sentidos e 

de transformar o corpo do colonizado em coisa, cuja rigidez lembra a do cadáver. À 

anestesia dos sentidos junta-se a redução da vida em si mesma ao desprovimento 

extremo da carência. Para um colonizado, acrescentava, “viver não é incarnar 

valores, inserir-se no desenvolvimento coerente e fecundo de um mundo.” Viver é 

simplesmente “não morrer”, é “manter a vida”. E concluía: “A única perspectiva é 

este estômago cada vez mais encolhido, cada vez menos exigente, é certo, mas que 

há que, mesmo assim, satisfazer” (MBEMBE:2011.p.2) 

 

É a partir deste processo e como forma de legitimá-lo, que surge o conceito de Raças.  

Partimos do conceito de raça
14

 enquanto uma construção social legitimadora de varias formas 

de exploração/expropriação segundo (Paixão e Carvalho.2008.p. 15), os quais referem-se a 

                                                 

13
A chamada cumulação primitiva é apenas o processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de 

produção. É considerada primitiva porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção 

capitalista. (Marx. 2009,p. 828) 

14Neste sentido, a raça não poderia segundo Guimarães( 2008.p.76) ser substituído pela categoria cor, pois o 

racismo, fruto da ideologia de raça extrapola um único fator físico, espraiando-se não somente aos vários tipos 

fenótipos que fogem do padrão do branco e até mesmo aos fatores culturais e religiosos. 
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raça como um “ um índice das diferenças físicas entre humanos e causa eficiente de 

diferentes modos de inserção- mais ou menos favoráveis ou valorizados” não cabe aqui, 

traçar, numa perspectiva história, a formação do pensamento racista inserido nas sociedades 

modernas, mas sim visualizar a raça como uma espécie de “ duto” , um tipo de canal de onde 

escoa as múltiplas expressões do racismo. 

 

racismo é um comportamento, uma ação resultante da aversão em relação a pessoas 

que possuem um pertencimento racial pautado em fatores observáveis, como a cor 

da pele, o tipo do cabelo, o formato do olho, isto é, está ligação às caracteristicas 

físicas. No racismo compreende-se  que existem raças, melhores ou piores, cujo a 

valorização é pautada em traços fenotipos. ( ALGARVE.2005,.p.25) 
 

E não somente com relação ao fenótipo, mas o racismo aplica-se também a partir da 

desvalorização de determinadas práticas culturais e religiosas. Logo, todas as formas de 

opressão, desvalorização e mecanismo que objetivem a inibição ou destruição de práticas de 

um determinado povo, assim como mecanismos de expropriação ou exploração que determine 

ou mantenham um determinado povo/ ou parcela da população sobre formas de 

subalternidade e isolamento dos bens e serviços socialmente disponíveis numa sociedade é 

também um tipo de racismo . 

 

O racismo, finalmente, corresponde à codificação ideológica daquelas 

predisposições preconceituosas e práticas discriminatórias dos indivíduos racistas 

contra os alvos de sua preterição e ojeriza. Tal ideologia pode se manifestar de modo 

mais ou menos erudito (ou pretensamente erudito), porém sempre atua no sentido de 

fundamentar a concepção de que alguns grupos de pessoas portadoras de 

determinadas formas físicas e étnicas são naturalmente superiores às outras, 

portadoras de outras aparências e culturas. Esta pretensa superioridade pode ser 

reivindicada pelos racistas em termos de vários aspectos: capacidade mental, 

sagacidade, psicológicos, força física, moral, artísticos, religiosos, culturais e 

estéticos. Porém, em todas estas variantes, o racismo atua no sentido da 

fundamentação ética das relações assimétricas de poder entre o grupo beneficiário da 

discriminação e os prejudicado. ( CARVANO.2010.p. 22) 

 

Neste sentido, (RIBEIRO:2012) ao analisar as relações de inserção do negro no 

mercado de trabalho no pós abolição
 
na sociedade campista infere que  a abolição não liberta 

o negro do preconceito de cor sofrido por ele frente a sociedade, mas se une ao preconceito de 

cor, o preconceito de classe, conceitos como já foi  dito estreitamente imbricados na 

constituição do Brasil 

 

No sentido econômico, a discriminação atua diferenciando, entre os grupos e 

classes, as possibilidades de acesso aos ativos econômicos e mecanismos 

favorecedores à mobilidade social ascendente: empregos, crédito, propriedades, 

terra, educação formal, acesso às universidades, qualificação profissional, 
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treinamentos no emprego (job-training). No plano dos direitos sociais, a 

discriminação opera tolhendo, aos grupos discriminados, o acesso à justiça e à 

proteção policial contra a violência, bem como criando barreiras ao acesso aos bens 

de uso coletivo nos planos educacional, ao sistema de saúde e à realização de 

investimentos públicos nas áreas mais frequentes de residência etc. No plano legal, 

quando chegam a este ponto, as práticas discriminatórias contra o outro acabam 

sendo expressas institucionalmente, passando a integrar o corpo das leis da nação, 

tal como revela a experiência de países como, por exemplo, EUA (até os anos 1960, 

quando começaram a ser superadas) e África do Sul (até 1994, quando, oficialmente, 

se encerrou o apartheid) (CARVANO.2010.p.22) 
 

Respaldada por uma visão eurocêntrica e monoculturalista, e apológica da democracia 

racial  “a ideologia dominante espraia-se pela sociedade influenciando a formação da 

identidade coletiva e de mobilização do movimento negro, que atribui sua condição a 

questões estritamente socioeconômicas ou ético-morais” (SANTOS.2015.p.104). No sentido 

das identidades, Paixão e Carvano(2008) afirmam que: 

  

A Identidade cultural negra nos dias atuais, tendo em vista suas inúmeras formas de 

manifestações, é gerada por uma condição ancestral comum de resistência às 

tentativas de desumanização perpetradas pelo agente opressor. Esta resistência, 

acompanhando o próprio processo de modernização do país, que também tornou  os 

mecanismo de discriminação mais sofisticados, veio se atualizando, até chegar nos 

dias atuais.(PAIXÃO e CARVANO.2008.p.17) 
 

Neste processo, as práticas antigas de opressão e castigos foram automaticamente 

substituídas por relações de subordinação por consentimento a partir da necessidade eminente 

de vender sua força de trabalho como premissa para reprodução da vida. Bourdieu(1989) ao 

debruçar-se sobre a análise do poder simbólico, infere que este é um tipo de dominação 

efetuada através de um certo tipo de consentimento social. Segundo ele, é um poder que se 

repousa na capacidade de subordinação de um sobre o outro, de formas variadas, que 

extrapolam a simples coerção. Ele infere que se há poder simbólico, não há necessidade de 

força física. Neste sentido, o poder simbólico efetua-se muito mais numa forma de dominação 

por convencimento e disciplinação. 

 

É assim que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos 

de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a 

dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da sua 

própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, 

segundo a expressão de Weber, para a domesticação dos dominados (BOURDIEU, 

1989, p. 11). 

 

Para tanto, nesta pesquisa a questão étnico-racial será compreendida enquanto produto 

da sociedade de classes. Ianni( 1998), afirma que o a questão etnico-racial implica para além 

da estrutura econômica, abrangendo implicações políticas sociais, culturais, ideológicas e 
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pode ser vista como uma expressão e um desenvolvimento fundamentais do que tem sido a 

dialética escravo- senhor no curso da história do mundo moderno. Não menos revelador, José 

Murilo de Carvalho afirma que na sociedade pós emancipação no Brasil não foi ofertado aos 

libertos escolas, nem terras, nem empregos. E salienta que muitas décadas depois da abolição, 

os descendentes de escravos ainda viviam em fazendas, numa vida pouco melhor do que a dos 

seus antepassados escravos. É neste sentido que (RIBEIRO:2012 ) afirma que “ no geral, 

mudaram as formas de exploração de trabalho e não a exploração em sí”  Por isso,  Sueli 

Carneiro ( 2003) infere que tendo em vista o passado escravista que definiu as classes surge 

aqui a subalternização do gênero segundo os critérios de raciais. 

A opção imediata, como sabemos, foi a substituição da mão de obra negra pela mão de 

obra imigrante. Segundo Celso Furtado (2003), dois argumentos teriam sido fundamentais 

nesta substituição. Primeiro como uma alternativa em face a dispersão da força de trabalho 

negra, localizada nas áreas rurais.  

Segundo, a suposta dificuldade de adaptação da população negra - inserida no setor de 

subsistência por muitos anos- ao trabalho assalariado. Por outro lado, não concordamos com 

Furtado(2003) quando diz que : 

 

o homem formado[…] no sistema colonial escravista está totalmente desaparelhado 

para responder aos estímulos econômicos. Quase não possuía  hábitos de vida 

familiar, a ideia de acumulação de riqueza é praticamente estranha. Demais, seu 

rudimentar desenvolvimento mental limita extremamente suas necessidades, 

cabendo-lhe um papel puramente passivo nas  transformações econômicas do país. ( 

FURTADO, 2003,p. 143) 
 

Infelizmente, até mesmo o grande teórico desenvolvimentista latino-americano parece 

ter sua  mentalidade submissa a ideologia eurocêntrica. Dizer que a população negra  não 

possuía hábitos familiares é desconsiderar, outras formações de família, outras culturas 

familiares e de solidariedade que não espelhem a sociedade burguesa. Ora, os quilombos 

também eram agregados familiares, e até mesmo nas senzalas os negros cuidavam uns dos 

outros. Desconhecemos que um dia os negros e negras trazidos de África, assim como seus 

descendentes tenham tido postura puramente passiva. Ao contrário, desenvolvemos enumeras 

formas de resistência e aprendemos que o grito e o silencio são reivindicações de um mesmo 

peso, quando usados nos momentos corretos.  É verdade que o sistema escravista não 

preparou o trabalhador escravo para transladar ao trabalho assalariado.  Tal condição estava 

muito mais articulado a necessidade de manutenção da mão de obra nas terras dos antigos 
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senhores e a exigência de grande mobilização de recursos do que pela incapacidade do ex-

escravo em adaptar-se as novas configurações de trabalho. 

O sentimento de família para os negros está muito mais aproximada as questões de 

vínculos sociais e de identificação mútua frente as relações sociais do que aos vínculos 

consanguíneos. Neste sentido, as relações familiares para os negros estava ligada ao 

pertencimento, as experiências e a solidariedade. E neste caso, parece aproximar-se  com o 

conceito de “classe para sí” trabalhado anteriormente. 

A sociedade de modelo de capitalismo dependente que substituiu a de escravismo 

colonial conseguiu apresentar o problema do negro sem ligá-lo às suas raízes históricas, 

pois[…] ao tempo em que remanipula os símbolos escravistas contra o negro procura apagar a 

sua memória histórica e étnica, a fim de que ele fique como homem flutuante, (a)histórico ( 

Moura,1983.p.125). Neste sentido, duas saídas apresentam-se: os oprimidos se esforçam para 

reproduzir a imagem do opressor ou reconquistam suas dimensões negadas. Segundo Santos( 

2015), ao recuperarem sua identidade, deixam de ser receptáculos da ideologia dominante e 

inscrevem-se como agentes do processo. Da conflituosa dinâmica entre a visão eurocêntrica 

impregnada na sociedade que nega tanto as referências identitárias, quanto as condições iguais 

de oportunidade a partir dos sistemas de exclusão social surge a identidade étnico-racial como 

réplica ativa a situação de opressão e marginalização a qual a população negra descendente 

ainda resiste. Desta forma, negros e negras convertem-se em agentes históricos e agentes 

múltiplos nos grupos de resistência. Segundo Bernd( 1987.42) “ na busca de sua completa 

emancipação como ser social e como ser individual”. 

 Neste contexto, negras e negros participam do jogo de interesses no interior das 

diferentes classes, com presença maciça da população negra nos segmentos da classe 

trabalhadora e entre os pobres ( PAIXÃO e CARVANO.2008.p.18). Por isso é no interior das 

lutas da classe trabalhadora é que as reivindicações da questão etnico-racial estão presentes, 

sendo notórios os vínculos de solidariedade entre os trabalhadores de todos os grupos de cor e 

raça a partir das mesclas das experiências sociais enquanto trabalhadores. É a partir das 

múltiplas experiências da classe trabalhadoras que se formam também as agendas de luta, por 

melhores condições de trabalho, por direitos e cidadania. É a partir das múltiplas experiências 

que as demandas de gênero passam a ser incluídas nas agendas de luta da classe trabalhadora. 

A análise de Santos(2015) em seu artigo sobre o Marxismo e a  Questão Racial no Brasil 

quando adverte que” enquanto não superarmos a dicotomia raça e classe no entendimento da 

história e da realidade brasileira, ficaremos fadados a fazer uma análise sempre parcial e 

insuficiente de nossas condições” parece ainda insuficiente para pensarmos as profundas 
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complexidades inseridas nas relações sociais. Portanto, as análises que levam em 

consideração a questão de classe e de raça e desconsideram e visibilizam a questão de gênero 

tornam-se um mal congênito face as análises das relações sociais. 

Constitui um ângulo particularmente crucial e fecundo do que se tem sido os 

diferentes da sociedade moderna, burguesa, capitalista; visto o capitalismo como um modo de 

produção e processo civilizatório, mas histórico e portanto, transitório.[…] a dialética das 

relações sóciais, nas quais se inserem as relações raciais envolve sempre processos 

socioculturais e políticos-econômicos. A sociedade moderna burguesa capitalista, fabrica 

contínua e reiteradamente a questão racial. ( MARTINS: 2016) . Neste sentido, quando 

voltamos nosso olhar para as relações de raça, classe e gênero face a esse processo 

desencantador, concordamos com  o professor Carlos André Cavacante, quando diz que o 

processo colonizatório é também um processo de “ ninguenzação” daquele povo negro. 

A marginalização da mão de obra negra a partir das transformações da lavoura e a 

substituição da mão de obra negra por imigrantes, define a condição de exclusão social da 

população negra frente as novas relações de trabalho no pós-escravidão. Por isso mesmo, 

Garcia ( 1988) traz a discussão entre “ libertos e sujeitos” pensando a condição social real e as 

transformações na vida cotidiana do escravo liberto. A conquista da cidadania dependeria 

ainda de uma longa caminhada, e se podemos dizer, ainda em curso. Segundo Carvalho(2004) 

“ o fator mais negativo para a cidadania foi a escravidão”. A Luta pela cidadania tornou-se 

ainda mais complexa, no caso do Brasil, onde as conquistas dos direitos sociais, civís e 

políticos estão sempre em consonância aos interesses das classes dominantes. 

 

A população negra foram suprimidas as oportunidades de trabalho, ora reservadas as 

segmentos branco nativo e aos imigrantes europeus, disto, resultando uma divisão 

das funções na sociedade brasileira, restando ao segmento negro posições sociais 

inferiores ou rejeitados pelo ( a) branco ( a).(SANTOS.2015.p.104) 

 

Assim, a ideia de raça, que subsidia o racismo, racismo institucional, a discriminação 

social e etnico/racial e o preconceito, serão tratados como elementos estruturantes da 

sociedade capitalista burguesa no Brasil. 

A discriminação social, étnica e racial corresponde a uma prática individual e 

institucional de determinadas pessoas, agindo em nome pessoal ou à frente de 

instituições, que, diante de outros indivíduos portadores de descritivos distintos aos 

seus em termos econômicos, culturais ou físicos, pelas razões já comentadas, os 

preterirão no acesso às oportunidades para a aquisição de ativos econômicos e 

imateriais, bem como aos direitos individuais ou coletivos. (CARVANO.2010.P.21) 
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Claro está que em pleno século XXI as mulheres negras ainda têm que enfrentar  

sexismo
15

 das profissões, o racismo institucional que interfere sobretudo no processo de 

preparação da mão de obra qualificada dificultando o acesso aos bens e serviços públicos de 

educação, entre outros necessários para uma melhor alocação no mercado de trabalho. 

Segundo Célia Lopes (2012.p.1)  “atua de forma difusa no funcionamento cotidiano de 

instituições e organizações, provocando uma desigualdade na distribuição de serviços, 

benefícios e oportunidades aos diferentes segmentos da população do ponto de vista racial”. 

Deste modo, o racismo Institucional ou racismo sistêmico numa abordagem feminista, pode 

ser conceituado como 

 

como mecanismo estrutural que garante a exclusão seletiva dos grupos racialmente 

subordinados - negras, indígenas, ciganas, para citar a realidade latino-americana e 

brasileira da diáspora africana - atuando como alavanca importante da exclusão 

diferenciada de diferentes sujeita(s nestes grupos. Trata-se da forma estratégica 

como o racismo garante a apropriação dos resultados positivos da produção de 

riquezas pelos segmentos raciais privilegiados na sociedade, ao mesmo tempo em 

que ajuda a manter a fragmentação da distribuição destes resultados no seu 

interior.[...] O racismo institucional ou sistêmico opera de forma a induzir, manter e 

condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas – 

atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia 

racial. (WERNECK.2016.p.17) 

 

No caso da mulher negra, a passagem de escrava à empregada doméstica foi a grande 

marca nas relações de gênero, raça e classe no pós abolição. Neste sentido Marise Vicente de 

Paula(2012) ao traçar um paralelo das relações de trabalho das mulheres negras infere que: 

 

Sendo assim, não havia uma passividade por parte das mulheres em relação aos 

estupros e castigos, mas sim mecanismos de sobrevivência ao cativeiro. Todavia, 

isto não impediu que as marcas culturais dos escravos prevalecessem, tanto na fala, 

quanto no vestuário ou na culinária e isto por si só denota uma forma de 

demonstração de poder por parte do negro mesmo em estado de cativeiro, o que 

nega qualquer expressão de passividade. Na contemporaneidade a mulher negra 

ainda luta para libertar-se do cativeiro secular, pois mulheres negras sofrem 

preconceito devido ao seu sexo e sua raça. PAULA.2012.p.159) 

 

O pensar a realidade da mulher negra na cidade precisa, necessariamente, pautar-se na 

problematização do racismo institucional. A difusão do racismo institucional promove a  

manutenção das hierarquias sociais e de cor, aumentando ou mantendo a desigualdade na 

oferta de serviços e bens públicos. Portanto, para nós importa pensar os efeitos do racismo 

sobre os territórios, sobre a cidade e sobre a vida das pessoas. A baixa escolaridade da 

                                                 

15
Tratamos como sexismo as atitudes de discriminação em relação às mulheres no mercado de trabalho ou fora 

dele. 
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população negra e pobre pode ser entendida como uma expressão social do racismo 

institucional, que produz no mundo do trabalho um efeito mantenedor dos padrões 

assimétricos de posições. Desta forma, partimos da desnaturalização das desigualdades sociais 

de cor e gênero, para problematizar a situação da mulher negra no mercado de trabalho em 

campos. As mulheres negras estão entre as piores taxas de remuneração no mercado de 

trabalho, povoam as listas do desemprego e do subemprego no Brasil e frequentemente são 

vítimas de violência física e psicológica (RIBEIRO, 2004). O racismo institucional, não se 

detém em atos manifestos, ao contrário, atua de forma mais fluida, no interior das instituições 

e organizações, que operam de forma diferenciada na distribuição de serviços, benefícios e 

oportunidades aos diferentes segmentos da população. Ele extrapola as relações interpessoais, 

influi na máquina institucional, no Estado interferindo na formulação e implementação de 

políticas públicas, gerando, de forma ampla, desigualdades e iniquidades. Percebemos que 

racismo institucional afeta de forma incisiva as vivencias das mulheres negras e neste 

contexto torna-se um promotor de desigualdades na sociedade brasileira. Embora tenhamos 

hoje um número maiores de movimentos sociais e consequentemente de políticas públicas que 

atendam as múltiplas demandas das camadas mais precarizadas, o debate sobre as 

desigualdades sociais possui uma longa tradição na sociedade brasileira, apesar do recente 

revigoramento desse tema na agenda política. A questão racial, por exemplo, foi um dos temas 

mais debatidos ao longo do século XX, especialmente pelo dissenso se esta era uma questão 

marcada por “preconceito de raça/cor” ou “preconceito de classe”, quando discutida a 

inserção do trabalhador negro na ordem competitiva do mercado de trabalho nacional. 

Antunes e Alves(2004) afirmam que dentre as novas tendências da classe trabalhadora 

a partir das relações de trabalho inseridas no contexto neoliberal estão; a diminuição do 

proletariado industrial , fabril, estável, “herdeiro da indústria verticalizada”. Com a 

reestruturação produtiva, este proletariado vai tomando outras formas , mais fluidas, flexíveis, 

dando lugar a formas mais desregulamentadas de trabalho. As relações de trabalho neste 

sentido, ganham formas muito mais independentes, a partir principalmente dos avanços 

tecnológicos e da “telemática”. Por outro lado, entram em cena novos tipos de proletariado 

“fabril e de serviços”, em escala mundial , presente nas diversas modalidades de trabalho 

precarizado. Tipo de trabalho que segundo o autor era efetuado por imigrantes ( na 

Alemanha), lavoros neros( Itália) e, se podemos dizer no caso do Brasil negros/ mulheres 

negras. Em escala mundial, a desestrturação do Welfer-stetes nos países do Norte e com a 

ampliação do desemprego estrutural, os grandes capitais forjam estratégias de trabalho 

“informal”, a terceirização é um exemplo. Como reflexo: 
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Esta processualidade atinge, também, ainda que de modo diferenciado, os países 

subordinados de industrialização intermediária, como Brasil, México, Argentina, 

entre tantos outros da América Latina que, depois de uma enorme expansão de seu 

proletariado industrial nas décadas passadas, passaram a presenciar significativos 

processos de desindustrialização, tendo como resultante a expansão do trabalho 

precarizado, parcial, temporário, terceirizado, informalizado etc., além de enormes 

níveis de desemprego, de trabalhadores(as) desempregados(as). ( ANTUNES e 

ALVES.2004.p. 337) 

 

Cabe ressaltar que nos últimos anos o Brasil, experimentou um aumento vertiginoso 

da participação das mulheres no mercado de trabalho, expressão do processo de “ 

mercantilização do trabalho”( GUIMARÃES, BRITO e BARONE. 2014.p.23). Os autores, ao 

analisarem o caso específico da mercantilização da mão de obra feminina no Brasil, inferem a 

partir dos anos 1960, os trabalhadores(as) que antes estavam submetidos aos trabalhos 

agrícolas, passam depender  das  atividades industriais e de “serviços” em espaços urbanos 

crescentes e concentrados como forma de manutenção mínima da sua sobrevivência. 

 

A composição da população economicamente ativa alterou-se de maneira 

significativa, com uma inflexão célere do engajamento feminino no mercado de 

trabalho, processo correlato à notável queda na fecundidade e às mudanças nos 

padrões de família e de organização das unidades domésticas. A qualificação da 

força de trabalho também se alterou; ganhos de escolaridade da população engajada 

no mercado, especialmente entre as mulheres, caminharam paralelamente à retração 

do trabalho de crianças e adolescentes. Por fim, a experiência do desemprego de 

massa, configurada a partir dos anos de 1980 como um fenômeno socialmente 

relevante, sinalizou que a sobrevivência passaria, a partir de então, a ser jogada no 

mercado. ( GUIMARÃES,BRITOe BARONE.2014.p. 18) 
 

As intensas transformações que ocorreram na dinâmica do mercado de trabalho nos 

últimos cinquenta anos, marcam, segundo os autores citados a consolidação do mercado de 

trabalho ou a mercadorização do trabalho no Brasil. Até o final dos anos de 1960, a maioria 

dos indivíduos em idade para trabalhar ainda obtinham sua sobrevivência sem necessitar 

mercantilização do trabalho.  Grande parte da força de trabalho feminina esta  agora presa, 

sem retorno, ao mercado (Hirata e Humphrey, 1989). 

O engajamento deixara de ser transitório, transformando-se entre formas 

extramercantis de sujeição e o mercado.  Em 2010, seis em cada dez brasileiros, precisavam 

engajar-se na atividade econômica para viver. Enquanto a participação dos homens no 

mercado de trabalho no ano de 1960 é de 0,778 decrescendo para 0,701 em 2010, a 

participação feminina que em 1960 era de 0,165 , em 2010 passou para 0,526, um acréscimo 

de mais de 300%.  É perceptível também, prinipalmente nas últimas décadas uma significativa 
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expansão dos assalariados médios inseridos no “setor de serviços”. O mundo do trabalho atual 

tem recusado os trabalhadores herdeiros da “cultura fordista”, fortemente especializados, que 

são substituídos pelo trabalhador “polivalente e multifuncional” da era toyotista ( ALVES e 

ANTUNES.2004.p. 339). 

 Tal processo, visto pela ótica da consubstancialidade apresenta questões que vão além 

da afirmação sobre o acréscimo da participação feminina nas últimas décadas. É preciso que 

se pergunte: de que forma as mulheres negras foram engajadas no processo de 

mercantilização do trabalho? 

 

Já nas década de 1990 e 2000, a discussão adquire outro tom, com as variadas 

maneiras cunhadas para nomear e hierarquizar os indivíduos, segundo os seus 

diversos estatutos. Assim, os sistemas classifcatórios das empresas antepunham os 

“permanentes” aos “temporários”; outras vezes, os “mensalistas” aos “horistas”; e, 

não raro, os “regulares” aos “subcontratados” ou “cooperativados”. A relação 

desemprego passara a se constituir no marcador da diferença socialmente 

significativa. Ganham a frente da cena noções como “flexibilidade” e 

“precariedade”, denotando o quanto os indivíduos estavam aferrados ao seu 

engajamento no mercado, sob qualquer forma de relação de emprego, mais ou 

menos protegida, mais ou menos duradoura. Assim, as formas do emprego, tal como 

descritas pela literatura dos anos2000, revelam a maturidade crescente da 

mercantilização do trabalho no Brasil ”. (GUIMARÃES,BRITO e 

BARONE.2004.p.27) 

 

O aumento da participação feminina no mercado de trabalho nas últimas décadas é um 

dos reflexos deste processo. Mesmo assim, a incorporação cada vez mais forte da mão de obra 

feminina no mercado de trabalho mundial reiteram as relações sexistas de trabalho, seguindo 

na contramão quando se trata da temática salarial. 

 
Muitos estudo têm apontado que, na nova divisão sexual do trabalho, as atividades 

de concepção ou aquelas de capital intensivo são realizadas predominantemente 

pelos homens, ao passo que aquelas de maior trabalho intensivo, frequentemente 

com menores níveis de qualificação, são preferencialmente destinadas às mulheres 

trabalhadoras (e também a trabalhadores(as) imigrantes, negros(as), indígenas etc.) 

(Hirata, 2002). 

 

Ainda no que se refere aos marcos dos anos 1960, ( REIS:2017.p.21) afirma que ao 

longo do século XX, muitos estudos apontavam para a extrema desigualdade que marcada a 

sociedade brasileira. Segundo a autora, grande parte dos estudos teve como pano de fundo, 

segundo Reis(2017)   

 

o extraordinário desenvolvimento econômico experimentado nas décadas de 1950-

1960, que transformou o perfil demográfico do país, trouxe dois terços da população 

para o meio urbano, colocou a economia brasileira num patamar relevante no 
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contexto das economias industriais, mas não foi capaz de transformar a sociedade 

brasileira numa sociedade justa e igualitária.( REIS:2017.p.21) 

 

É neste contexto que se acirram os debates sobre a ampliação do conceito de 

cidadania, do ponto em que os movimentos sociais inserem pautas cada vez mais 

contundentes e reivindicam com maior força os direitos de classe, de gênero e de raça. De 

acordo com Reis(2017) : 

 

o século XX foi o século dos direitos sociais: com eles o conceito de direito 

incorporou, além da liberdade e da participação na vida politica, a garantia de um 

padrão mínimo de qualidade de vida, concretizado no acesso a bens e serviços. 

(.p.23) 

 

Assim, o novo desenho das relações sociais ganham contornos diferenciados ao passo 

que os movimentos sociais se ampliam e fortificam a reivindicação por demandas particulares 

a cada grupo. Mesmo que  década de 1980 tenha sido  o grande marco dos direitos sociais no 

Brasil a partir da formulação da Constituição Cidadã, as políticas públicas referentes a gênero, 

raça e classe só se tornaram mais eficazes e democráticas a partir da primeira metade só 

século XXI. Cabe ressaltar , os avanços no trabalho do cuidado, que como já salientado esta 

diretamente condicionado as desigualdades de gênero e raça no Brasil. No mesmo sentido, a 

OTI ao propor uma política específica para a atividade doméstica propõe uma política que 

preconize  “condições de trabalho decente”. 

 

 

 A questão da equidade está no centro da Agenda do Trabalho Decente. Para a OIT, 

Trabalho Decente significa um trabalho adequadamente remunerado, exercido em 

condições de liberdade, equidade e segurança, livre de quaisquer formas de 

discriminação e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de 

seu trabalho. Para tanto, a Agenda do Trabalho Decente apóia-se na promoção e 

efetivação dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, expressos nas 

seguintes Convenções:Liberdade de associação e de organização sindical e 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva(Convenções 87 e 98); 

Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório (Convenções 29 e 

105); Abolição efetiva do trabalho infantil (Convenções 138 e 182); Igualdade de 

remuneração para trabalho de igual valor (Convenção 100); Eliminação de 

discriminação em matéria de emprego e ocupação (Convenção 111).Desta forma, a 

promoção da igualdade é um elemento essencial para alcançar o objetivo 

fundamental da OIT de promover o trabalho decente e como elemento concreto para 

promover a superação da pobreza, a governabilidade democrática e o 

desenvolvimento dos países. O trabalho decente foi reconhecido como direito 

humano pela XV Cúpula Iberoamericana, realizada em Salamanca, Espanha, em 

outubro de 2005, reunindo Chefes de Governo e Estado de 22 países. Também foi 

conceito central nas discussões realizadas na IV Cúpula das Américas, realizada em 

Mar del Plata, Argentina, em novembro de 2005. A Declaração de Mar del Plata, 

assinada por 34 Chefes de Governo e Estado das Américas, incorporou as 

orientações da Declaração sobre os Pricípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, 

da OIT, como um marco para impulsionar “o bem estar social, uma distribuição 
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equitativa dos benefícios do crescimento econômico, o aumento do padrão de vida 

no hemisfério, a eliminação da fome e a garantia da segurança alimentar, a criação 

de novas fontes de emprego e a promoção do espírito empreendedor”. O Plano de 

Ação da Cúpula,da mesma forma, afirma a importância de criar trabalho decente 

para superar a pobreza.Como parte da celebração do Dia da Consciência Negra no 

Brasil, a OIT apresenta à sociedade brasileira e a seus constituintes tripartites – 

governo, entidades de trabalhadores e de empregadores – as principais iniciativas 

que vêm sendo desenvolvidas pelo Escritório do Brasil nessa área. O destaque dessa 

apresentação são os resultados de um estudo sobre o trabalho doméstico, realizado 

pela OIT em parceria com o DIEESE. Esse estudo representa mais um esforço de 

reunir informações relevantes sobre a igualdade de gênero e raça no mundo do 

trabalho no Brasil, focalizando dessa vez a situação vivida por um grupo importante 

de mulheres trabalhadoras – que são negras em sua maioria – e que experimentam 

uma situação de acentuada desvantagem em alguns dos principais indicadores do 

mercado de trabalho,tanto no que se refere aos direitos trabalhistas, aos níveis de 

rendimento e à cobertura da previdência social.(OTI/DIEESE.S/D)  
 

Além de reconhecer que as desigualdades de gênero e raça são estruturantes da 

sociedade brasileira e fundamentos da exclusão social, a Organização Internacional do 

Trabalho juntamente com a DIEESE, fornecem alguns dados importantes no que se refere a 

condição das trabalhadoras negras inseridas no trabalho doméstico. Segundo  artigo da 

DIEESE/OTI disponível em 2005, a forma básica de inserção de mulheres negras no mercado 

de trabalho se dá através do vinculo assalariado. O trabalho doméstico aparece em destaque, 

por ser considerado absolutamente particular, devido ao seu peso quantitativo em termos do 

total da ocupação feminina no país, e por ser  exercido nos domicílios e a esmagadora maioria 

dos empregadores são pessoas físicas e não empresas, como nas demais formas de 

assalariamento.  

Outra questão posta a mulher negra trabalhadora doméstica é a proteção trabalhista 

que a partir do governo do Partido dos trabalhadores avança em direção a uma maior equidade 

no para o trabalho doméstico. Se para Constituição Federal, as trabalhadoras domésticas 

possuem direitos trabalhistas diferenciados de todos os outros trabalhadores do país, na 

discussão expressa no  artigo 7º da Constituição onde fica acordado a   diferenciação entre os 

demais trabalhadores ao excluir as trabalhadoras domésticas do conjunto geral de direitos do 

trabalho, tratando de forma particular. Somente em 2013, a partir de Emenda Constitucional 

as trabalhadoras domésticas passam a ter proteção especial e a serem incluídas nas demais leis 

trabalhistas.  

A PEC 77/2013 que popularmente foi batizada de ‘ PEC das domésticas” tem como 

objetivo a alteração do parágrafo 7ª da Constituição Federal, estabelecendo desta forma a 

igualdade de direitos trabalhistas entre trabalhadores domésticos e demais trabalhadores 

urbanos e rurais. A mesma PEC, regula os horários/jornada de trabalho, o pagamento de 

adicionais noturnos e horas extras, define parâmetros obrigatórios para a existência do vínculo 
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empregatício, a proibição de contratação de menores de 18 anos e controle de ponto. A PEC 

representa um dos maiores avanços no que se refere a conquistas trabalhistas nos últimos 

anos, fazendo com que o trabalho doméstico remunerado fosse considerado uma atividade 

produtiva como as demais.  Este novo cenário em que estavam inseridas a maioria das 

mulheres negras trabalhadoras abriu possibilidades para melhorias para o seu futuro e o de 

seus familiares e dependente. Segundo Rego(2017) algumas políticas propostas pelo governo 

do Partido dos trabalhadores tiveram grande repercussão na condição das mulheres negras 

trabalhadora no Brasil, “a PEC das domésticas” é um exemplo. 

 

Neste sentido, instaura no país um momento diferenciado, tanto do ponto de vista 

econômico quanto político. Há a volta do crescimento econômico, especialmente a 

partir do governo Lula( 2003-2010) e uma considerável diminuição do desemprego 

e da informalidade, se comparados a década de 1990.( REGO.2017.p.64) 

 

 

Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD, 2001) o 

emprego doméstico  representava 18,2% do total da ocupação feminina no Brasil, o que 

corresponde, em termos numéricos, a 6 milhões de pessoas. Desagregando essa cifra por 

raça/cor, vemos que esse peso é ainda mais acentuado no caso das mulheres negras: 23,9% 

(ou seja: de cada 100 mulheres ocupadas no Brasil aproximadamente 4 são empregadas 

domésticas). No caso das mulheres não-negras o peso do emprego doméstico corresponde a 

14,1% do total da sua ocupação. Já em 2011, 6.731.197 pessoas  estavam inseridas no 

trabalho doméstico, dos quais 61% eram mulheres negras. Embora as últimas décadas tenham 

a condição da mulher negra tenha metamorfoseado tanto nas objetivadas da vida quanto nas 

subjetividades como por exemplo a maior aceitação que demonstram as mulheres negras na 

atualidade em e o desejo por exaltar a beleza, defender a negritude , debater sobre o 

colorismo, quando olhamos para o quadro da maioria das mulheres negras, percebemos a 

aproximação com as camadas mais vulnerais da sociedade. Neste sentido, se ao derredor das 

mulheres negras ascendeu-se as chamas da identidade, multiplicaram-se os desafios postos 

pelo machismo, pelo racismo, pela desigualdade de classe e o contra a herança do passado que 

inseriu a mulher negra no trabalho doméstico e condicionou a sua imagem à servidão. De 

acordo com Sanches(2011), 6.731.197 pessoas  no Brasil estavam alocadas no trabalho 

doméstico remunerado. Destas 61% eram mulheres negras e 39% brancas. Bento(1995) “ o 

lugar da mulher negra  na sociedade brasileira ainda é a atividade doméstica. O rendimento 

médio das trabalhadoras negras inseridas no serviço doméstico entre os anos de 1996 e 2007 

subiu de 187,53 para 380,00, um aumento de 100% em onze anos. 
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A mulher negra trabalhou como cozinheira, faxineira, ama de leite, dama de 

companhia, babá, quituteira, lavadeira, vendedora ambulante, fonte reprodutora de escravos, 

curandeira;, foi fonte de prazer, trabalhadora da lavoura, cuidadora, dentre outras. Segundo 

dados da Organização Internacional do Trabalho, 

As desigualdades de gênero e raça são eixos estruturantes da matriz ou do padrão de 

desigualdade social no Brasil, padrão esse que, como já foi assinalado, está na raiz 

da permanência e reprodução das situações de pobreza e exclusão social. As 

desigualdades e a discriminação de gênero e raça no Brasil são problemas que dizem 

respeito à maioria da população: as mulheres representam 42% da População 

Economicamente Ativa (PEA) no Brasil e os negros, de ambos os sexos, 

representam 45%. Somados, correspondem a 68% da PEA, ou seja, 55 milhões de 

pessoas. As mulheres negras, por sua vez, correspondem a 18% da PEA, o que 

significa 14 milhões de pessoas e, como resultado da dupla discriminação de gênero 

e raça, apresentam uma situação de sistemática desvantagem em todos os 

indicadores sociais e de mercado de trabalho considerados. (OIT/GRPE, 2016.p. 51) 

 

Os estudos sobre desigualdades de gênero e raça no Brasil, realizados pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2017), nos auxiliam na compreensão das relações de 

consubstancialidades no mercado de trabalho na atualidade. Segundo os mesmos eles, a taxa 

de participação da população feminina em idade ativa (de 16 a 59 anos) trabalhando ou à 

procura de emprego, no período de 1995 a 2015, oscilou entre 54% e55%, não tendo jamais 

chegado a 60%. Isto significa que quase a metade das brasileiras em idade ativa não está 

inserida no mercado de trabalho e nem à procura de trabalho. São mulheres que assumem os 

trabalhos domésticos e de cuidado da família, tradicionalmente, legados às mulheres como 

funções femininas. Outra explicação encontra-se na pouca escolaridade e na dificuldade de se 

inserirem no mercado de trabalho, como veremos mais adiante. 

Em 2015, a taxa de desocupação feminina era de 11,6% e, no caso das mulheres 

negras, de 13,3%
i
. Chama atenção a centralidade do emprego doméstico entre as ocupações 

femininas. No caso das mulheres negras, o emprego doméstico refere-se a 18% das 

ocupações. No entanto, apesar de constituírem o maior grupo entre as domésticas, ainda 

permanecem as desvantagens das trabalhadoras negras em relação às brancas no item 

formalização e proteção social. Enquanto 29,3% das trabalhadoras domésticas negras tinham 

carteira assinada em 2015, entre as brancas, esse índice chegava a 32,5%. Segundo a PNAD 

(IBGE, 2016), o Brasil tinha 6.158 milhões de trabalhadores (as) domésticos(as), dos quais 

92% eram mulheres. Em 2015, 88,7% dos(as) trabalhadores(as) domésticos(as) entre 10 e 17 

anos eram meninas e 71% eram negras. Para Souza (2017, p. 3), “ ‘a ralé de novos escravos’, 

mais de um terço da população, é explorada pela classe média e pela elite do mesmo modo 

que o escravo doméstico: pelo uso de sua energia muscular em funções indignas, cansativas e 

com remuneração abjeta”. A proporção da população sem renda própria também sofreu 
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mudanças nas últimas duas décadas. Neste caso, o viés de gênero é bastante evidente, fazendo 

com que entre as mulheres, seja muito maior a proporção de pessoas sem renda, o que está 

diretamente relacionado à menor participação feminina no mercado de trabalho. Percebe-se, 

no entanto, uma redução importante nessa proporção ao longo do período analisado. Entre as 

mulheres negras, por exemplo, 46,7% não possuíam renda própria em 1995. Em 2015, essa 

taxa foi reduzida para 27,3%. Essta redução tem relação com a ampliação do acesso aos 

benefícios assistenciais (Benefício da Prestação Continuada - BPC) e aos Programas de 

Transferência de Renda Condicionada (Programa Bolsa Família) por parte das famílias mais 

empobrecidas, em especial, pelas mulheres responsáveis pelos arranjos monoparentais, ou 

seja, sem a presença do cônjuge. 

Todavia, a inserção das mulheres negras no mercado de trabalho, assim como a 

promoção/universalização das Políticas de Igualdade Racial, continuam sendo um desafio 

tanto no que se refere à melhoria das condições objetivas dessas mulheres e suas famílias, 

quanto para aà construção e ao fortalecimento da sua identidade cultural, uma dimensão 

central na afirmação da cidadania desse grupo social.  Sobre a desigualdade de rendimentos, 

tendo como referência a cor/raça, o gráfico a seguir confirma a desigualdade entre 

trabalhadoras brancas e negras no mercado de trabalho, como será apresentado no próximo 

item relativo ao mercado de trabalho local. 

                         Gráfico 1 

 

Fonte: PNADE/IBGE Elaboração IPEA/DISOC/NINSOC 2017. 

 Ainda que o sexismo, como já salientado, promova distorções na relação entre 

maior escolaridade/melhor rendimento, entre as mulheres, a escolaridade aparece como uma 
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dimensão importante, embora não seja a única, na conquista de melhores posições no mercado 

de trabalho e, por conseguinte, de melhores salários. O acesso à educação, de maneira geral 
ii
, 

permite a reelaboração do mundo a partir de novas perspectivas e interesses, ou seja, ela é 

fundamental para a construção de subjetividades críticas e, também, para o fortalecimento das 

identidades tradicionalmente subalternizadas.  O Gráfico 2 contribui para refletirmos não só 

sobre a escolaridade no país, por gênero e cor/raça, mas, principalmente, para 

problematizarmos sobre as possibilidades das políticas governamentais e sua urgência. 

 

 

Gráfico2 

 

Fonte: PNADE/IBGE Elaboração IPEA/DISOC/NINSOC 2017. 

Inicialmente, cabe registrar a melhoria dos indicadores de escolaridade nos últimos 20 

anos, em virtude dos Programas de Transferência de Renda condicionados à 

freqüênciafrequência escolar. Além disso, a expansão da rede púbica e das matrículas e do 

transporte escolar possibilitou a universalização do ensino fundamental no pPaís, ainda que 

este seja objeto de crítica, diminuindo o tempo de estudo entre pobres e ricos. No entanto, 

ainda salta aos olhos a discrepância entre brancos e negros no que se refere ao grupo com 

maior escolaridade, 25,9% contra 12%. Embora esse dado nos indique que os brancos com 

maior escolaridade representam o dobro dos negros em igual posição, ele nos revela, também, 

que a participação dos negros neste grupo cresceu 300% nas duas últimas décadas. 

Certamente em razão das políticas públicas afirmativas que estabeleceram cotas raciais e 

sociais nas Universidades Públicas estaduais e federais. Outro dado favorável refere-se ao 

crescimento do percentual de negros com 9 a 11 anos de estudo, de 10,9%, em 1995, para 



73 

 

29,2%, em 2015. Se observarmos com cuidado, esse percentual se iguala entre brancos e 

negros em 2015 (29,2% e 29,3%). 

Esses dados são de extrema importância para refletirmos sobre os impactos positivos 

das políticas públicas universais, neste caso, dea Educação, aliada às políticas de recorte 

racial/cor. As pesquisas sobre a implementação da política de cota racial em todo o território 

nacional têem apontado resultados bastante positivos no que se refere à democratização do 

acesso à Universidade, ainda que precisemos avançar na política de permanência dos jovens 

universitários mesmos, já que o índice de evasão dos jovens universitários vem crescendo e 

ameaçando o resultado da política de cota, nos últimos dois anos. Todavia, no que tange à 

escolaridade das mulheres negras em idade adulta, os dados apontam o que a literatura já 

vinha chamando atenção: - o abandono precoce em virtude da necessidade de “ajudar na 

renda familiar”, considerado o principal motivo para o abandono da escola nos anos de 1980 e 

1990, já que estse público não contou com as políticas governamentais depermanência na 

escola, nem tampouco com os programas universais de combate ao trabalho infantil, que se 

generalizam como modalidade de política de assistência social, no final dos anos de 1990, e se 

universalizam a partir dos anos de 2003. 

Entre as ocupações mais precarizadas, no que se refere a mulher negra, o trabalho 

doméstico traduz a vulnerabilidade social das mulheres negras e seus antepassados, inserindo-

os em uma rotina circular de vidas subordinadas, onde as avós foram domésticas, as mães 

foram domésticas e suas filhas tem grande probabilidade serem domésticas. Esta rotina de 

subordinação só pode ser quebrada pela via das políticas públicas que busquem equidade, 

igualdade e a eliminação das demais desigualdades. A trajetória das mulheres negras no 

mercado de trabalho revelam as desigualdades estruturantes da sociedade brasileira. A 

questão racial apesar de ter ganhado maior força nas agendas políticas nos últimos anos, se 

configura pauta ativa nas agendas dos movimentos sociais, unindo-se de forma orgânica às 

questões de gênero e de classe. Embora nos últimos 13 anos, o Brasil tenha vivenciado novas 

estratégias de enfrentamento da questão social, ainda parece insuficiente para superação das 

desigualdades estruturais. Neste sentido elencamos dois principais entraves para esta 

superação. 

O primeiro entrave se constitui no desafio de trabalhar a eficiência, eficácia e 

factibilidade  das políticas públicas que se destinam às demandas de gênero, raça e classe, de 

forma que estas não sejam apenas transitórias, mas permanentes gerando segurança ao público 

atendido. Outra questão com relação ás políticas públicas se constitui nas diferenciações intra-

regionais e inter-regionais. É claro que as críticas com relação a liquidez das políticas públicas 
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não anula a sua extrema importância e seu protagonismo na busca por uma sociedade menos 

desigual. Ao contrário, instiga o debate sobre  seus  melhoramentos e ampliações. O PBF, por 

exemplo é um exemplo de política social que tem resistido aos desmontes neoliberais do 

governo em curso no país. Segundo Rego( 2017) 

 

os programas de transferência de renda tem   tem se constituído um importante 

mecanismo de redistribuição de renda e melhorias na vida de trabalhadores 

empobrecidos. Especialmente em países periféricos, com altas taxas de desemprego 

e onde a rede de proteção social não se universalizou, deixando de fora uma gama de 

trabalhadores. ( REGO.2017.p. 90) 
 

 

Pereira(2013) infere que programas sociais de caráter monetário, condicionados a 

contrapartidas, focalizados especialmente na pobreza extrema, embora representem um 

avanço no cotidiano das famílias beneficiadas e esbarrem diretamente na questão de gênero, 

raça e classe, ainda se constitui uma estratégia incompleta para superação das desigualdades 

estruturais. Além disto, as privatizações instauradas no país a partir das parcerias entre o 

Estado e o setores privados, faz reduzir os gastos sociais públicos.  Neste sentido, o 

familismoé a resposta.   

 

O termo é usado para se referir a responsabilização das famílias por grande parte da 

proteção social, considerando o principio de que o Estado só deveria intervir quando 

elas não conseguem resolver seus problemas. A consequência é o subdesenvolvido 

sistema de serviços para as famílias. (TEIXEIRA2015.p.219) 

 

 

O segundo entrave se constitui na dinâmica capitalista em curso no país e sua relação 

face a regionalização da produção mundial os demais países globalizados. 

Para Ratts (2003), as relações raciais e de gênero têm uma nítida dimensão espacial, 

sendo que essas categorias são construções sociais e a inter-relação entre elas se reconstitui 

em diferentes processos históricos. É importante dizer que, a mão de obra escrava liberta não 

se desvincula totalmente das antigas relações. A impossibilidade dos negros de adquirir terras 

no pós abolição faz com que uma grande parcela continue nas terras do seu antigo senhor. 

Assim, os antigos escravos tornaram-se os trabalhadores dos engenhos, e os trabalhadores dos 

engenhos tornaram-se operários da indústria sucroalcooleira. E neste contexto, o meio rural 

não mais cabia na conjuntura posta, restava-lhes a cidade. As problematizações que ora 

trazemos serve como o ponto de partida para a análise que pretendemos realizar. A partir de 

um olhar histórico que traz ao bojo de nossa análise o peso dos processos nacionais e 

internacionais que desencadearam as transformações socioeconômicas e das mentalidades no 
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fim do século XIX e início do XX para formulação da “ nova ética do trabalho” face as 

Consubstancialidades em movimento no mercado de trabalho trazem os elementos 

necessários para apresentarmos o debate sobre a trajetória das mulheres negras no mercado de 

trabalho pautadas nas especificidades da região Norte Fluminense. 
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3.0 A REALIDADE DAS MULHERES NEGRAS TRABALHADORAS NO 

MERCADO DE TRABALHO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES. 

 

Pesquisar é colocar-se como observador e agente no espaço, reconhecer as condições 

objetivas de fato e vislumbrar as possibilidades de transformação desta realidade. Sendo 

assim, concordamos com Minayo(1994) quando diz que “nada pode ser intelectualmente um 

problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática” (p.17), esta 

perspectiva de análise complementa o conceito de “ Lugar de Fala” trabalhado por Djamila 

Ribeiro(2017).As questões da vida prática referentes ao lugar da mulher negra na produção e 

reprodução da vida, precisam ser analisadas com subsídios de uma linguagem nascidas no 

solo fértil das próprias vivências negras. Por isso, segundo Ribeiro(2018) defender o “Lugar 

de Fala” da mulher negra é desenvolver análises da realidade a partir da negritude e não da 

branquitude. Questão já colocada por Lélia Gonzáles na luta pelo reconhecimento de um 

feminismo afro-latinoamericano, evidenciando as particularidades dos processos de 

resistência vivenciados e nos legados de luta no enfrentamento ao discurso hegemônico e de 

hierarquização de saberes frente a uma ciência eurocêntrica que define discursos válidos e 

inválidos. A Ciência também precisa assumir um caráter antirracista. Sobre isso Djamila 

Ribeiro (2017) 

Ou seja, reconhecendo a equação: quem possui o privilégio social, possui o 

privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado e universal de ciência é 

branco. A consequência dessa hierarquização legitimou como superior a explicação 

epistemológica eurocêntrica conferindo ao pensamento moderno ocidental a 

exclusividade do que seria conhecimento válido, estruturando-o como dominante e 

assim invisibilizando outras experiências do conhecimento. (p.24-25) 

 

Nosso olhar metodológico segue nas veredas de Minayo (1994.p.16) posto que “ 

metodologia é o caminho e a prática exercida na abordagem da realidade. Deste modo o 

movimento teórico e prático está posto no sentido de reconhecer os processos reais com que 

se forjam estes discursos. Dar voz às mulheres negras valorizando suas experiências é  

reconhecer e contribuir para o fim do silenciamento imposto sobre suas realidades.  Desta 

forma, a pesquisa social torna-se ponto de partida e uma poderosa estratégia do profissional 

que trabalha diretamente com as desigualdades sociais, das sequelas das relações capitalistas 

de produção e com as condições de reprodução da questão social. A Pesquisa Social ou 

Pesquisa da Realidade, segundo (GUERRA:1995) diz respeito ao esforço de conhecer e ao 

ato de intervir. 
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A necessidade de atuarmos sobre a realidade é o que nos conduz ao conhecimento. 

Como  mediação privilegiada na relação entre  hipóteses e realidade, a pesquisa resulta em 

um conhecimento sempre provisório e parcial tendo em vista sua subordinação histórica 

relativa  ao tempo e espaço e aos contextos socioculturais determinantes.  

Optamos pela pesquisa quanti-qualitativa, por compreendermos que este tipo de 

pesquisa tende a enriquecer o debate tendo em vista que congrega diversos olhares sobre o 

tema. 

“Acreditamos na relação fértil e frutuosa entre as abordagens quantitativas 

e qualitativas que devem ser vistas em oposição complementar”. 

(MINAYO, 2007, p. 25). 

 

Partindo das questões postas nos capítulos anteriores, passamos agora para segunda 

fase da pesquisa, momento em que tratamos dos elementos de nossa pesquisa, inserindo no 

centro do debate a realidade das mulheres negras trabalhadoras na cidade de Campos dos 

Goytacazes. Para tanto, os subitens deste capítulo, buscam desenvolver um movimento 

analítico entre dados quantitativos - coletados a partir do CENSO em série histórica de 

1990-2017, PNAD( 2000-2017 e IPEA No Brasil, a publicação periódica Retrato das 

Desigualdades de Gênero e Raça, organizada pelo IPEA (Instituto de Pesquisa e Economia 

Aplicada), em conjunto com outros órgãos parceiros, que dedicam esforços em produzir 

dados nacionais mais precisos desagregados e cruzados por quesitos como sexo e cor/raça, e 

o Relatório das Desigualdades raciais no Brasil (2007- 2010) - e qualitativos através da 

revisão bibliográfica e análise das entrevistas com mulheres negras de diferentes faixas 

etárias 

 

Assumir a análise de algumas das relações entre as possibilidades 

explicativas de métodos quantitativos e qualitativos é reconhecer, 

ultrapassando, o falso debate construído em torno da concorrência da 

eficácia interpretativa e da objetividade de diferenciados instrumentos de 

coleta de informações, de demonstração de dados e de construção de 

representações sobre a vida social. (NEVES.1998.p. 64) 

 

Não pretendemos apresentar análises estanques sobre cada entrevistada e sim, 

construir diálogos simples e complementares entre si buscando o aprofundamento sobre as 

trajetórias de vida e trabalho de mulheres negras campistas, a partir do movimento de 

reconstrução do processo de formação do mercado de trabalho urbano no município de 

Campos dos Goytacazes sob as lentes  da Consubstancialidade,problematizando estes 

processos face a inserção da mulher negra no mercado de trabalho no passado e no presente. 
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No que se refere aos sujeitos de nossa pesquisa, para além de considerá-las mulheres, 

negras e trabalhadoras, pretendemos identificar entre suas falas, vivências e memórias outros 

elementos que as definam enquanto parcela específica da sociedade e, portanto, indicadoras 

de demandas particulares muitas vezes invisibilidades. É nosso objetivo revelar as relações 

da mulher negra com o mercado de trabalho na atualidade e discutir de que forma, a 

trajetória de vida dessas mulheres na cidade pode revelar particularidades ainda pouco 

sensíveis ao olhar das Políticas Públicas. 

A partir da história das relações de trabalho inseridas neste território, percebemos que 

a pobreza, o subemprego e o desemprego se constituem um dos “nós” no emaranhado 

histórico do Norte Fluminense. Não pretendemos fazer uma análise puramente histórica da 

constituição da região Norte Fluminense, nem da cidade de Campos dos Goytacazes, mas 

trazer ao centro do debate uma análise que propõe uma análise próxima a concretude da 

vida, que considera as estatísticas , porém convencida de que há muito mais a ser percebido. 

 

Neste contexto, dentre aqueles que sofrem as desigualdades, as mulheres 

negras e de classe social menos favorecidas são as mais prejudicadas. Essa 

realidade torna-se nítida ao percebermos a hierarquias de oportunidades 

sociais no que se refere aos quesitos gênero, cor e classe social. 

(REIS.2017.p. 41) 

 

Como salientamos no primeiro capítulo, se para Thompsom (1998) 

 

A experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações 

de produção em que homens nasceram- ou o entraram involuntariamente. 

A consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em 

termos culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e 

formas institucionais. (THOMPSON. 1987-1988. p.10) 

 

Assim se as experiências definem o pertencimento de classe social como expressão 

coletiva de experiências vividas, nosso trabalho segue no sentido de destacar as experiências 

dessas mulheres, suas representações e estratégias de sobrevivência mediadas pelo mercado 

de trabalho. Embora o mercado de trabalho continue a ser o fio condutor de nossa pesquisa, a 

riqueza trazida pelos relatos das entrevistadas trazem a reboque outros elementos que 

perpassam a complexidade das relações de mulheres negras na produção e reprodução do 

viver como identidade, sentimentos e fé. Para além dos dados quantitativos, as entrevistas 

trazem as novidades e particularidades da vida através da linguagem, o que Neves (1998) 

chama de “imponderáveis da vida social”. Sobre isso a autora afirma que 
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Muitos universos não se prestam a computações e ponderações porque se 

organizam a partir de um conjunto de valores, normas, enfim, 

representações sociais exprimíveis pela linguagem e apreendidas pela 

observação direta de quem por eles se interessa. Muitas atividades estão 

fora de controle e existem porque defendem a clandestinidade, o sigilo e a 

existência extraoficial. Estão assim fora do alcance da quantificação 

(NEVES.1998.p. 67) 

 

Os relatos de vida e trajetória no mercado de trabalho trazem os elementos para 

pensarmos os reflexos do racismo, do machismo, da pobreza e de outras dimensões de 

produção e reprodução da vida das mulheres negras. Optamos pelo uso da História Oral 

como complementação a análise dos dados quantitativos, e neste sentido, as histórias de vida 

torna- se para nós documentos. Segundo Reis (2017) 

 
Neste tipo de entrevista deve-se levar em conta a trajetória dos sujeitos, 

procurando selecionar elementos relevantes, de acordo com os objetivos da 

pesquisa. A entrevista de histórias de vida apresentada, em seu interior, 

diversas narrativas temáticas (aquelas que versam prioritariamente sobre a 

participação do entrevistado no tema escolhido). Ao longo da narração das 

trajetórias de vida, os aspectos mais importantes para o estudo serão 

aprofundados. (REIS.2017.p. 48) 

 

Na esteira de Neves (1998) percebemos que: 

 
Muitas outras dimensões valorizadas para a compreensão do social estão 

excluídas da captação pelo olhar que valoriza a homogeneidade para 

construir significações, mesmo que não compreendidas como 

imponderáveis. As formas distintas de relação e de práticas sociais e as 

diferenciações são relativamente imunes ao uso da análise quantitativa. A 

diversidade e as médias são inconciliáveis. A dinâmica e a fluidez das 

posições estão fechadas a uma avaliação quantitativa. (NEVES.1998.p. 

67) 

 

O desafio desta pesquisa consiste numa análise Consubstancial sobre a formação do 

mercado de trabalho urbano na cidade de Campos dos Goytacazes e seus desdobramentos a 

partir do Pós abolição até a atualidade. Uma análise inovadora no que diz respeito a História 

da constituição do mercado de trabalho urbano nesta cidade e a análise dos processos 

vivenciados pela classe trabalhadora submetidos à consubstancialidade. 

 

A ideia de consubstancialidade, como espero ter mostrado, não implica 

que tudo está vinculado a tudo; implica apenas uma forma de leitura da 

realidade social. É o entrecruzamento dinâmico e complexo do conjunto 

de relações sociais, cada uma imprimindo sua marca nas outras, ajustando-

se às outras e construindo-se de maneira recíproca. (KERGOAT: 

2006.p.100)17 
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Dito isto, torna-se cada vez mais importante analisar as desigualdades de 

classe juntamente a outros fatores sociais que as atenuam, alimentam e as recria, 

promovendo a manutenção e reprodução da sociedade capitalista. Pretendemos então 

analisar a ação conjunta de gênero, classe e raça nas relações sociais mediados pelo 

mercado de trabalho na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. Entendemos que a 

relação da mulher negra e pobre com o mercado de trabalho expressa um conjunto 

maior de relações sociais forjadas ao longo de suas vidas, entre elas a relação com a 

cidade. Queremos dizer que a posição da mulher negra e pobre no mercado de 

trabalho é um retrato de longas trajetórias de exclusão à serviços, bens sociais e 

espaços que precedem ao seu status de trabalhadora.  

É importante lembrar a dimensão interseccional das relações que gênero, raça e 

classe  nas relações de produção e reprodução, onde exploração, dominação e opressão se 

misturam dando às relações sociais formas, estruturas, funções e processos específicos a 

cada grupo social. É indispensável analisar minuciosamente como se dá a apropriação do 

trabalho de um grupo por outro, o que nos obriga a voltar às disputas (materiais e 

ideológicas) das relações sociais. 

 

que promove a metamorfose da etnia em raça. A ‘raça’ não é uma condição 

biológica (...), mas uma condição social, psicossocial e cultural, criada, reiterada e 

desenvolvida na trama das relações sociais, envolvendo jogos de forças sociais e 

progressos de dominação e apropriação. (...) Racializar ou estigmatizar o ‘outro’ e 

os ‘outros’ é também politizar as relações cotidianas, recorrentes, em locais de 

trabalho, estudo e entretenimento; bloqueando relações, possibilidades de 

participação, inibindo aspirações, mutilando práxis humana, acentuando a 

alienação de uns e outros, indivíduos e coletividades. Sob todos os aspectos, a 

‘raça’ é sempre ‘racialização’, trama de relações no contraponto e nas tensões 

‘identidade’, ‘alteridade’, ‘diversidade’, compreendendo integração e 

fragmentação, hierarquização e alienação. (IANNI.2004, p. 23) 

 

 

Para tanto, nossa pesquisa dividi-se em três fases. A primeira fase diz respeito a 

revisão bibliográfica sobre o tema e conceitos que foram utilizadas. A pesquisa bibliográfica 

diz respeito às produções científicas que tratem do objeto desta pesquisa ou de seus 

similares. Logo, produções acadêmicas que tratem de gênero, classes sociais, raça, mercado 

de trabalho, a construção do espaço urbano, pobreza, entre outros. A segunda fase trata da 

análise dos dados quantitativos- qualitativos com utilização dos dados estatísticos 

disponibilizados pelo governo, assim como analise das amostras qualitativas  construídas a 

partir de entrevistas com cinco mulheres negras trabalhadoras da cidade de Campos dos 
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Goytacazes. O critério de participação foi a auto declaração como mulheres negras. Das 

cinco mulheres que se autodeclararam, três tinham idade superior a 50 anos e duas jovens 

negras estudantes de universidade pública e trabalhadoras com idade inferior a 30 anos. 

Dentre as cinco mulheres,  quatro eram moradoras da zona urbana e uma da zona rural. Cabe 

destacar que tanto as mulheres moradoras no meio urbano, quanto a do meio rural, residem 

em lugares considerados marginalizados. As ocupações laborais são compatíveis com as 

elencadas pelo Cad. Único da Assistência Social. Para uma melhor compreensão, trazemos 

para nossa análise a relação entre as entrevistadas e suas trajetórias e expectativas face os 

contextos socioeconômicos e políticos culturais que serão melhor apresentadas pela variante 

idade/ faixa etária. 

O tempo de duração de cada entrevista foi  de aproximadamente uma hora e meia 

cada. Foram utilizados questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas e 

dividido em quatro momentos. O primeiro momento, o qual chamamos de acolhimento, é 

direcionado por perguntas um pouco mais fechadas e diretas onde as mulheres falam 

rapidamente sobre sí, seu nome, sua idade e ocupação no mercado de trabalho na atualidade 

por exemplo.  

O segundo momento chamamos de história e memórias, momento no qual nos 

aprofundamos no campo das relações sociais mediadas pelo trabalho. Inevitavelmente, 

passeamos pelas relações familiares, onde, na maioria dos casos, podemos confirmar o 

envolvimento das entrevistadas com as atividades do “cuidado” abrindo novos campos de 

possibilidade para pensarmos as complexidades da produção do viver dessas personagens.  

O terceiro momento chamamos de vida, trabalho e sentimentos, fase em que 

mergulhamos nas relações e condições de trabalho. Os relatos nos proporcionaram 

informações riquíssimas a respeito da inserção precoce no mercado de trabalho, as violências 

físicas e simbólicas, as entrevistas nos auxiliam a problematizar os impactos e as 

transformações ocorridas nos últimos anos a partir da implementação políticas públicas de 

trabalho e renda, educação, e de igualdade racial, em resposta aos movimentos identitários 

como os movimentos negro e feminista nas últimas décadas. 

Cabe destacar que o discurso das mulheres mais jovens no que se refere ao resgate da 

memória e identidade negra por anos negada e discriminada. Observa-se que o acesso aos 

níveis mais elevados de escolaridade e a inserção nos movimentos sociais possibilitam o 

melhor reconhecimento de si e da complexidade de sua condição no mundo e isto se estende 
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à família. Desta forma, o avanço das gerações mais jovens sobretudo, daquela que acessaram 

a universidade, reflete na vida das gerações anteriores fazendo um repensar das relações e 

práticas discriminatórias sofridas, mas não identificadas. Como relata a entrevistada da 

última geração: 

 

“Então, minha mãe começou a pensar um pouco sobre essa questão racial, 

com a minha inserção em momento social, na verdade né...” (Entrevistada 

M. assistente social e mestranda) 

 

O quarto e último momento chamamos de interface. Este momento é subdividido em 

dois- o momento do espelho- tempo em que cada mulher recebe um espelho da 

entrevistadora para responder, em cinco minutos quem é a mulher que ela vê no espelho. 

Esta provocação tem como objetivo trazer a memória de cada uma delas a importância de 

tudo que elas vivenciaram e fazê-las lembrar a força e os motivos que as fizeram chegar até 

o momento atual. Além disso, é uma forma de leva-las a perceber como elas se 

compreendem no mundo. O segundo momento da interface é o momento das mensagens, 

onde as mulheres com mais de 50 anos deixam recados para as mulheres mais jovens e as 

gerações mais jovens agradecem as mulheres mais velhas. Desta forma, para cada ciclo 

trabalhado trazemos relatos de mulheres de diferentes idades que vivenciaram e vivenciam 

(experimentaram e experimentam) de perto tais processos econômicos, políticos e sociais e 

culturais na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. Desta forma, nossa pesquisa buscou 

aprofundar a análise sobre o processo de formação do mercado de trabalho rural-urbano 

local, considerando os três ciclos consubstanciais de exclusão, segundo os estudos de Benetti 

(1986), Cruz (2003) e Neves ( 1986) . 
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3.1 OS CICLOS DE EXPROPRIAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA EM 

CAMPOS DOS GOYTACAZES A PARTIR DA CONSUBSTANCIALIDADE. 

 

O relato da entrevistada mais antiga ,inserido na análise do primeiro ciclo  

compreendido entre as décadas subsequentes ao Pós-escravidão até a década de 1950, traz 

para o centro de nossa análise as mais profundas heranças do atroz sistema da escravidão.  A 

primeira entrevistada, E, aposentada de73 anos, deixa claro em seus discursos o legado do 

período escravocrata com a presença marcante do patriarcado, do racismo e das relações de 

trabalho degradantes e violentas, principalmente, na infância.  

O segundo ciclo referente ao momento de consolidação das mudanças ocorridas no 

setor agrícola a partir da modernização das atividades sucroalcooleira e das novas 

determinações do mercado de trabalho, principalmente com o enquadramento das leis 

trabalhistas no campo na década de 1960 e 1970, período em que se consolida o mercado de 

trabalho urbano,- em especial os setores de Construção Civil e de Serviços com destaque 

para os serviços domésticos-  se completa a partir dos relatos das nossas  entrevistadas,  R, 

de 60 anos de idade e hoje diarísta  e J. de 54 anos empregada doméstica e, cujo marco  estão 

na mudança de atividades exercidas e a passagem da condição de cortadora de cana para 

empregada doméstica no meio urbano, a inexistência de sistemas de proteção ao trabalho 

infantil, a polivalência da mão de obra de seus pais no meio urbano e na possibilidade 

remota de estudo mas o insucesso no mercado de trabalho.  

O terceiro e último ciclo tem início nos anos de 1990 e caracteriza-se pela crise e 

decadência da atividade sucroalcooleira na região, e, ao mesmo tempo, a descoberta do 

Petróleo na Bacia de Campos e, posterior divisão dos royalties e participações especiais entre 

os municípios produtores e a consolidação do setor de Comércio e Serviços, bem como a 

flexibilização das relações de trabalho- em escala global- e crescimento do trabalho 

informal, cujas mudanças podem ser percebidas nos relatos de D., técnica de química e 

estudante de  Serviço Social e, M , ocupação Assistente Social e Mestranda, respectivamente 

com 31 e 25 anos. 

 Sobre este período especificamente , vale ressaltar que na década de 1980 em nível 

de Brasil 

Sessenta e seis milhões de brasileiros maiores de 10 anos vivem na zona urbana. 

Em 1982, dos quase 91 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade 72,7% 
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viviam em regiões urbanas. Destes 82,8% viviam sem rendimentos, ou ganhavam 

menos de dois salários mínimos. (SPOSATI.2003.11-12) 

 

Percebemos que com o passar dos anos, alguns tipos de relação vão sendo 

enfraquecidas enquanto outras se fortalecem. Se por um lado, o trabalho infantil marca a 

vida e trabalho das primeiras mulheres com idade superior a 50 anos, este processo não foi 

experimentado da mesma forma pelas jovens pobres e negras, em especial, aquelas nascidas 

no final dos anos de 1980 em diante. As experiências mais degradantes estão guardadas na 

memória das primeiras entrevistadas, para quem trabalho e violências físicas, psicológicas e 

sexuais estavam profundamente relacionadas. Segundo Neves(2000): 

 
Se para a primeira e segunda geração o trabalho infantil era algo 

totalmente naturalizado na sociedade com tipos particulares de inserção da 

mulher negra no mercado de trabalho como expressada na fala de uma das 

entrevistadas como “ pegava pra criar” denotando uma utilização da força 

de trabalho infantil com consentimento por parte dos responsáveis, isto 

não acontece no caso das três últimas gerações. A transmissão 

intergeracional da posição precária adquire maior expressividade no caso 

das famílias que se valem do trabalho remunerado (direta ou 

indiretamente) dos filhos durante a infância. Estes, desde tenra idade, 

devem internalizar os limites sociais como modo natural de estar no 

mundo. São excluídos do acesso a alternativas de mudança de posição, 

porque integram poucas chances desconhecer outras formas de inserção 

social. Pelo contrário, acumulam as desvantagens da desqualificação, 

quando não são precocemente inviabilizados como portadores de força de 

trabalho mercantil, diante de acidentes e doenças profissionais e, da 

mesma forma, precocemente convertidos em deficientes e indigentes. O 

termo trabalho infantil tem sido considerado símbolo do irreconhecimento 

de determinadas atividades produtivas remuneradas, realizada sob 

condições vis ou penosas por crianças e adolescentes, por isso mesmo 

interditado pela legislação. Tais condições são qualificadas como 

impeditivas da continuidade do processo de formação do ser adulto que 

então se encontra em curso, formação que abrange a complementação do 

ciclo de desenvolvimento físico, social, moral e profissional. (NEVES. 

2000.p.151) 

 

 Elencamos no próximo subitem  algumas experiências comuns entre as mulheres 

negras trabalhadoras entrevistadas. Embora as diferenças geracionais pesem profundamente 

nos relatos, os traços comuns constroem elos entre passado e presente.  
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 3.1.1 INTERSECCIONALIDADES E VIVÊNCIAS: DESCOBERTAS PRELIMINARES E 

A QUESTÃO DA MÃO DE OBRA INFANTIL NEGRA. 

 

No movimento da vida, algumas experiências tornam-se comuns às mulheres negras 

e algumas dessas experiências rompem inclusive as barreiras do tempo e espaço. Aqui e ali, 

constantemente o gênero, a cor e a condição social convergem para construção das relações 

sociais. 

 

O passado humano não é um agregado de histórias separadas, mas uma soma 

unitária de comportamento humano cada aspecto do qual se relaciona com outros de 

determinadas maneiras [...]. Na medida em que essas ações e relações deram origem 

a modificações, que se tornam objeto de investimento racional, podemos definir essa 

soma como processo histórico. (Thompsom, E., 1981.p.50-51 Apud 

MATTOS.2012.p.36) 

 

Sendo assim, experiências, consciência e solidariedade formam o tripé que constitui a 

classe social. O produto deste tripé é a própria definição dos interesses. Segundo Gramsci 

(2000.p.41) o processo das relações sociais tendo como pressuposto as desigualdades e 

consubstancialidades define o “momento em que se atinge a consciência da solidariedade de 

interesse entre todos os membros do grupo social”. No entanto, a situação da mulher negra é 

muito mais complexa, pois esta é duplamente estigmatizada: pela sua condição de mulher e 

pela questão racial. A discriminação racial e a pobreza na vida das mulheres negras é fator 

comum,  o que faz com que constituíram estratégias próprias para superar as dificuldades 

decorrentes dessa problemática.  Estratégias essas que ocupam lugar onde deveriam haver 

direitos consolidados . Por isso, cabe destacar o marco  de cidadania que representa a 

constituição de 1988. A Constituição cidadã inovara ao trazer à tona a ideia da política social 

como instrumento de inclusão social: políticas universalistas e de extensão de direitos sociais 

às camadas mais pobres da população (MIRANDA e SOUZA. 2015.p. 2), resistência negra 

para o contexto da universidade para que o passado não vire pó e o futuro vislumbre vidas 

livres. 

 

“Agora que a gente tá entrando, porque levou muito tempo sem negros 

nesse espaço de produção de ciência, então agora que a gente tá entrando, 

a gente precisa escrever sobre a gente, sobre as nossas vivências, sobre 

outra narrativa... Porque parece que a gente chegou pra escravidão e 

acabou, morreram os negros todos ali e a gente não tá nesse espaço mais, 

porque aconteceu aqui ali, foi quinhentos anos e pronto, tá tudo resolvido. 

E como que é muito difícil ...” (M.24 anos. Assistente social) 
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Nesse contexto, é importante se resgatar o papel dos movimentos sociais no processo 

de dar voz aos excluídos e marginalizados na luta por dignidade e cidadania. Vê-se que 

apesar dos problemas enfrentados por esses movimentos seu grito estremeceu as barreiras da 

exclusão e abriu portas para a liberdade e resgate da humanidade de seus sujeitos, além de 

introduzir o reposicionamento de concepções e posturas políticas que colaboraram para os 

movimentos, como o feminista, repensarem a mulher como protagonista na construção 

de uma sociedade Dentre os relatos, somente a primeira e a última geração fazem referência 

ao termo “ escravidão”. A primeira geração se refere à escravidão tanto pelo que vivenciou 

no processo pós escravidão em campos sendo neta legítima de escravos e ouvindo deles as 

memórias do tempo de cativeiro quando se refere à escravidão afirma existe na vivencia do 

povo negro- e principalmente a mulher – uma perpetuação das práticas de escravidão. 

Embora a escravidão enquanto um modo econômico de exploração da força de trabalho 

baseada nas diferenças étnico-raciais, os aparatos que legitimavam tal sistema como o 

racismo continuam vigentes na mentalidade social de forma mais fluida, mas sutil, 

interferindo diretamente na emancipação da vida da população negra. Segundo ela: 

 

“Eu falo assim : a escravidão não acabou, ela amenizou, tá de forma 

diferente. Porque agora você não vai pro tronco, mas você é castigada na 

sua própria casa”. (E. 73 anos , aposentada) 

 

Merece atenção o fato de que dentre as cinco mulheres, as três primeiras relatam que 

ganhavam roupas apenas uma vez ao ano. 

No caso das duas primeiras, as roupas eram emprestadas pelas patroas e devolvidas 

quando não havia mais a necessidade de seus serviços. Já as duas jovens parecem ter tido um 

pouco mais de acesso à bens de consumo e serviços públicos desde sua infância, o que 

confirma as mudanças ocorridas nas últimas décadas, mesmo que elas sejam importantes no 

que se refere à efetivação da cidadania. 

Outras mudanças ocorreram no campo das identidades. Se colocar a identidade negra 

era radicalmente suprimida e negada às três primeiras gerações, para as últimas duas 

gerações a busca pela identidade negra tornou-se um desafio possível, tanto pela ampliação 

dos movimentos sociais antirracistas e de resgate da historicidade da cultura negra, pelo 

incentivo à políticas públicas de corte racial e de gênero, pela ampliação do mercado de 

consumo que passou a receber os homens e mulheres negros. 

Na esteira da professora Clareth Reis (2017) 
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Nesse contexto surgem referências, tanto familiares quanto não-familiares, 

que contribuem para afirmação das identidades raciais negras. Pois 

sabemos que a afirmação do ser humano é um fenômeno que se constrói 

através das relações sociais. “É o contexto-sociocultural (família, rua, 

bairro, livro didático, meios de comunicação de massa) o responsável pelo 

processo identitário”. (REIS.2017.p..62) 

Este mesmo processo confere as vivências negras similitudes que as conduz ao 

reconhecimento de seus dilemas face as vivências de outras mulheres. 

A mais jovem tanto pelo resgate das memórias e valorização da história oral por seu 

avô, quanto pela sua inserção no universo acadêmico e na luta antirracista através dos 

movimentos sociais. A fala da última jovem traz para nossa reflexão a importância do resgate 

da história a partir de um olhar de equidade histórica, de uma nova história que vislumbra os 

movimentos das camadas populares como partícipes e construtores da história. 

 
Agora que a gente tá entrando, porque levou muito tempo sem negros 

nesse espaço de produção de ciência, então agora que a gente tá entrando, 

a gente precisa escrever sobre a gente, sobre as nossas vivências, sobre 

outra narrativa... Porque parece que a gente chegou pra escravidão e 

acabou, morreram os negros todos ali e a gente não tá nesse espaço mais, 

porque aconteceu aqui ali, foi quinhentos anos e pronto, tá tudo resolvido. 

(M. 24 anos, assistente social) 

Ambas afirmam com profundo sentimento que se mudaram as estratégias de coerção, 

mas que a escravidão vive no tempo presente. Tal questão paira viva na memória das 

mulheres negras. Isso fica explicito no relato de M. 24 anos sobre a necessidade de trazer 

a história de mais democrática. A terceira mulher J. 54 anos diarista, foi a que apresentou 

maior dificuldade de reconhecimento de sua cor/raça trazendo em sua fala o peso do racismo 

sofrido atrelando profundamente a sua cor à marginalidade e ao crime. Somente as mais 

jovens relatam terem tido acesso às políticas públicas de trabalho e renda e de acesso ao 

ensino superior. No mesmo sentido Rego (2017) afirma que: 

As problematizações em torno desse assunto, s promulgação da 

constituição de 1988 e a pressão internacional fizeram com que o Estado 

brasileiro começasse a criar mecanismos de combate ao trabalho infantil a 

partir da década de 1990. Exemplos disso foram: o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil, o Bolsa Escola e o atual PBF (o único 

que se expandiu por todo o pais) que tinham e tem como principal 

contrapartida a inserção e a permanência da criança e do adolescente na 

escola. O aumento da escolaridade, sem dúvida alguma é um avanço que 

merece destaque e, que, de alguma forma, alimenta a expectativa de um 

futuro menos vulnerável. Entretanto, é preciso reconhecer que as 

propostas de enfrentamento à pobreza e o papel desempenhado pelas 

escolas públicas nas periferias brasileiras não têm propiciado o 

rompimento com a pobreza, nem a diminuição da desigualdade. 

(REGO.2017.p.132) 
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Seguindo o conjunto exposto acima no que tange as relações familiares relatadas por 

nossas entrevistadas, percebemos que as mulheres com idade superior aos 50 anos foram são 

as que mais sofreram com a questão do abandono, do trabalho e da violência infantil. Essas, 

perderam suas mães precocemente e isto facilitou e antecipou a inserção da mão de obra no 

mercado de trabalho. Foram elas que menos tiveram acesso as belezas da infância, ao lazer e 

a escolaridade, sendo assim, foram obrigadas a guardar seus sonhos (porque embora a vida 

dura eles continuavam a existir) e ser somente o que lhes era permitido. As mulheres mais 

velhas são as mais feridas pelo machismo e pela pobreza. 

Os relatos da entrevistada J de 54 anos apresentam uma mudança significativa nas 

relações de trabalho no campo e que afetou significativamente as famílias de lavradores/ 

trabalhadores no corte de cana. Nascida em 1964, a entrevistada E. de 73 anos vivenciou 

juntamente com sua família o processo mais intenso de êxodo rural na cidade de Campos. De 

certa forma, embora seus pais tenham trabalhado em diferentes atividades, ela afirma que 

eles nunca passaram fome, que teve infância, brincou de boneca e pôde estudar. As 

referências à relação por parte das mulheres das mais jovens – M. 24 anos e D. de 30 anos 

apontam para relações mais estáveis e um nível de proteção maior. 

Além de acesso à escolaridade, o fato delas terem alcançado a universidade merece 

atenção, assim como não terem sofrido abuso- nem no casamento, nem no trabalho- ou 

violência física e começaram a trabalhar praticamente em idade adulta. As mulheres mais 

velhas relatam que se casaram por necessidade, pela necessidade de ter uma família. Já as 

mulheres negras jovens relatam que o amor é o elo que as une ao seu companheiro. 

No que tange ao trabalho, percebemos que a inserção no mercado de trabalho se 

retardada, sobretudo a partir das leis de proteção à criança e adolescente nas décadas de 

1990, cujo maior marco é Estatuto da Criança e Adolescente. Essas leis interferiram 

diretamente nas vivências das mais jovens que passaram a contar com um conjunto de 

proteção a dignidade humana e o direito a um trabalho digno em idade correta, o controle da 

evasão escolar e acima de tudo de mecanismos governamentais que davam a criança novas 

perspectivas de vida. 

O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres negras 

segue um padrão estabelecido nos primeiros dias da escravidão Como 

escravas o trabalho compulsório obscurecia todos os outros aspectos da 

existência das mulheres. Parece, pois, que o ponto de partida para uma 
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investigação das vidas das negras sob a escravidão seria uma avaliação de 

seus papeis como trabalhadoras (DAVIS. 1960.p.89). 

 

 Inserida no mercado de trabalho aos oito anos de idade E. 73 anos relata que “botava 

um caixotinho para fazer café...cozinhar...”. Já a segunda geração inserida no mercado de 

trabalho aos doze anos inicia sua vida de trabalhadora no corte de cana juntamente com 

outras pessoas de sua família. Logo depois, a produção açucareira entra em declínio por 

volta de 1970 e então ela é inserida no trabalho doméstico. J. 54 anos é a que apresenta uma 

nítida quebra nas relações de extrema subalternidade. Porém ao mesmo tempo que existe um 

afastamento das relações degradantes de trabalho infantil principalmente, surgem outros 

desafios. Embora ela tenha sido inserida no mercado de trabalho na juventude e tenha tido a 

oportunidade de terminar o ensino básico, ainda não havia nenhuma política que garantisse o 

acesso desta geração aos níveis mais elevados de educação nem a garantia de inserção 

qualificada no mercado de trabalho. 

Ela é a primeira a completar seus estudos no Colégio Estadual Nilo Pessanha e a 

pagar seu curso profissionalizante de datilografia, embora não tenha trabalhado na área. 

Quando perguntamos se ela havia conseguido trabalhar como datilógrafa, a entrevistada 

relata que 

 

“Consegui nada, nada, nada, nada... é assim, é... a gente naquela época a 

nossa cor era muito desprezada. Hoje a gente vê que ainda é, mas só que 

hoje a turma é tudo por debaixo dos pano. Com certeza... ó eu, como já 

tinha me formado, aí eu fui na Candido Mendes fazer a inscrição pra fazer 

curso pra trabalhar em banco. Eu cheguei lá fiquei com vergonha... eu era a 

única preta e pobre. Aí eu falei assim... aí eu desisti. Falei assim: há... vou 

fazer nada... até Heloisa né, que era a esposa do Luciano na época disse: 

Você ficou maluca? Aí eu falei assim, não eu também eu tinha que pagar, 

cada professor tinha que pagar, entendeu? Aí eu falei com ela, não deixa eu 

no meu lugar que eu sei muito bem aonde que eu tô, que eu tô fazendo, e eu 

gosto do que eu faço”. (J.54 anos, empregada doméstica) 

 

O relato acima coloca em cheque os três principais engôdos do neoliberalismo dos 

anos 1990. O primeiro, o mito de que a desigualdade racial não existe e que todos são 

“iguais”. A própria constituição de 1988 insere no seu artigo “Art. 5º - Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”tornou-se um contrato que advoga a 

igualdade como valor individual amplamente reconhecido e respeitado, mas na prática esses 

princípios e valores não corresponde à realidade de vida da mulher negra e pobre. Como 

relata a entrevistada, hoje “é tudo por debaixo dos panos”. É o senso comum trazendo em 
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linguagem simples e figurada o que cientificamente visualizamos como racismo 

institucional. 

O racismo institucional ou sistêmico opera de forma a induzir, manter e 

condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas 

públicas – atuando também nas instituições privadas, produzindo e 

reproduzindo a hierarquia racial [...] O racismo institucional é um dos 

modos de operacionalização do racismo patriarcal heteronormativo - é o 

modo organizacional - para atingir coletividades a partir da priorização 

ativa dos interesses dos mais claros, patrocinando também a negligência e 

a deslegitimação das necessidades dos mais escuros. E mais, como vimos 

acima, restringindo especialmente e de forma ativa as opções e 

oportunidades das mulheres negras no exercício de seus direitos. 

(WERNECK.2007.p.17) 

 

Este fenômeno de hierarquização de gênero a partir da raça segundo a Werneck 

(2007) conceitualmente se expressa como racismo patriarcal heteronormativo. A partir dele, 

a pirâmide social vai permitir a mulheres brancas maior mobilidade social, em especial as 

heterossexuais, colocando-se superiormente a homens e mulheres Negras e, em muitos 

casos, a lésbicas, gays, travestis e transexuais dos diferentes grupos raciais. Sob o império do 

racismo patriarcal outras hierarquias serão produzidas e/ou ampliadas. Esta colaboração 

entre mecanismos de hierarquização ou, como apontou Kimberlé Crenshaw, de eixos de 

subordinação, retratam o fenômeno da interseccionalidade. 

 

 Diferentes eixos de subordinação estão ativos em sociedades como a 

nossa, entre eles: » de geração, dando a adultas melhores posições em 

relação a jovens e idosas; » de condição física ou mental, onde pessoas 

com deficiências e pessoas com doenças crônicas enfrentam as maiores 

barreiras; » de situação territorial, que confere privilégios as habitantes dos 

centros urbanos em detrimento das populações periféricas, rurais, 

ribeirinhas e da floresta. E, para além, desempoderando todas as que 

vivem nas regiões do país mais espoliadas política e economicamente, 

quando comparados @s residentes, no caso do Brasil, nas regiões sudeste 

e sul. (WERNECK.2007.p.15) 

 

Seguimos então para apresentação das nossas entrevistadas. A partir das análises das 

três primeiras entrevistas percebemos que há uma cadência nas transformações das relações 

de trabalho que interferem diretamente nas relações e nas vivências das mulheres negras 

dentro e fora do ambiente de trabalho. A entrevistada E. de 73 anos é a única que relata 

abusos sexuais e outras formas de violência advindos de suas relações de trabalho na 
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infância. Trabalhava na num lugar chamado Zurá, localizado na zona rural do município de 

Campos segundo a entrevistada “pra lá da localidade de Morro do Coco” no município de 

Campos dos Goytacazes. Os atentados contra a sua inocência não foram capazes de retirar a 

pureza de criança, isto fica explicito quando a entrevistada E. relata uma de suas memórias 

nesta casa: 

“Ah, sim. É, essa pessoa mesmo ela me batia, muito. Tem de vez enquanto 

eu conto né, pras pessoas que a gente tem que falar a verdade né. Aí ela o 

marido dela vinha da fazenda trazia laranja, então ela botava ali pra vender. 

Chegou uma determinada pessoa, acho que era pra cobrar ela, no caso né. Aí 

ela falou: ó diz que eu não estou. Eu na minha inocência cheguei lá e falei 

assim: olha, ela mandou dizer que não tá. Aí a pessoa falou: ela o quê? Ela 

mandou dizer que não está. Tá bom, e a pessoa pegou foi embora. Quando 

eu entro, ela estava atrás da porta com o espanador. Menina, ela tocou o 

espanador na minha cabeça que o outro pedaço voou longe. Quebrou o 

espanador na minha cabeça. Aí eu comecei a chorar porque doeu né, na 

cabeça. Aí ela gritou: -Sua burra. Eu chorando e respondendo: mas a 

senhora num mandou dizer que a senhora não estava, eu falei pra ele que a 

senhora mandou dizer que: não está’. (risos) 

 

 

É ela também a única que relata não ter se casado por amor e sim por necessidade. 

 
“Eu casei por necessidade, pra ter um lar e também pra ajudar minha irmã 

que vivia arranjando filho e vivia pra baixo e pra cima sabe… não tinha 

paradeiro, aí eu casei também por isso, por necessidade. Pra... pra ter um 

lar. Hoje é bem diferente. Hoje você consegue um lar fácil, qualquer um. 

Na minha época não. Era difícil entendeu? Porque o salário era muito 

pequenininho, pagar aluguel, pude a ser coisa, mas… hoje tá mais fácil. As 

pessoas reclamam, mas tá passando por um problema, vai lá no centro de 

assistência social procura um apoio, ajeita, paga um aluguel social, tudo 

isso”.  (Entrevistada E 73 anos, aposentada) 

 

É a entrevistada mais velha que traz em suas memórias a presença mais marcantes do 

patriarcado. Logo no início da entrevista o relato da entrevistada nos leva a refletir sobre a 

força do Patriarcado nos primeiros anos pós abolição. Neste estudo, propomos tecer uma 

análise sobre casos de violência sofridos por mulheres negras em Campos dos Goytacazes. 

Para tanto partiremos do conceito de patriarcado de Saffiot (Ms,2001). Compreendemos que 

da mesma forma que as diferenças entre homem e mulher são construídas socialmente em 

relações baseadas na desigualdade, as diferenças étnicas/raciais também o são e se fazem 

latentes em nossa sociedade. 

Numa breve reflexão acerca do conceito do patriarcado, segundo Saffiot, percebemos 

que o patriarcado demarca os papéis sociais e delega poderes estipulando o que uma mulher 

pode e que não pode fazer. Vale lembrar que essa desigualdade afeta tanto as relações entre 
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homens e mulheres como relações entre mulheres e mulheres (pobres ou ricas, brancas ou 

negras). A partir do patriarcado estrutura-se o domínio do homem sobre a mulher e abre-se 

espaço para violência, o abuso e a exploração. Desta forma, o conceito de patriarcado passa a 

gerir o modelo de família dando legalidade para as ações do homem sobre a mulher e os 

filhos, distanciando cada vez mais a perspectiva de igualdade entre os gêneros. Assim 

concordamos com Saffiot (2001), quando salienta que: 

“[...] imbuídas da ideologia que dá cobertura ao patriarcado, mulheres 

desempenham, com maior ou menor frequência e com mais ou menos 

rudeza, as funções do patriarca, disciplinando filhos e outras crianças ou 

adolescentes segundo a lei do pai” (Saffioti.Ms,2001, p. 10). 

 

O conceito escolhido de patriarcado que hierarquiza poderes revela que o controle, a 

exploração, e a violência nas suas variadas formas são expressões da ideologia, assim como 

formas de manutenção da ordem patriarcal nas relações sociais. Já a segunda entrevistada R. 

com 60 anos não relata nenhum tipo de abuso sexual, porém a violência física é continuada 

tanto nas suas relações de trabalho nas casas onde trabalhou quanto na sua própria casa 

através de sua madrasta. 

 

“Eu já, sofri porque fui criada com madrasta, eu não conheci minha mãe, 

ai meu pai, hoje em dia ele é falecido, me levou…. Era casado né, aí levou 

eu pra casa da mulher dele, casada. Ai por eu ser direto, por eu ser negra, 

ela me chamava de “nega”, é…. Meu pai chamava Amaro, aí falava: 

Amaro trouxe essa nega pra cá não sei pra que! Que tomar meu lugar? A 

minha casa? Era muito coisa… ela era preta, da minha cor, era negra mas 

ela tinha esse negócio ai.. era raci.. comé que fala? Racista. A implicância 

comigo era todo dia. Ela era da minha cor, era ainda mais escura que eu 

ainda. Era…tratava como nega, não chamava pelo nome, não”. 

(Entrevistada R. 60 anos diarista) 

 

Outro fator que nos chama atenção sobre as vivências dessas mulheres é que a perda 

de suas mães logo na infância parece facilitar a apropriação do trabalho feminino infantil e 

de certa forma facilitar as relações abusivas dentro e fora do ambiente de trabalho. As duas 

entrevistadas mais velhas que perderam suas mães precocemente sofreram muito mais que a 

entrevistada J. de 54 anos. Esta última é a única que relata ter tido infância. 

 

Do pouco que eu me lembro né… eu sempre me vi aqui em Campos, nesse 

mesmo local, sempre morei aqui. Mas tive uma infância muito boa, como 

pobre né, isso eu não posso negar, né, não posso negar de jeito nenhum. 

Que papai e mamãe tinha... assim… pessoas que sempre trabalhavam 

muito. Mas também eles davam um pouquinho de atenção… mamãe era 

mais fechada, mas papai era mais abertinho. Então papai como era 

carpinteiro, marceneiro, pedreiro, agente… eu e minha irmã mais velha, 
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todo ano nós comprava um presente de natal pra gente, que papai 

mandava. E eu gostava muito de boneca, que a gente brincava muito de 

boneca, aí nós ganhamos duas bonecas grandes, aí papai fez cama, fez 

guarda-roupa, aí isso me lembra muito, até isso meu irmão que já é morto 

né, o mais velho, ele gostava de brincar até de panelinha, até um jogo de 

panelinha, aquelas panelinha, piquititinha de alumínio, esse aí meu irmão 

ganhou. […] papai fez um carro grandão pro caçulo… ai quer dizer, essas 

coisas que marca, ai a gente brincava muito, que naquele tempo a gente 

podia brincar a vontade né”. (Entrevistada J. 54 anos, empregada 

doméstica) 

 

Primeira entrevistada E. 73 anos, autodeclarada como mulher negra. É viúva e mãe 

de três filhos (duas meninas e um menino) biológicos e três de coração (dois sobrinhos e um 

neto). Moradora do bairro Parque de Santa Rosa, periferia da cidade de campos dos 

Goytacazes. Começou a trabalhar com 8 anos. Filha de um machadeiro e de mãe roceira 

esteve inserida no trabalho do cuidado desde sua infância. Aposentada por tempo de 

trabalho, começou a trabalhar muito cedo, a troca de comida, uma roupa usada . Começou 

com oito anos de idade. Se lembra do cuidado foi desempenhado  própria mãe que sofria de 

tuberculose. Vale destacar que a tuberculose foi um dos piores problemas de saúde coletiva 

que o Brasil enfrentou no início do sáculo XX e que ela está diretamente ligada ao processo 

de urbanização. 

 

Durante toda a primeira metade do século, a doença caracterizou-se por 

elevadas taxas de mortalidade e foi uma das principais causas de óbito nas 

capitais brasileiras, em geral somente suplantada pelas diarreias e 

pneumonias. Estima-se que a tuberculose tenha respondido nesse período 

por quase 10% do total de óbitos ocorridos em São Paulo, com valores 

ainda mais elevados para o Rio de Janeiro. A estrutura etária desses óbitos 

acompanhou os padrões observados nos países de alta prevalência, com 

coeficientes mais elevados para os menores de 5 anos de idade, entre 20 e 

49 anos e 60 anos ou mais, com predomínio do grupo de 20 a 49 anos. Em 

contraste com a maior prevalência da tuberculose no sexo masculino, 

observada no período mais recente, a mortalidade devida à doença 

distribuía-se com relativa equidade entre mulheres e homens.  Com o 

passar dos anos, novos fatores vieram a interagir para a mudança no perfil 

epidemiológico da moléstia. Por um lado, assistiu-se a diversas melhorias 

sociais, as quais se refletiram em diferentes indicadores sociais, 

econômicos e de saúde e possibilitaram, inclusive, a expansão da 

assistência médica oferecida pela previdência social aos trabalhadores. 

(Antunes, Waldeman, Morais 2000.p.376) 

 

A entrevistada relata com tristeza o preconceito que sofria por ter um familiar 

acometido desta doença quando ela tinha 5 anos. Segundo seu relato: 

É naquela época tuberculose não tinha cura, entendeu? Então a família 

toda morria de tuberculose. Então, além do mais, eu ainda sofria o 

preconceito das pessoas a qual meu pai deixava né, na casa. Sofria o 
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preconceito de ter sempre as minhas coisas tudo separada: caneca, copos, 

canequinha minha, é era separado. O prato, talher.  (E.73 anos, aposentada) 

 

No ensejo da resposta acima, pergunto se na opinião dela o critério cor potencializava 

esse preconceito, ela responde que sim. Segundo ela “Sim, sim, sim. Havia muito 

preconceito na época, então, corria o risco dos filhos das pessoas tentar abusar da gente...” 

Segundo Clareth Reis (2017) “as manifestações do preconceito e da discriminação 

tem sempre como base a negação dos direitos que, supostamente, seriam garantidos a todos 

os cidadãos, independente de quaisquer características étnico-racial. ”. Neste contexto 

de preconceitos e negação de direitos que ela é inserida no mercado de trabalho. O seu 

primeiro trabalho foi como doméstica, aos oito anos, na casa de uma família de fazendeiro. 

Ela relata ter sofrido ali vários tipos de violência inclusive violência sexual. Naquele tempo 

segundo ela era comum as famílias ricas “pegar as meninas negras pra criar”, ela foi uma 

dessas meninas criadas por patrões brancos debaixo de extrema dureza, crueldade e 

condições de vida degradante que marcaram suas vidas, seus corpos e suas memórias. A 

entrevistada relata que 

 

“E naquela época os filho... os pais acreditavam na pessoa adulta não nas 

criança, né. Então...” (E. 73 anos, aposentada) 

A inexistência de redes de proteção e assistência à criança e ao adolescente naquele 

tempo encorajava a perversão e degradação da vida da criança. Vale destacar que somente 

após a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal nº 8.069, de 13 

de julho de 1990), assegurou-se que crianças e adolescentes passassem a ser considerados 

sujeitos de direitos pelo Estado, pela família e pela sociedade. Enquanto Política Pública, o 

Estatuto da criança e adolescente formulado nos anos 1990 consolida, amplia e direciona 

uma rede de proteção (Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente – 

SGDCA), responsável por garantir e zelar pelo cumprimento dos direitos infanto-juvenis. Ao 

longo dos mais de vinte anos de existência do ECA, um dos órgãos centrais desse sistema de 

proteção – o Conselho Tutelar (CT) - embora implantado na maioria dos municípios 

brasileiros, apresenta, segundo a pesquisa “Conhecendo a Realidade” (CONANDA, 2006), 

graves deficiências em seu funcionamento. No âmbito municipal, no mesmo ano desta 

pesquisa é aprovado na cidade de Campos/RJ uma política pública de proteção á criança e 

adolescente. 
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 A lei nº 7803 de 7 de abril de 2006 que dispõe sobre a Política Municipal de 

Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente configura fruto do ECA e estabelece 

a ação municipal dentro da rede. Sendo assim, numa perspectiva Inter geracional, os reflexos 

desta política só alcançaram as duas últimas gerações. Essa rede de proteção na perspectiva 

do ECA era simplesmente impensável às crianças abrindo as possibilidades para todos tipos 

de violência na certeza de impunidade.É a partir da entrevistada J. 54 anos que as relações de 

remuneração do trabalho se modificam, passando ela mesma a receber seu salário em mãos 

(a primeira e segunda geração só tiveram acesso após a morte dos seus responsáveis). 

Inserida no mercado do trabalho no emprego doméstico por volta de 1979/1980. Como uma 

forma de fugir do lugarejo em que morava com seus pais, resolveu aceitar um convite para 

trabalhar como doméstica na juventude. 

Outra questão que perpassa a inexistência da rede de proteção à criança, entramos na 

questão familiar. Se por um lado, os patrões eram os ativos na violência, a pobreza e a 

necessidade de reprodução da vida induzia os responsáveis a permitirem tais condições. Por 

isso, quando perguntamos a ela se seu pai tinha conhecimento das violências sofridas ela relata 

que sim. 

O silêncio é a marca mais forte na vivência da primeira geração. 

 

“Foi uma situação muito revoltante pra mim e repugnante ao mesmo 

tempo. Agora depois que a gente se entende...como gente... vai.. a gente 

vai assimilando as coisa...do passado , vai entendendo que... e eu passei ter 

muito cuidado com os  meus filhos. Não deixava na casa de ninguém, 

onde eu ia eles iam. Eu nunca falei isso pra ninguém, que... é uma coisa 

assim... coisa minha né. Nem pros meus filhos nunca falei. Entendeu? As 

vezes as pessoas acham que eu falo demais... sou ignorante mais não é. Eu 

levei tanto tempo na minha vida sofrendo... calada... que não podia falar 

nada, entendeu? Deprimida. Hoje eu me sinto à vontade , eu... não aceito 

mais. Se falar as coisas eu não gostei eu respondo”.( E. 73 anos , 

aposentada) 

 

Neste sentido, lembramos Hebe Mattos (2006) ao trabalhar sobre a perspectiva da 

“ética do silêncio” imperativa na história do Brasil, principalmente no que se refere a 

aceitação e reconhecimento do passado como ponto de partida de revisão de práticas sociais 

e formulação de políticas públicas coerentes. Desta forma, possibilitar a quebra do silencio 

se configura um dos esforços do movimento negro no século XX e XXI que não se esgota no 

reivindicar as atrocidades do passado, mas na visualização de um futuro livre do racismo, do 

machismo e com justiça social. Para isto, é preciso reconhecer que o silencio tem cor, classe 

e gênero. 



96 

 

A segunda  entrevistada R de 60 anos, não chegou a conhecer sua mãe. Relata que 

por ter sido criada pela madrasta ela sofreu desde muito cedo as dores do preconceito e do 

racismo, embora sua madrasta também fosse negra. Mãe de oito filhos e casada pela segunda 

vez, hoje ainda trabalha como diarista (embora relate que trabalha quatro vezes por semana 

numa só casa) têm sobre ela o peso da responsabilidade do sustento de sua casa tendo em 

vista que seu marido alcoólatra não se fixa em nenhum emprego. Moradora do bairro de 

Goytacazes na baixada campista trabalhou toda sua vida no trabalho do cuidado como 

doméstica. Esta entrevistada nos surpreendeu logo ao iniciarmos a pesquisa. Assim como 

fizemos com as outras entrevistadas. Perguntamos se ela se considerava uma mulher negra. 

Ela respondeu que não. Os motivos daquela resposta inesperada e não compreendida no 

momento seria desvendada a seguir a partir dos seus relatos. Quando indaguei pela segunda 

vez se ela se considerava mulher negra ela responde: 

 

“Prá dizer a você, não vou dizer a você que eu não ou, porque eu 

sou, mas a gente nunca considera né que a gente seja né...” 

 

A resposta da entrevistada não está em desacordo com o processo de construção de 

sua identidade. A continuação da entrevista revela que a negação da sua identidade 

possivelmente esteja ligada às suas relações na infância. Fruto do primeiro casamento do seu 

pai, após a morte de sua mãe ela foi obrigada a acompanhar seu pai para casa da sua segunda 

esposa. Lá ela relata ter sofrido os primeiros danos com o racismo. A forma pejorativa que 

sua madrasta a tratava:“essa nega”, fez com que ela criasse no seu imaginário um referência 

totalmente voltada para a marginalização do negro, inclusive a sua automarginalização. 

Sobre isso, Reis (2017) afirma que as crianças negras criadas sob a lógica do silêncio e sob o 

não reconhecimento das diversidades culturais tem mais dificuldade de construir as suas 

identidades raciais sem traumas ou sentimentos de inferioridade. 

Não pode estudar, não sabe ler, embora saiba assinar seu nome, questão comum as 

mulheres negras com idade superior a 50 anos. Vítimas do racismo institucional, mulheres 

negras mais antigas eram quase invisíveis nas salas de aula. A educação , assim como outros 

direitos negados a população negra no pós abolição constitui elementos para se pensar a 

marginalização da mão de obra negra. Sobre isso Djamila Ribeiro comenta que mesmo nos 

tempos atuais o racismo institucional que segundo ela  se configura como um conjunto de 

fatores institucionais que cooperam para a manutenção da pobreza e marginalidade da 

população negra dificultando acesso a bens e serviços sociais continua sendo um dos grandes 
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desafios na luta antirracista e por políticas de ações afirmativas que quebrem este ciclo de 

subordinação. Segundo a autora 

 

Se o Estado brasileiro racista priva a população negra de oportunidades , é seu dever 

construir mecanismos para mudar isso. O movimento negro sempre reivindicou  

cotas e melhorias do ensino base. Só que, segundo a pesquisa do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada ( Ipea), demoraria por volta  de cinquenta anos para 

que a educação base  fosse de qualidade. Quantas gerações mais condenaríamos  

sem as cotas? ( RIBEIRO. 2018. p.73) 

 

E não só a política de cotas está posicionada na trincheira antirracista, mas outros 

programas de cunho social. Essa entrevistada relata ser beneficiária do programa Bolsa 

Família , e dentre as três mulheres mais velhas, a única a ter um filho que alcançou níveis de 

escolaridade mais elevado. Segundo Almeida(2012): 

 

O Programa de Transferência de Renda Bolsa Família (PBF) foi criado no ano de 

2003 no então governo do Presidente Lula e consistiu não só na unificação dos 

programas de transferência de renda já existentes, mas, também, numa expansão 

significativa da cobertura do mesmo, que atualmente atinge mais de 13 milhões de 

famílias, ou seja, um universo próximo dos 50 milhões de brasileiros. Segundo 

estudos apresentados pelo MDS (2009) o aumento na renda familiar com a 

transferência de renda do PBF foi de 48,7%, um aumento significativo, sobretudo 

para as famílias de menor renda, fazendo com que o percentual de pessoas em 

condições de extrema pobreza caísse de 12% em 2003 para 4,8% em 2008 (MDS, 

2009). Além disso, os estudos do MDS (2009) indicam que houve melhorias nas 

condições de alimentação e de acesso aos equipamentos coletivos assim como 

crescimento nos índices de crianças e adolescentes na escola e aumento da 

escolaridade. (ALMEIDA.2012.p. 10) 

 

Desta forma, no que tange a particularidades do município de Campos dos 

Goytacazes, os Programas Sociais do governo auxiliaram significativamente na diminuição da 

porcentagem de mão de obra infantil no trabalho e o aumento da frequência escolar. Segundo 

Almeida.2012: 

 

Em 1991, para as crianças de 7 a 14 anos, o percentual de frequência escolar era de 

81,73%. Em 2000 ele passou para 95%. Quanto à parcela de jovens de 15 a 17 anos, 

em 1991 ele era de 55,86%. Em 2000, ele atingiu 75,44%. Se considerarmos os 

dados de 2010 (IBGE/Censo), sete anos após a unificação dos Programas federais de 

Transferência de Renda com a criação do Programa Bolsa Família, em 2003 e, com 

a expansão da cobertura deste programa, podemos observar o crescimento das taxas 

de frequência à escola nas duas faixas etárias atingindo 97% e 85,7%, 

respectivamente. Cabe destacar o crescimento da frequência escolar dos jovens na 

faixa etária de 15 a 17 anos, sobretudo, se considerarmos que é exatamente nessa 

faixa etária que o adolescente abandona a escola, pelos mais diferentes motivos, 

dentre eles, a necessidade de trabalhar e a distorção idade- série. No entanto, se 

tomarmos como referência os índices de frequência à escola das crianças e 
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adolescentes beneficiários do PBF no município, ou seja, de crianças e adolescentes 

pertencentes à famílias empobrecidas, observamos que eles não apenas cresceram 

com relação aos anos 90 (CEPECAM 1992), como também se equipararam aos 

índices do IBGE para o município de Campos, o que deve ser comemorado. Ainda 

que as críticas à qualidade da escola pública sejam pertinentes, não podemos deixar 

de considerar que o Programa de Transferência de Renda Bolsa Família vem 

possibilitando o adiamento do abandono da escola. (ALMEIDA.2012.p.17) 

 

Nascida em 1958 e inserida no mercado de trabalho em 1970 (já que ela relata que 

iniciou a trabalhar com doze anos), teve grande parte da sua vida ativa inserida nas relações 

provenientes da ditadura militar, período da história do Brasil em que a população negra 

sofreu mais uma vez a atroz fome de poder e impiedade da classe média branca.  

Segundo Marize Conceição de Jesus (2016), o período da ditadura militar foi o 

período de consolidação e negação de qualquer contestação do mito da Democracia Racial. 

Desta forma, pensar na questão racial ou reivindicar questões negras naquele período estava 

diretamente ligada à subversão da ordem vigente, por isso, era melhor não ser negro, não se 

ver enquanto negro e não sofrer possíveis retaliações. Quando pensamos a resposta da 

entrevistada como reflexo da construção de suas relações de vida baseadas principalmente no 

período de sua infância e adolescência percebemos o quanto o período da ditadura e as 

relações de coerção advindas deste período podem ter limitado a apropriação e construção de 

uma identidade negra livre. 

A partir de 1968, com a instituição do AI-5, a questão racial passou a configurar na 

Lei de Segurança Nacional como ato subversivo, e o racismo foi tratado como 

invenção da esquerda incentivada por órgãos internacionais. Nesse contexto político, 

os militares tomaram como incontestável a ideia da democracia racial. O governo 

militar negava veementemente o problema racial no país, divulgando ao exterior a 

ideia de um país sem conflitos dessa ordem, onde a “paz das cores” formalizava a 

igualdade entre as raças. Assim, a crença na ideologia da democracia racial imperou 

em todo o Brasil, fortalecendo a política do branqueamento, encobrindo as 

desigualdades socioeconômicas presentes entre negros e brancos. Fechar os olhos e 

negar a questão racial no Brasil é uma prática histórica tanto da direita conservadora 

quanto dos militares. Representantes destas classes não permitiriam que questões 

raciais viessem interferir na suposta unidade nacional. Para os militares estes 

problemas não existiam no país, e falar sobre racismo era considerada uma tentativa 

de criar antagonismos no seio da sociedade. Aqueles que contestavam a democracia 

racial eram vistos como subversivos e separatistas. (JESUS. 2016.p.2) 

 

A ditadura retroalimentou o imaginário social do negro formado no pós-escravidão 

enquanto figura subversiva, criminosa, quando não, inimigo do estado por conta da 

articulação do movimento negro aos movimentos de esquerda no Brasil e fora dele. Sendo 

assim, a segunda entrevistada traz articulados e para além da sua inserção no mercado de 

trabalho elementos para pensar a construção das identidades, embora não seja o foco do nosso 

trabalho, podendo ser trabalhado de forma mais aprofundado num outro momento. 
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Seguimos para a entrevistada J de 54 anos, empregada doméstica. É separada. 

Moradora do parque Santa Rosa, ela teve sua infância o amparo da sua família o que 

possibilitou que ela alcançasse níveis maiores de estudo, diferente das duas primeiras 

gerações. Sendo ela a primeira das entrevistadas que relata ter tido a presença ativa da sua 

mãe na infância, parece haver um maior amparo e proteção em sua infância. Sobre sua 

infância ela relata que: 

“Do pouco que eu me lembro, eu sempre me vi aqui em Campos. Não em 

outro local, sempre aqui, mas tive uma infância muito boa, como pobre né, 

eu tive... não posso negar... isso aí eu não posso negar de jeito nenhum, 

que ... hum... papai e mamãe era assim, pessoas que sempre trabalharam 

muito, mas também eles davam um pouquinho de atenção da maneira... 

mamãe era mais fechada, mas papai era mais abertinho[...] todo ano ele 

comprava um presente de natal pra gente. Eu gostava muito de boneca”. 

(J. 54 anos, empregada doméstica) 

 

A presença do pai e da sua mãe parece ter amenizado os reflexos da pobreza sobre a 

vida dessa entrevistada, J, embora tenha concluído e ensino básico no Colégio Nilo 

Pessanha, porém encontrou no emprego doméstico a porta de entrada para o mercado de 

trabalho. Mesmo tendo feito curso de datilografia, nunca exerceu outra atividade a não ser de 

doméstica. A escolha da Escola Profissional Feminina Nilo Peçanha insere-se num contexto 

de pesquisa em que se estudam escolas de relevância da cidade de Campos, sendo inaugural 

no sentido de estudar uma instituição voltada para a educação de mulheres de classes 

trabalhadoras. Tal fato justifica a inclusão deste tipo de pesquisa em um programa de 

políticas sociais, uma vez que a escola em questão acabava por funcionar como uma política 

pública que inseria a população pobre no meio educacional, oferecendo instrução e 

ensinamento de um ofício para que pudessem sustentar a si próprias ou auxiliar no sustento 

da família. Além disso, a escola era um meio de disciplina e controle social, um instrumento 

moralizador que ensinava as alunas a serem boas filhas, boas esposas e boas mães. Tratava-

se de uma educação voltada, sobretudo, para o lar, ou para atividades que envolvessem 

habilidades femininas, como o magistério. 

Seguindo a mesma trajetória, sua filha de 27, mesmo tendo concluído o ensino médio 

e tenha participado do programa Jovem aprendiz, após completar dezoito anos encontrou no 

trabalho doméstico a forma mais rápida de inserção no mercado de trabalho. Seu filho de 18 

ainda estuda. 

A entrevistada relata que: 
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“A menina ela... tá me seguindo né. Eu sou faxineira. Ela estudou, tudinho 

direitinho, inda fez jovem aprendiz mas não conseguiu nada. Então pra ela 

não ficar em casa, que... todo mundo precisa né, aí ela faz a faxina 

também” (J.54 anos, empregada doméstica) 

 

A fala da entrevistada oferece subsídios para pensar os efeitos e a permanência das 

cadeias de subordinação segundo Crenshaw (1980) que não podem ser ultrapassadas com 

ações estanques e sim com ações e políticas integrais que visualizem peculiaridades e 

principalmente tenham comunicação de fato entre si. Embora a própria entrevistada tenha 

terminado o ensino básico e sua filha também, ambas terminam recorrendo ao trabalho 

doméstico como meio de subsistência. Ou seja, a educação por si só não é sinônimo de 

transformação real da condição subalterna da mulher negra no mercado de trabalho. Sobre 

isso, Almeida ( 2011) afirma: 

A necessidade de maior investimento nas políticas públicas fundamentais, 

da sua integração e universalização é cada vez mais urgente, não só do 

ponto de vista da minimização das sequelas que atingem os jovens 

brasileiros, especialmente, os pobres e negros, cada vez mais expostos à 

violação dos seus direitos mais fundamentais, mas, sobretudo, para 

assegurarmos as condições mínimas para a construção de perspectivas e de 

possibilidades futuras. E mais: a ausência de uma Política de Emprego 

associada à Política de Educação, com ênfase no aumento da escolaridade 

juvenil e na formação profissional desse segmento, em especial, para 

aqueles pertencentes às famílias de trabalhadores pauperizados, faz com 

que estes não consigam melhores oportunidades de inserção no mercado 

de trabalho, não superando as precárias condições de reprodução social 

dos seus pais. (ALMEIDA. 2011.p. 45) 

 

Segundo Nagle (1974) a ideia de “otimismo pedagógico” que coloca na educação a 

esperança de redenção e certeza de melhores condições de vida e trabalho parece insuficiente 

quando olhamos os dados recentes sobre a inserção das mulheres negras na universidade e 

ainda mais questionável quando pensamos na condição das mulheres negras egressas dos 

cursos de graduação que mesmo tendo concluído curso superior continuam desempregadas e 

são obrigadas a recorrer a serviços que não condizem com seu nível de estudo. Sobre isso, 

João Paulo Lopes dos Santos e Núbia Regina Moreira 

 

Mas, se tem elevado o número de mulheres negras no ensino superior, 

porque elas ainda ocupam posições inferiores nos diversos setores da 

sociedade? Segundo dados do IPEA (2013), isso está relacionado ao fato 

do duplo preconceito que ainda permeia a sociedade brasileira: o de 

gênero, enquanto mulheres, e o de raça, por serem negras. Mesmo 

escolarizadas, muitas ocuparão postos de trabalhos menos valorizados. As 

mulheres negras ainda são a maioria no trabalho informal e no serviço 

doméstico, estas são provenientes das camadas mais pobres da sociedade 

(IPEA, 2013). É importante ressaltar que algumas dessas mulheres, 
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mesmo indo de encontro às barreiras impostas pela sociedade, ingressam 

na universidade, logrando posição exímia no meio social, no entanto, 

continuam a enfrentar as barreiras ainda existentes. (SANTOS e 

MOREIRA.2017.p.4) 

 

Nascida em 1954, a entrevistada J. traz em seus relatos a questões específica da 

mulher trabalhadora, cujo a responsabilidade de sua família está totalmente sobre o seu 

comando, com ausência total da figura masculina como provedor da casa. Ela relata ter sido 

beneficiária do programa Bolsa-Família, mas que foi cortada pelo fato de um dos seus 

patrões pagar seu INSS. Sobre a Política do Bolsa-Família, cabe destacar alguns dados 

específicos da sua aplicação na cidade de Campos dos Goytacazes. Segundo a pesquisa 

realizada com os responsáveis pelo Programa Bolsa Família em Campos dos Goytacazes, 

realizada pela equipe de pesquisa do NETRAD (Núcleo de Estudos em Trabalho, Cidadania 

e Desenvolvimento) da UFF/Campos, no período de 2009 a 2012, alguns dados nos chama a 

atenção no que se refere a condição da mulher benefíciária. 

Em Campos dos Goytacazes, passados quase dez anos de implementação 

do PBF, já é possível tecer algumas considerações sobre o mesmo. 

Segundo informações do Cadúnico (2009), as mulheres foram apontadas 

como responsáveis por 94,2% dos domicílios. Se compararmos com as 

respostas colhidas na pesquisa com os beneficiários do PBF em Campos 

(RPBF) observaremos um percentual ainda mais elevado – de 97,5%. Tal 

fato pode ser explicado pelo aumento dos arranjos monoparentais 

femininos entre as famílias mais pobres, como veremos a seguir. Ainda 

sobre os responsáveis, a pesquisa nos mostra que 63% deles possuem entre 

30 e 49 anos. [...]. Entre as mulheres entrevistadas, todas engravidaram 

antes dos 16 anos. As entrevistas corroboram os dados acima ao 

apresentarem inúmeras trajetórias de mulheres sozinhas cuidando de seus 

filhos depois do abandono dos seus respectivos companheiros. [...]. Entre 

as mulheres sem companheiros e com filhos 64% não estão trabalhando. 

Os motivos apresentados para não estarem trabalhando são, em ordem 

decrescente: - problemas de saúde; porque não encontram trabalho e 

porque não têm onde e com quem deixar os filhos. Ainda com relação ao 

universo de mulheres sem companheiros e com filhos que não estão 

trabalhando, 59% responderam que não estão procurando emprego, contra 

41% que responderam que ainda têm expectativa de se integrar ao 

mercado de trabalho.[...] Como já vimos, a ausência de uma Política 

Pública de apoio às famílias monoparentais femininas tem impedido que 

muitas mulheres busquem uma vaga no mercado de trabalho ou quando o 

fazem, aspectos como falta de experiência ou de capacitação tem impedido 

sua inserção.[...] Em entrevista, essas mulheres denunciam a falta de apoio 

das Políticas Sociais e, ainda, reafirmam as dificuldades de conciliar casa, 

filhos e trabalho, assim como os conflitos e tensões oriundos dessa 

necessidade (NETRAD UFF/CAMPOS.2012.p. 1-27). 

 

 

Além da necessidade de trabalhar e a insatisfação com a escola, compunham, também, 

o universo de motivos apresentados, a falta de vagas, as despesas com material e a falta de 
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documentação, motivos que parecem terem sido enfrentados com o aumento de investimento 

na educação fundamental para dar conta da entrada dos alunos das classes populares a partir 

dos anos 90, sobretudo com a aprovação do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente -, 

em 1990, e logo a seguir a implementação dos Conselhos Tutelares e, mais tarde, com a 

ampliação e reformulação da rede socioassistencial, na última década, em associação com os 

Programas de Transferência de Renda. (Almeida.2011)    

As entrevistadas mais jovens D. 31 anos Técnica em Química numa empresa local e 

estudante dos últimos períodos de Serviço Social e M.24 anos Assistente Social e Mestranda 

fazem parte do conjunto de elementos que formam a análise do terceiro ciclo. Essas 

mulheres vivenciaram experiências novas a partir do acesso às políticas públicas e dos 

sistemas de proteção social criados a partir da Constituição Cidadã. Embora suas ancestrais 

não tenham tido acesso as mesmas oportunidades e direitos reconhecidos , suas histórias de 

luta, renuncia e resistência são o ponto de partida dos relatos das nossas jovens. 

Sendo assim, formular políticas públicas que considerem das especificidades de 

vida das mulheres negras torna-se um esforço de perceber que enquanto estivermos 

formulando políticas estanques que focalizam em uma ou outra problemática será 

impossível alcançar os almejos de uma sociedade mais justa, igualitária e antirracista. Dito 

de outra forma, enquanto as políticas não formarem uma rede coesa de atendimento e 

acompanhamento das parcelas mais vulneráveis as mudanças serão sempre superficiais.  

Quebrar das cadeias de subordinação (CHENSHAW) exige um esforço para 

compreender e agir sobre as políticas de forma que se articule educação no sentido de acesso 

e permanência, articuladas com outras políticas como de trabalho e renda com apoio tanto na 

inserção digna e em idade certa no mercado de trabalho quanto a partir de métodos de 

permanência e proteção às leis do trabalho, proteção social a partir das políticas de 

assistência social e ações afirmativas voltadas para o fim do racismo e o fortalecimento das 

identidades e pela ampliação das cotas nas universidades e o espraiamento desta política à 

outros espaços, focalizando nas especificidades das mulheres , crianças e adolescentes 

negras tendo em vista suas especificidades. 

 

3.2 GÊNERO, RAÇA E CLASSE NA FORMAÇÃO DO MERCADO URBANO EM 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

                        “meu primeiro serviço foi no corte de cana”( entrevistada R. 60 anos, diarista) 
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A frase dita acima resume o início das trajetórias de mulheres negras no 

mercado de trabalho na cidade de Campos nas primeiras décadas do século XX. Essas 

mulheres, que tiveram seus pais e avós em atividades estritamente ligadas ao meio 

rural, tanto no corte de cana quanto em outras atividades nas fazendas, trazem nos 

relatos a seguir suas histórias de vida e suas trajetórias, as quais muitas vezes se 

confundem com a própria história de constituição do mercado de trabalho urbano em 

Campos/RJ. Considerando as entrevistadas, observa-se a centralidade das atividades 

“de cuidado” na trajetória dessas mulheres. Desta forma, a expropriação de suas 

famílias do campo a partir dos anos 1980 certifica as estatísticas sobre o mercado de 

trabalho feminino na cidade de Campos dos Goytacazes, reproduzindo de diferentes 

maneiras as relações subalternas e aviltantes que no passado marcaram as vidas de 

seus antepassados foram em grande parte transladadas para as vivências de nossas 

entrevistadas. O trabalho feminino negro inserido nas relações de trabalho durante a 

primeira metade do século XX tem como maior característica a perpetuação das 

atividades laborais de seus antepassados. 

 

“Meu avô foi escravo. Lá nesse lugar mesmo, no Zurá. Me lembro... meu 

avô Júlio Neto. Eu ia muito lá pra visita na época de jovenzinha né, ai eu 

chamava minhas primas: vamos lá vê vovô, pra gente conversar né, aí eles 

perguntavam: e o senhor apanhava vovô? Ele respondia que não. (risos) aí 

uma olhava pra cara da outra né, havia muito respeito na época, aí depois 

quando chegava no meio do caminho nós falava: será que vovô não 

apanhava mesmo, não? (risos) minha vó era, era escrava também. Porque 

a gente queria saber como é que ele casou. Aí ele falou: comé que foi, que 

no engenho, que ele tava lá trabalhando, que ele olhava assim que dava a 

impressão que tinha alguém olhando pra ele, porque minha vó era cabocla, 

entendeu? Era arisca. Desse jeito. Aí, o dono do meu avô, eles faleceram, 

mas deixaram meu avô morando lá naquele lugar, pode continuar 

morando, os filho também construíram tudo lá os filho dele, ficaram tudo 

morando lá nessa fazenda. Entendeu? Aí de vez enquanto a gente ia lá, vê 

a casa, meu avô. Não tinha cama, era pilão, só via aquela coisa de madeira. 

Era casa de assoalho assim… mas era não tão chique igual a essa (se 

referindo ao prédio em que estávamos), mas a casa era de madeira, a casa 

da minha tia lá num era de telha, era de palha. Entendeu”? (E. 73 anos, 

aposentada) 

 

 

José Murilo de Carvalho afirma que na sociedade pós emancipação no Brasil 

não foi ofertado aos libertos escolas, nem terras, nem empregos. E salienta que muitas 

décadas depois da abolição, os descendentes de escravos ainda viviam em fazendas, 

numa vida pouco melhor do que a dos seus antepassados escravos. Sobre isso, o 

relato da entrevista E, hoje com 73 anos nos reporta a um passado recente em que 
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confirma a perpetuação de práticas escravistas nas relações de trabalho em Campos 

dos Goytacazes. Como já adiantamos, em Campos dos Goytacazes, o primeiro ciclo 

se refere ao período do pós-abolição até 1950 e é marcado pela inserção da mão de 

obra negra é inserida na nova dinâmica das relações de trabalho no campo, em 

especial, nas lavouras de cana de açúcar. É preciso reconhecer que a classe 

trabalhadora do Brasil descende da escravidão e que seria um equívoco analisar a 

atualidade das relações de trabalho sem trazer ao debate as bases que a formou. 

É a partir das imbricações entre essas categorias básicas que temos subsídios 

teóricos para pensar as questões referentes à formação da classe trabalhadora de 

Campos e a precarização do trabalho, tendo em vista que a classe trabalhadora tem 

sua gênese na escravidão.  

O trabalho do cuidado que se estende para além das relações escravistas 

tornam- se ponto de partida e chegada para muitas mulheres negras imediatamente no 

pós-abolição. Segundo Crenshaw (1990) e Abramo e Vanezuela (2017) afirmam o 

trabalho doméstico tende a perpetuar hierarquias baseadas na condição 

socioeconômica, na raça e na etnia”. A ultrapassagem do sistema escravista para o 

sistema de mão de obra livre pode ser um dos pontos principais deste trabalho, pois se 

tratando da região Norte Fluminense, especificamente da cidade de Campos, é o fim 

da escravidão que transforma o escravo em trabalhador livre, inserido na sociedade de 

classes, porém de forma marginalizada concomitantemente à escravidão. 

 

Na medida em que a ordem social competitiva e a urbanização estavam 

em plena emergência, a posição de cada grupo étnico e de cada camada 

social no sistema econômico e na sociedade dependia, fundamentalmente, 

de sua capacidade de participação do crescimento econômico e do 

desenvolvimento sociocultural. Os negros e os mulatos ficaram à margem 

ou se viram excluídos da prosperidade geral, bem como de seus proventos 

políticos, porque não tinham condições para entrar nesse jogo e sustentar 

as suas regras. (FERNANDES: 1979.p.99) 

 

Desta forma, tanto na região Norte Fluminense como em todo o Brasil, a mão 

de obra escrava negra se configurou como um fator impulsionador da acumulação e 

expansão do sistema pré-capitalista frutos do trabalho compulsório aliados ao 

comércio de escravos e a exportação de produtos. Segundo (REZENDE.2012, p.5) “a 

escravidão além de base econômica da colonização brasileira foi também o 

fundamento de todas as esferas da vida social e política”. O escravismo imprime a 
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desigualdade e a exclusão como regras básicas do convívio social. A sociedade 

escravocrata estabeleceu o império da violência, pois o trabalho compulsório 

prescinde da hegemonia. Neste sentido, Ribeiro (2012) ao analisar as relações de 

inserção do negro no mercado de trabalho no pós abolição na sociedade campista 

infere  que a abolição não liberta o negro do preconceito de cor sofrido por ele frente 

a sociedade, mas vinculasse ao preconceito de cor, o preconceito de classe, conceitos 

como já foi dito estreitamente imbricados na constituição do Brasil e principalmente 

da região norte fluminense. Logo a autora afirma: (...) A cor desempenha o papel de 

um símbolo, é o critério bem visível, que situa um indivíduo num certo degrau da 

escala social”. 

 

As imagens de gênero que se estabelecem a partir do trabalho 

enrudecedor, da degradação da sexualidade e da marginalização social, 

irão reproduzir até os dias de hoje a desvalorização social, estética e 

cultural das mulheres negras e a supervalorização no imaginário social das 

mulheres brancas, bem como a desvalorização dos homens negros em 

relação aos homens brancos. Isso resulta na concepção de mulheres e 

homens negros enquanto gêneros subalternizados, onde nem a marca 

biológica feminina é capaz de promover a mulher negra à condição plena 

de mulher e tampouco a condição biológica masculina se mostra suficiente 

para alçar os homens negros à plena condição masculina, tal como 

instituída pela cultura hegemônica (RATTS, 2003, p. 4). 

 

Neste ensejo, Batisde e Fernandes (2008) afirmam: “o preconceito de cor, cuja 

função era justificar o trabalho servil africano, vai servir agora para justificar uma 

sociedade de classes” (2008, p.140). Assim, após a abolição da escravidão, negras e negros 

tiveram inicialmente como opção de subsistência o trabalho nas antigas atividades, nas terras 

dos antigos senhores como trabalhadores livres. Este tipo de relação na cidade de Campos 

perdurou até meados do século XX. As relações imediatas no pós-abolição seguem 

basicamente em duas direções. A continuidade da incorporação dos libertos em antigas 

atividades desempenhadas por eles em troca de moradia e outros meios de reprodução. Estas 

foram as raízes do primeiro ciclo consubstanciais de exclusão. 

Este tipo de relação perdura até meados da década de 1950. NEVES (1986) afirma 

que “ em passado recente, quando o vínculo de trabalho pressupunha a agregação do 

morador na fazenda, este direito era garantia de inserção futura dos filhos como 

assalariados” “no início do século (XX) até a expansão das atividades agrícolas pelas usinas 

(aproximadamente até a década de 40), essa cultura era realizada por colonos, moradores ou 

trabalhadores alugados”. Este primeiro ciclo entendemos como o ciclo de fundamentação 
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das desigualdades de raça,gênero e classe a partir das novas relações capitalistas de 

produção. É importante dizer que, a mão de obra escrava liberta não se desvincula totalmente 

das antigas relações. A impossibilidade dos negros de adquirir terras no pós-abolição faz com 

que uma grande parcela continue nas terras do seu antigo senhor. Assim, os antigos escravos 

tornaram-se os trabalhadores dos engenhos, e os trabalhadores dos engenhos tornaram-se 

operários da indústria sucroalcooleira. E neste contexto, o meio rural não mais cabia na 

conjuntura posta, restava-lhes a cidade. 

A própria dificuldade no acesso à terra, especialmente atrelada à Lei de 

Terras31 de 1850, mas ainda mais a lei Torrens retirou os últimos 

resquícios da legitimidade possibilitada pelas ocupações de terras, o que 

deixou aos libertos duas possibilidades: a estabilidade via contratos, na 

maioria das vezes, informais, ligando-os aos senhores e à terra por ele 

cedida e, por outro lado, a constante mobilidade, principalmente para os 

homens, que passam a habitar nos barracões das fazendas para os trabalhos 

sazonais. Passado o período inicial de desorganização, que teve início 

mesmo antes da decretação do fim da abolição, já com as fugas em massa 

dos escravos das fazendas, a produção tendeu a reassumir o ritmo anterior. 

Porém, vimos que a situação dos fazendeiros locais de Campos, composta, 

em sua maioria, de pequenos senhores de terras, não contava com recursos 

para atrair a mão de obra internacional, embora, como veremos, algumas 

tentativas tenham sido feitas nesse sentido. No geral, contavam mesmo 

com a já conhecida força negra de trabalho. (RIBEIRO: 2012.p.169) 

 

Neste sentido, tanto no curso de uma nova estruturação das relações de trabalho em 

nível de Brasil, quanto na cidade de Campos/RJ, percebemos que a abolição não foi capaz de 

salvaguardar a liberta negra e podre das antigas relações pessoais com os antigos senhores. 

Ao contrário, as novas relações de trabalho no pós-abolição segundo (MATTOS: 1998. p.59) 

“ essa população de homens livres retirou de fato suas mulheres e filhos das grandes 

plantações, direcionando-as para produção doméstica”. O trabalho no corte de cana32, 

acompanhando os pais e depois o trabalho doméstico foi o caminho comum das crianças 

empobrecidas e majoritariamente negras na primeira metade do século XX. 

 

“ Meu primeiro serviço que foi cortar cana. Trabalho dês de idade de 12 

anos. Trabalho em casa de família, to com 60 anos, fiz esse ano. Des de 

idade de 12 anos. A casa era … morava lá no Turf , fui nascida e criada lá 

no Turf. Já ouviu falar na Antônio Manuel, atrás do Asilo? Então, fui 

nascida e criada ali. Primeiro comecei que, a cortar cana. Cortei cana e 

tudo. Antônio Manuel era só cana, ía com o pessoal mesmo. Eu tinha o 

que? Uns 12 anos mais ou menos. Aí parei. Fui pra casa de família, lá 

perto onde eu morava mesmo, lá na Antônio Manuel”. (Entrevistada R. 60 

anos. Diarista) 
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É neste sentido que (RIBEIRO:2012) afirma que “ no geral, mudaram as formas de 

exploração de trabalho e não a exploração em si”. Sueli Carneiro (2003) infere que tendo 

em vista o passado escravista que definiu as classes surge aqui a subalternização do gênero 

segundo os critérios de raciais. No caso da mulher negra campista inserida nas relações de 

trabalho percebemos que há uma continuidade do emprego de mão de obra inserida no 

trabalho do cuidado. Dentre outras atividades, o emprego doméstico foi a grande marca nas 

relações de trabalho feminino negro na cidade de Campos/RJ. Destacamos neste primeiro 

ciclo o peso do trabalho infantil como sustentáculos de tal processo. Dois relatos se inserem 

neste contexto durante o primeiro ciclo de expropriação de mão de obra negra: 

“Meu primeiro serviço que foi cortar cana. Trabalho des da idade 

de 12 anos” (entrevistada R. 60 anos, diarista) 

 

“Comecei com 8 anos. “O primeiro trabalho foi numa… eu 

lembro a casa… não fui muito bem-sucedida, que… é, eu era muito 

maltratada né. A família era família de fazendeiros, brancos, entendeu”? 

(Entrevistada R. 73 anos, aposentada) 

 

Neste sentido, Neves (1999) em “A perversão do trabalho infantil” apresenta a 

constituição de um novo mercado de trabalho muito bem delineado pela divisão 

social e sexual do trabalho. 

A divisão sexual e etária das funções que, no trabalho familiar, tende a 

corresponder à hierarquia social na família, ao grau de maturidade física e 

à concepção cultural de gênero, foi utilizada para diferenciar as formas de 

acesso ao rendimento. A desqualificação do salário se tornou proporcional 

à atribuída ao chefe de família, pois que todos passaram a realizar 

basicamente as mesmas tarefas: capinar e limpar, cortar e arremessar cana 

para as fileiras, de modo a serem recolhidas pela máquina. Outrossim, 

estas alterações permitiram a adoção de tipos de contrato com pagamento 

de salário por produção, que baratearam o preço da força de trabalho, 

inclusive pela burla à legislação e aos direitos trabalhistas recentemente 

conquistados. (NEVES. 2000.p. 149) 

 

Segundo a autora que os itinerários dos trabalhadores e trabalhadoras retirados do 

corte de cana foram para homens a inserção na construção civil e para mulheres o emprego 

doméstico. Logo, as novas determinações do trabalho no corte de cana, influenciado pelo 

Estatuto do Trabalhador Rural (1963), assim como o enquadramento do trabalhador rural de 

usina como industriário (para enquadramento na CLT), e as novas formas de contratação 

desses trabalhadores, por intermédio das firmas empreiteiras, comumente chamada de “ 

gatis” ocasionam em grande escala a inserção da força de trabalho feminino ao trabalho 

doméstico. Segundo Neves (1999) “o cancelamento das atividades de algumas usinas 
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representou maior empobrecimento para os trabalhadores a elas vinculados; repercutiu na 

reordenação dos modos de utilização da força de trabalho diante do rebaixamento dos 

salários” (p.118). Cabe destacar que neste período, os trabalhadores trabalhavam na roça, 

mas já moravam na cidade ponderavam o trabalho na cana com o emprego doméstico na 

cidade. 

Na cidade de Campos, a inserção da mão de obra infantil no corte de cana teve início 

com suas famílias e se estendem posteriormente as demais relações de trabalho. Segundo 

Neves (1999.p.107), o trabalho infantil “encarna em suas múltiplas e antagônicas 

estratégias fundamentado na mecanização das atividades agrícolas e nas condições de 

absorção da força de trabalho”. 

Tal processo, visto a partir do olhar da consubstancialidade, apresenta uma nova 

perspectiva de análise sobre o processo de constituição do mercado de trabalho na cidade de 

Campos. A “escassez” de força de trabalho teve como saída a incorporação da mão de obra 

feminina e infantil no corte de cana. Segundo (BENETTI:1986), 

 

A “escassez” determina a incorporação de mulheres e crianças, assim 

como a também a importação de trabalhadores de outros estados. [...] a 

incorporação de mulheres e crianças no corte de cana não teria outra 

explicação senão a “escassez” de mão de obra na safra. 

(BENETTI.1986.p.60) 

 

No que se refere às múltiplas vivências das mulheres negras, segue acompanhado não 

somente da exploração do trabalho infantil, como relata as duas entrevistadas acima, mas 

também de diversas formas de abuso à criança como violência sexual, assalto à infância, 

abandono, entre outros. 

No que se refere a violência sexual, uma das entrevistadas relata que seu primeiro 

serviço em casa de “família” foi uma experiência traumática 

 

“ Era horrível. Muito, muito triste, eu não gosto… essa parte aí, eu não gosto nem 

de lembrar, não, porque..é…”( E.73 anos, aposentada) 

 

A dificuldades em expor as memórias marcadas pelas suas primeiras relações de 

trabalho ainda criança nos leva a pensar que forjado sobre o machismo, racismo e 

patriarcado se formou o mercado de trabalho em Campos dos Goytacazes. Seguimos a 
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entrevista no objetivo de romper os silêncios. Num dado momento, a entrevistada decide 

relatar mais um pouco sobre sua primeira relação de trabalho. 

“ Sim, sim, sim, també, també, né. Havia muito preconceito na época. 

Então corria o risco dos filhos as pessoas sabe…. Tentar abusar da gente, 

entendeu”? (EntrevistadaE. 73 anos aposentada) 

 

Neste sentido classe, raça e sexo convergiam para a precarização extrema da vida da 

mulher negra trabalhadora neste primeiro ciclo. Sobre isso, Neves(1999) infere que “ a 

banalização da violência das camadas mais empobrecidas da população brasileira 

transformou os horrores divulgados pela imprensa em condições exóticas, formas de vida 

diversa” Perguntei se elas já havia passado por situação de violência sexual. 

“Já, haram, essa mesmo (se referindo à primeira casa em que trabalhou). 

Ele era casado, acho que ele podia ser até meu pai, entendeu? Era casado. 

Eu, uma criança, e além do mais não foi só ele. Ela tinha mais filhos, e 

além do mais não era só ele, os outros também eram casados, entendeu? 

Tinha dois irmãos que … um morava perto, que era vizinho dela mesmo. 

E outro morava na roça, de vez enquanto ia pra lá. Aparecia lá”. 

(Entrevistada E. 73 anos, aposentada) 

 

Assim, percebemos que no que se refere à mulher negra existiu uma relação estreita 

entre trabalho e tipos diversos de servidão. O prolongamento de práticas escravistas não se 

resumia somente as relações de trabalho ou ao enquadramento dela como mucama, as 

relações que hora se desenvolviam envolviam profundo sentimento de posse, de propriedade 

e de poder com relação ao corpo e suas experiências. Como reflexo, tais vivências formavam 

mulheres extremamente submissas e traumatizadas. 

 

“Exatamente, haram[…] eu fiquei traumatizada e… não confiava em 

ninguém. Exatamente, quer dizer, isso tudo ficava na minha mente, mas 

‘ces não podia se expressa. Cê tinha que aceitar o preconceito, aceitar a 

maneira deles tratarem, entendeu? Eu via sempre que elas colocava 

sempre as pessoas de castigo. O negro tinha mais. Entendeu? Eu era tão 

revoltada na época que, eu ficava assim.. Se me chamar de negra… assim 

eu vou passar a andar com uma faca, uma gilete, eu vou cortar o braço 

dela e vou cortar o meu pra ver nosso sangue correr junto. Eu ficava 

assim, tanto revoltado, sabe”? (Entrevistada E. 73 anos aposentada) 

  

A entrevistada relata que além da difícil relação de trabalho, do sofrimento e do 

trabalho não pago, era vítima dos abusos dos filhos dos patrões. A História do Brasil é 

marcada pelos traços sociais de violência contra a mulher. A comunidade patriarcal 

introduzida pela colonização no Brasil contribuiu para a construção de uma  sociedade 

pautada na desigualdade,      na exploração, no sexismo , e na discriminação racial. A escrava 
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era para o senhor mais uma propriedade privada, que ele poderia usar da forma que melhor 

entendesse. 

Gilberto Freire, em “Casa Grande e Senzala” (2003) traz um olhar sobre a sociedade 

patriarcal colonial e retrata o papel da mulher negra no período escravocrata, onde servia 

como objeto de trabalho e como objeto sexual para os senhores e seus filhos, sendo a mulher 

negra vítima do sistema político, econômico e social a que estava inserida. 

 

“Era o preconceito. Inclusive eu me lembro que eu tava passando, tinha 

um rapaz, assim, os brancos gostavam muito de abusar da gente. Na época 

né, das empregadas sabe… pode ter mudado, agora nós sofre diferente, 

mas só que as negra agora não são mais boba, agora nós temos liberdade 

pra falar”. (E. 73 anos aposentada) 

 

 

Outra característica presente na inserção da mão de obra feminina em Campos foi o 

assalto à infância. Das três primeiras entrevistadas somente uma afirmou ter brincado 

durante a infância. 

 

“Comecei a trabalhar muito cedo. Só que na época que eu comecei, eu não 

ganhava nada. Trabalhava a troco de alimentação, de, de um prato de 

comida, uma roupa usada, entendeu? [...] mas só que quando meu pai 

pegava a gente da casa, a roupa ficava, sapato ficava, não era uma coisa 

dada, era uma coisa emprestada. Às vezes pegava umsa duas pecinhas e 

dava, né”? (Entrevistada E. 73 anos, aposentada) 

 

Segundo Neves (1999) inseridas nas relações degradantes de trabalho na primeira 

metade do século XX na cidade de Campos inicialmente no corte de cana e posteriormente 

nas atividades de serviços como por exemplo o trabalho doméstico; 

 

 

As crianças, como os adultos, sobrevivendo a partir do constrangimento 

perversamente constitutivos desta atividade produtiva, respondem com 

mortificação exemplar do funcionamento adequado do corpo e dos sonhos. 

(NEVES.1999.p.108) 

 

Tal processo ao inserir a criança nas relações de trabalho degradantes e de forma 

precoce ao mesmo tempo apartava a mesma das possibilidades de estudo. A dificuldade de 

conciliar trabalho e estudo geraram condições específicas de manutenção da atividade de 

cuidado no tocante a consubstancialidade do mercado de trabalho nas primeiras décadas do 

século XX. Partindo do olhar de reis (2017) ao discutir dobre o otimismo pedagógico frente 
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as relações racistas e mantenedoras da condição subalterna da força de trabalho feminina, 

podemos dizer que a apartação de tal grupo social dificulta tanto melhores inserções no 

mercado de trabalho e consequentemente melhores condição de vida, remuneração e 

prestígio social, como dificulta a apropriação e valorização da sua condição identitária 

enquanto mulher negra na sociedade. Isto se confirma no relato da entrevistada que alcançou 

menos nível de escolaridade dentre todas. 

“Estudei,  mas  não  estudei,  que  eu  não  sei  ler.  Ah! Sinto   uma   falta   

danada”  (Entrevistada R. 60 anos, diarista) 

 

Ela foi a única que rejeitou a ideia de ser mulher negra e direcionou sua fala na 

articulação direta entre cor e roubo. 

       

 “Pá dizer a você, não, vou dizer a você que eu não ou, porque eu sou, mas 

a gente nunca considera né que a gente seja né. Até…. Porque… quero 

dizer… as vezes a gente vai num lugar, num mercado, numa loja para 

comprar alguma coisa, ai fica assim as pessoas que trabalha alí né, olhando 

a pessoa, por causa da cor da gente né, “siminina”, tá .. É nega né, olhando 

pra pessoa , olhando com aquele olhar achando que a pessoa vai até.. 

mexer em alguma coisa , né. Tem gente que critica a gente até.. pra tudo 

né. Pra trabalho, né”? (Entrevistada R. 60 anos diarista) 

 

Tal perspectiva nos leva a pensar que a apartação do contingente feminino negro dos 

espaços de educação gera um movimento contínuo da sua autorrejeição, face a ausência da 

valorização de suas características identitárias e de dificuldade de acesso aos bens e serviços 

na sociedade reproduzindo os campos de exclusão. Da mesma forma, chamamos atenção 

para o papel da escola e do ambiente escolar enquanto espaço privilegiado de enfrentamento 

das múltiplas formas de desigualdade e discriminação detidos num trabalho pedagógico 

voltada para uma pedagogia libertadora e de uma escola voltada a reprodução das práticas 

racistas e machistas vigentes na sociedade. 

“ Bem pouco. Estudei pouco. Mas esse pouco que eu estudei eu consegui 

fazer até um curso de enfermagem e passei. E na minha época, pra 

trabalhar de enfermagem não precisava de você ter faculdade.. nada disso. 

Bastava você demonstrar amor ao próximo. Hoje não né, hoje cê faz 

faculdade… precisa porção de coisa. E disso mais o dinheiro. [...] nego... 

você não podia nem estuda. hurum.podia não. Eu trabalhava de dia e 

estudava a noite. Eu estudava a noite no Auxiliadora. Colégio Auxiliadora. 

[... ]Só que num aceitava ser freira. Porque eu queria ser … na época, num 

era freira não, queria ser filha de Maria, não podia por causa da minha cor. 

As freiras tinham preconceito. É… até as freira. Até as freira”. ( E. 73 

anos, aposentada) 

 

Logo, estar na escola não significava em nenhum momento sentir-se pertencente 

aquele lugar. Neste sentido, faz-se necessário a busca por uma práxis pedagógica que tenha 
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como perspectiva a constante revisão dos seus conteúdos e práticas. Na esteira de Vera Candau 

( 2003) 

 

Os veículos de discriminação vão desde o currículo formal, que exclui 

múltiplas e variadas maneiras de expressão cultural, passando pela 

linguagem não-verbal, até chegarem, frequentemente, ao nível dos 

comportamentos e das práticas explícitas. (CANDAU, 2003, p. 24) 

 

De forma quase que automática foi preciso indagar sobre algumas situações que 

extrapolavam as relações interpessoais. Tendo em vista o que a entrevistada me expos sobre 

as festividades da escola confessional que ela frequentava, indaguei sobre sua própria 

relação com a fé naquele momento. Senti fortemente o desejo de indagar-lhe sobre como era 

estar num ambiente como aquele, no sentido de pertencimento. Perguntei a ela como era ser 

negra num colégio majoritariamente de brancos e, onde cultuava-se um Jesus também 

branco. 

 

 

“ É, né, nem… nem imaginava assim, não. Pra… eu via Jesus como uma 

pessoa loira, dos cabelo cacheado, né, anjos de cabelo cacheado, tudo 

branco, nada preto, porque era o que aparece nas festa, né. Aí tinha dia que 

aparecia as menina vistida de anjo era tudo branquinha, bem clarinha. É 

ruim que nego… nego era considerado demônio. Só branco, loirinho,, 

olhos azuis , aquela coisinha.. sabe? E os negos tavam ali só pra aplaudir”. 

(Entrevistada E. 73 anos, aposentada) 

 

“De acordo com Candau (2003), diversos estudos têm demonstrado que crianças 

negras do sexo feminino são as maiores vítimas de preconceito, alvo de práticas 

discriminatórias que afetam seu autoconceito e sua autoestima e induzem-nas a ver a si 

mesmas como inferiores às demais. Convivem, no Brasil, de maneira tensa, a cultura e o 

padrão estético negro e africano e um padrão estético e cultural branco europeu. Porém, a 

presença da cultura negra e o fato de 45% da população brasileira ser composta de negros 

(de acordo com o censo do IBGE) não têm sido suficientes para eliminar ideologias, 

desigualdades e estereótipos racistas. Ainda persiste em nosso país um imaginário étnico- 

racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente as raízes europeias da sua cultura, 

ignorando ou pouco valorizando as outras, que são a indígena, a africana, a asiática. 

 

 

É preciso deixar claro que a transgressão da eticidade jamais pode ser vista 

ou entendida como virtude, mas como ruptura com a decência. O que 
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quero dizer é o seguinte: que alguém se torne machista, racista, classista, 

sei lá o quê, mas se assuma como transgressor da natureza humana. Não 

me venha com justificativas genéticas, sociológicas, historiográficas ou 

filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, 

dos homens sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados. 

Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais 

que se reconheça a força dos determinantes a enfrentar. (FREIRE.1996. p. 

25) 

 

A partir das entrevistas percebemos que embora as entrevistadas não tivessem contato 

com dinheiro, o trabalho efetuado era pago ao seu pai ou a outro responsável direto. A 

relação de trabalho era uma relação de agregada e empregada. A remuneração do trabalho 

infantil tornava-se uma perfeita fonte de renda ao se despender das despesas da criança e 

receber pelo seu trabalho na casa de outrem. A criança inserida nas relações de trabalho 

passava a ser uma espécie de força de trabalho alugada por tempo indeterminado. 

 

“Meu pai ia lá pegar todo mês. Não chegava pra mim não. O dinheiro ia 

pro bolso do meu pai. Ele pedia pra fazer um salarinho ali pra mim, mas 

só que eu não via esse dinheiro, entendeu? Eu, eu não sabia fazer nada, 

única coisa que…. Eu aprendia a fazer, eu tava aprendendo a fazer o que, 

cozinhar é… mas as panelas era aquelas panelas de ferro, fogão a lenha ai 

eu tinha que subir num caixotinho pra fazer café de manhã”. (Entrevistada 

E. 73 anos, aposentada) 

 

Outra característica da exploração do trabalho infantil doméstico era o “ pegar pra 

criar”. Específico das famílias pobres e de grande prole. Era comum segundo as 

entrevistadas, que os pais deixassem suas filhas serem criadas por famílias com maior poder 

aquisitivo. 

 

“Sem mãe. Minha mãe faleceu eu fiquei com 5 anos. Aí fiquei com meu 

pai. Ficava um tempo na casa de um, um na cada de tia, até pegar uma 

idadezinha coisa, né. Ai minha, eu morava com meu pai, com meus irmão, 

que minha mãe deixou 4 filhos, e ai veio essa família, pediu pra criar, só 

que criar era desse jeito. Naquela época, os pais acreditavam nos adultos 

não nos filhos,  é  nas  pessoas né”. ( E.73 anos, aposentada) 

 

Os trabalhadores e trabalhadoras rurais desvinculados(as) de sua atividade e 

reinserido no meio urbano sem infraestrutura e sem nenhum tipo de proteção social 

configura a parcela de maior vulnerabilidade social. Segundo Márcio Pochmann (2004. P. 

40) 

Falar de proteção social implica reconhecer um quase monopólio estatal 

na produção do bem-estar social. Isto, ao lado do reconhecimento da 

necessidade de se impor limites a livre atuação do capitalismo nas 

sociedades sob seu regime. Limitações estas que devem ser capazes de 
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controlar a abrangência das desigualdades e iniquidades produzidas ou 

ampliadas pelo sistema, o que, podemos verificar, tem se tornado cada vez 

mais urgente após a instauração da crise no centro do capitalismo 

ocidental. 

 

Sendo assim, entre incertezas e o desafio da sobrevivência, as mãos dos trabalhadores 

que outrora concretizava a magia da terra, tiveram que aprender novos ofícios. Expropria-se 

o trabalhador, desvaloriza sua força de trabalho, suas vidas, lhe nega direitos e dignidade. 

Faz-se assim a manutenção do exército de reserva/sobrantes em Campos dos Goytacazes. A 

única certeza, no entanto, é a da pobreza e da precariedade das condições de vida na 

cidade, para esses trabalhadores. (CRUZ.1992.p.164). O trabalhador rural em Campos 

passou a se trabalhador braçal, a doméstica, o ajudante de pedreiro. Resta também inserir-se 

nas novas configurações das relações de trabalho, ao pagamento feito “por produção ou 

tarefa”. A esses trabalhadores que foram forçosamente alocados, num contexto urbano, 

restou a certeza de que na cidade jamais existiria a coletividade do campo. 

“O conceito de mobilidade supõe colocar em destaque a versatilidade da força de 

trabalho na sua imensa capacidade de transformar-se frente aos ditames do capital” 

(BENETTI: 1986.p.50). Essa versatilidade é uma das características do segundo ciclo 

produtivo da Região norte Fluminense e que se torna mais latente nas relações de trabalho a 

partir das décadas de 70/80 na cidade de Campos/RJ. 

 

Expulsando os trabalhadores da fazenda e muitas vezes financiando a 

vinda deles para os barracos nas favelas da periferia da cidade, aqueles 

empregadores viabilizaram também a transferência do papel de provedor 

para os empreiteiros, que precariamente, reproduzem o sistema de 

imobilização pela troca de favores, ampliada pelo maior aviltamento do 

valor da força de trabalho. Os trabalhadores clandestinos, ainda que muitas 

vezes proprietários dos seus barracos ou vivendo em casebres concedidos 

pelos empreiteiros, reproduzem nas favelas uma miríade de relações 

viabilizadoras da constituição dos modos de dominação personalizados 

com os diversos concorrentes intermediários do seu recrutamento. Com 

salários cada vez mais rebaixados e inconstantes, os trabalhadores criam 

relações de agregação com os empreiteiros que lhes concedem a honra de 

credito e um processo incessante de endividamento assegurador da 

reprodução física deles mesmos e de seus familiares. (NEVES.1999.p.123) 

 

É importante ressaltar que os problemas referentes a urbanização campista 

começam a emergir após a crise do açúcar nas décadas de 40, e segundo (FARIA:2005) 

mais especificamente nas décadas de 50-60 quando intensifica a dualidade centro – 

periferia e o meio urbano recebe um número grande de trabalhadores rurais, totalmente 

desencaixados desse novo contexto e das novas relações de trabalho. Era comum falta de 
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saneamento básico, água potável, falta de transportes coletivos, entre outras ausências de 

mecanismos básicos para a reprodução da força de trabalho. 

Segundo Faria (2005) é na década de 80, devido a somatória de vários fatores, 

dentre eles a falência das usinas de açúcar e o inchaço urbano oriundo da falta de trabalho 

no campo 

e a precarização do mercado de trabalho na cidade, a favelização torna-se uma grande 

problemática para a cidade. 

Neste sentido, a autora afirma que: 

A lógica de desenvolvimento urbano campista não 

acompanhou seus desdobramentos sócio espaciais, em razão, 

sobretudo, da concentração demográfica urbana em expansão 

e da paralela falta de estrutura da cidade. (FARIA. 2005.p. 47) 

 

A urbanização do mercado do trabalho segundo CRUZ (1992) da forma que se deu 

em campos introduz o trabalhador num universo de instabilidade, insegurança e desamparo. 

O segundo ciclo inicia entre os anos 1950 e 1990, entre 1970 e 1991 a população urbana de 

Campos/RJ cresceu 89,19%, enquanto a população rural diminuiu 51,59%. Em 

aproximadamente vinte anos, a cidade é totalmente redesenhada em função das novas 

relações de trabalho. “A cidade é receptora de população do interior do município e de 

outros municípios da região, e uma etapa “intermediária” na migração para centros 

maiores”. (CRUZ:1992). 

É este processo também que aloca a cidade de campos como Centro de Comércio e 

Serviços (CCS). Segundo (CRUZ:1992), o ponto fulcral da constituição do mercado de 

trabalho em campos se dá entre as décadas de 60 e 70, através das mudanças técnicas no 

campo, mudanças das relações de trabalho a partir das novas exigências legais para vínculos 

empregatícios de trabalhadores rurais (Estatuto do Trabalhador Rural, 1963), assim como o 

enquadramento do trabalhador rural de usina como industriário (para enquadramento na 

CLT), e as novas formas de organização neoliberais como as firmas empreiteiras. Tal 

processo, situado no segundo ciclo de exclusão consubstancial, fortemente marcado na 

década de 70. 

 

Nova intensidade do processo é objetivada na década de 70, diante do 

aumento da mecanização das atividades agrícolas e do deslocamento das 

famílias para o interior das fazendas para a periferia da cidade. O processo 

de migração no momento é menos intenso e mais caracterizado pelo vaivém 

de trabalhadores minimizando os efeitos do fechamento do mercado de 

trabalho em Campos dos Goytacazes. (NEVES.1999.p.126- 127) 
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Todo esse processo leva a profunda desvalorização da mão de obra dos antigos 

trabalhadores rurais gerando assim relações de subemprego, desemprego, informalidade e 

marginalidade. Neste mesmo sentido, outros fatores levaram ao enfraquecimento das antigas 

relações de trabalho nas usinas. A lei 4.870 de 1965 que preconizava assistência médica, 

hospitalar farmacêutica e social aos trabalhadores das usinas financiada através recursos -das 

porcentagens sobre o preço e valor dos produtos das usinas - representou um marco para o 

IAA. Embora os recursos tenham servido para outros fins. 

Sendo assim, concordamos com Cruz, quando infere a hipótese de que: 

 

Existiria no norte fluminense, por parte do grande capital agroindustrial e 

seus aliados da lavoura e da cidade, uma estratégia de produção e 

reprodução permanente da situação de penúria, abandono, esvaziamento, 

estagnação e ausência de alternativa, como suporte para a manutenção das 

condições de exploração da força de trabalho necessária à forma como a 

acumulação se dá atualmente na região. (CRUZ: 1986.p.41) 

 

Se até a década de 70, a cidade de Campos dos Goytacazes se caracteriza como 

região produtora de cana-de-açúcar e suas relações de trabalho são predominantemente 

voltadas a esse setor, percebemos que a pobreza aparece aqui juntamente com a crise da 

produção canavieira. A perspectiva da força de trabalho que se desloca do campo para a 

cidade, é defrontar-se com um mercado de trabalho caracterizado pela “informalidade”, 

pelos biscates, ou mesmo as migrações para outros centros urbanos. 

 

A expansão do trabalho assalariado e a interrupção do acesso dos 

trabalhadores à residência e ao cultivo de subsistência no interior das 

fazendas provocaram a ruptura da vinculação da força de trabalho a um 

empregador preciso. Por esta condição, facilitaram o crescimento do 

subemprego e do trabalho clandestino, isto é, não protegido pela 

regulamentação legal do trabalho agrícola. Residindo na periferia das 

cidades, as famílias se tornaram mais dependentes do consumo mercantil, 

incorporando necessidades que antes eram atendidas sem a mediação do 

dinheiro: pagamento de gás e de energia elétrica, por exemplo. Também 

impuseram aos trabalhadores, longos deslocamentos para as fazendas, em 

caminhões ou ônibus sem manutenção, que lhes impõem riscos, com 

recorrentes acidentes de trânsito. Além disso, as mudanças técnicas 

exigiram dos trabalhadores um tempo de trabalho gratuito, em torno de 

duas a quatro horas diárias. Não foi reconhecida a disponibilidade 

correspondente ao período gasto no longo percurso da periferia das 

cidades às fazendas e vice-versa. (NEVES.2000.p. 154) 

 

Neves (1999.p.122) afirma que “nessa situação, os trabalhadores se vinculam a 

mercados de trabalho urbanos (empregos domésticos, serventes, vigias, pequenos comércios 

ambulantes e informais)” . As memórias trazidas pela entrevistada J referente as atividades 
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laborais de seus pais traduzem nas vivências . A autora Delma Pessanha Neves (1986) chega 

a dizer que “dessa forma, um fundo que deveria ser utilizado em benefício das condições de 

vida dos trabalhadores, é parcialmente revertido ao próprio patrimônio do empresário”. A 

autora infere que tais recursos que deveriam servir inclusive para habitação e saneamento. 

Ocorre que, nas entrevistas com administradores e moradores verificou-se que o material que 

construíram as casas foi “ cedido” e mão de obra do próprio trabalhador residente. 

 

Minha mãe ela lavava roupa pra fora, ela… qui! Qualquer tipo de 

serviçoque tinha ela tava pegando, ela tava fazendo. Ela lavava roupa pra 

fora, ela cozinhava pros outros, trabalhava fora, era cozinheira, trabalhou 

muitas vezes na roça. Então é daquele tipo de pessoa que trabalhava e 

ensinou a gente a trabalhar. E se fizesse de qualquer jeito ela mandava 

fazer de novo até fazer do jeito dela. E o que eu sei fazer até hoje eu 

agradeço a ela. [...]  Então papai como era carpinteiro, marceneiro, 

pedreiro, agente… eu e minha irmã mais velha, todo ano nós comprava um 

presente de natal pra gente, que papai mandava. (Entrevista J. 54  anos  

empregada doméstica) 

 

 

Segundo CRUZ (1992), dois aspectos chamam atenção no bojo analítico da formação 

do mercado de trabalho campista:“a)O contingente feminino e infanto-juvenil é um 

componente fundamental de força de trabalho em decorrência de se tornar o principal meio 

de aumentar o ganho do trabalho, b) o mercado de trabalho em campos se sustenta no 

trabalho informal”. seja no corte de cana ou no meio urbano, a presença da mulher no 

mercado de trabalho é marcante, tendo no pós-64 em média 20% das residências chefiadas 

por mulheres, com o trabalho no corte de cana representando a segunda ocupação das 

trabalhadoras. 

 

A “escassez” determina a incorporação de mulheres e crianças, assim 

como a também a importação de trabalhadores de outros estados. [...] a 

incorporação de mulheres e crianças no corte de cana não teria outra 

explicação senão a “escassez” de mão de obra na safra. 

(BENETTI.1986.pág.60) 

 

Sendo assim, essa região foi inserida entre as principais regiões produtoras de 

petróleo, desde o final de 1970, responsável por 80% da produção nacional de óleo e gás. 

No fim da década de 1990, a região passa a receber os Royalties39. Dados do 

CIDAC/2015 demostram que de modo geral, o setor de serviços é o grande empregador, 

especialmente os de utilidade pública. O comércio e a construção civil são importantes, 

porém, apresentam fortes oscilações de um ano para o outro. No decorrer da década de 90, a 
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decadência das usinas e o desemprego, aumentaram na mesma proporção em aumentou as 

favelas na cidade. Neste sentido, percebemos que as mudanças tecnológicas no campo, e o 

fechamento da região para o setor sucroalcooleiro transformaram profundamente as relações 

sociais de trabalho e sociabilidade, levando a constituição de uma massa urbana, de antigos 

trabalhadores rurais, especializados no corte de cana transformados em mão de obra 

subvalorizada, clandestina, volante (CRUZ e BENETTI: 1986). É na década de 1980 que há 

o último suspiro da indústria alcooleira na região com o incentivo governamental 

Paralelamente, no entanto, embora tardia e lentamente, o governo 

brasileiro implantou um programa de reestruturação da matriz energética, 

de implementação atribulada, com ênfase no aumento da produção de 

petróleo nacional e na produção de álcool de cana-de-açúcar, como 

combustível alternativo para o setor automotivo, principalmente – o 

Proálcool – que veio a ter um peso fundamental no setor, na década de 80, 

quando mais de 80% dos veículos produzidos no país eram movidos a 

álcool.(CRUZ.2003.p.77) 

 

Neste sentido, a cidade tornou-se “receptora de população do interior do município e 

de outros municípios da região, e uma etapa intermediária na migração para outros centros 

maiores”. (CRUZ:1992). É este processo também que aloca a cidade de Campos dos 

Goytacazes – a partir da década de 80 e 90 - como Centro de Comércio e Serviço (CCS). 

Sobre esta questão, em nível nacional, Lavina, Cordilhas e Cruz (2017), ao analisar o 

período de 1980-2000, afirmam: 

 

A mão de obra feminina permanece concentrada nos serviços e no comércio 

e é amplamente majoritário nas ocupações- formais e informais- de tempo 

parcial. Isso explica juntamente a imperiosa necessidade de conciliar 

trabalho remunerado e obrigações domésticas. (p.95) 

 

 

Contudo, é na década de 1990 que a crise econômica atinge o setor sucroalcooleiro e 

decretando definitivamente o fim da centralidade deste setor. A combinação da crise nacional 

com a crise da agroindústria sucroalcooleira local foi decisiva para agravamento do 

desemprego no campo e na cidade. A concorrência com o Estado de São Paulo, maior 

produtor de açúcar e de álcool (derivados da cana), e o processo de reestruturação produtiva 

no setor fez com que dezenas de usinas locais entrassem em processo de falência. Algumas 

poucas foram vendidas para o capital “de fora”, sobretudo paulista, e outras simplesmente 

arrendaram suas terras ou as utilizaram como estoque. Este processo, que tem início na 

metade dos anos 80, vai se estender durante toda a década de 1990, com a liberalização da 
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economia por intermédio da adoção de outros mecanismos que deram continuidade ao 

processo de expropriação da mão de obra frente a crise daquele período. 

Concordamos com o autor quando diz: ”A grande questão continua sendo o desafio 

de criar um mercado de trabalho dinâmico capaz de absorver um contingente de 

trabalhadores deserdados” A dificuldade da cidade em absorver essa mão de obra persiste até 

a presente data, dando forma as relações sociais de homens e mulheres trabalhadoras que não 

tem outra opção a não ser ofertar seus serviços. Desta forma, se observamos os dados atuais 

com relação ao mercado de trabalho em Campos na atualidade com referência a gênero, 

classe e raça. 

do receituário neoliberal, da reestruturação no mundo do trabalho e da 

política de ajuste fiscal, promovendo uma drástica redução dos postos de 

trabalho no País e, por conseguinte, no município. No caso de Campos, 

embora a grande maioria dos trabalhadores rurais já não residisse mais nas 

fazendas, o fechamento das usinas provocou um forte desemprego entre os 

trabalhadores pauperizados e de menor escolaridade. (ALMEIDA, 2017, 

p.221) 

 

A partir da década de 1990, inicia o terceiro ciclo de exclusão na cidade de Campos. 

Diferente dos países capitalistas centrais em que os salários ou as provisões do Estado 

cobrem o mínimo para a manutenção da subsistência, no caso do Brasil e mais 

especificamente na cidade de Campos, os salários são mantidos em níveis abaixo do mínimo 

necessário. A falência das usinas na cidade de Campos/RJ faz surgir novos atores sociais 

como o boia-fria, o biscateiro, as situações de “ clandestinidade” das relações de trabalho, o 

desempregado, o miserável, assalariados volantes (CRUZ:1986). Na década de 90, a maior 

parcela da população economicamente ativa estava no setor de serviços e em segundo lugar a 

construção civil. No setor de serviços, destacamos a atividade do serviço doméstico. 

Segundo estudos de CRUZ (1992), nos anos 90, a produção de cana e açúcar por usinas 

altamente tecnificadas passou a ser metade daquela dos anos 80, fazendo com que o emprego 

no setor, entre meados de 1980 e 2001, diminuísse de cerca de 50 mil para cerca de15 mil. A 

perda de 35 mil postos de trabalho deslocou este mesmo tanto de mão de obra para o 

mercado de trabalho urbano. Numa análise referente às duas décadas que seguiram os anos 

90, percebemos que o setor de serviços continua empregando a maior parcela da população 

do Norte Fluminense. 

Passados quinze anos, apenas três Usinas permanecem em operação e o trabalho na 

lavoura já não possui a centralidade de antes. De acordo com a pesquisa realizada com os 

beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) de Campos (ALMEIDA, 2012) o trabalho na 
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cana atingia apenas 4,1% dos trabalhadores, bem atrás das ocupações urbanas como pedreiro 

e ajudante de pedreiro (17,6%), faxineiro(a)/diarista (14%) e servente/ auxiliar de serviços 

gerais (7,5%).Se considerarmos o recorte de gênero e trabalho, observaremos que segundo o 

IBGE (2010), os setores de serviços e de comércio continuam como os principais 

empregadores da força de trabalho feminina em Campos dos Goytacazes. Segundo o IBGE 

(2010), a população feminina economicamente ativa era de 87.178 pessoas. 

Dentre elas 44.179 mil, ou seja, 51% eram mulheres pretas e pardas e 91% do total das 

mulheres com mais de 16 de idade estavam alocadas no setor de serviços. A taxa de 

ocupação das mulheres brancas com mais de 16 anos de idade era de 51,18% contra 49% das 

mulheres negras. Ao observarmos os microdados do Censo 2010 referentes a de escolaridade 

a partir do gênero, percebemos que apenas 34% das mulheres ocupadas têm ensino médio 

completo ou superior incompleto. As mulheres sem instrução ou com ensino fundamental 

incompleto formam o segundo grupo de ocupação feminina, com 30%, reproduzindo o 

quadro nacional no que se refere à escolaridade. No que se refere ao grupo com pouca ou 

nenhuma escolaridade, quase 1/3 das trabalhadoras, supomos que esse seja o grupo que 

ocupa as atividades precarizadas e subalternas como o serviço doméstico, a faxina, dentre 

outros. No ano de 2015, cerca de 5.755.600 mulheres estavam ocupadas no trabalho 

doméstico no Brasil, divididas em 2.008.289 de mulheres brancas e 3.747.311 de mulheres 

negras. Na região sudeste, que concentra a maior parcela de todas as regiões, com 2.667.919 

mulheres no emprego doméstico tínhamos 1.005.711 de mulheres brancas em ocupações 

domésticas enquanto o número de mulheres negras era de 1.662.208. 

Segundo Rego (2017), na cidade de Campos, constata-se que há alta participação das 

mulheres negras em idade adulta no mercado de trabalho, entretanto, são elas também as 

mais empobrecidas. Há diferenças nítidas entre as mulheres brancas e negras referente as 

ocupações nas quais as mulheres negras estão mais presentes. Segundo a autora supracitada, 

às mulheres negras ainda estão reservados os serviços domésticos e de limpeza. No que se 

refere à inserção da mulher no mercado de trabalho em Campos dos Goytacazes, os dados 

seguem numa lógica semelhante a nacional. O número de mulheres economicamente ativas 

cresceu na última década de 71.998 em 2000, para 89.981 em 2010. (IBGE, 2000/2010). 

Almeida (2013) infere que o número das ocupações relativas aos serviços domésticos, em 

especial, marcado pela presença feminina, subiu de 15% para 20%, o que pode ser associado 

com este aumento expressivo da presença de mulheres no mercado de trabalho acima 

exposto. Todo este contexto confirma a discussão de Viceli (2011), que coloca a participação 
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feminina no mercado de trabalho em atividades precarizadas e de menor rendimento como 

os domésticos, consideradas desqualificadas e desvalorizadas, e como foi possível perceber, 

esta realidade se confirma no Município de Campos. As rendas mensais familiares das 

mulheres negras são referentes a até um salário mínimo. 

Segundo os dados Censo/IBGE2010 a PEA em Campos no ano de 2010 somava ao 

todo 186.957 pessoas ocupadas. Os dados mostram que 39,59% dos ocupados têm 

rendimento mensal até 1,5 salário mínimo, e 73,66% tem rendimento até 2,5 salários 

mínimos. Sobre a composição do mercado de trabalho de Campos somando homens e 

mulheres, o setor que mais peso é o setor de serviços, somando 49,7% do total de homens e 

mulheres ocupados. O segundo setor é o comércio, somando 16,19% do total, seguidos pela 

construção civil 10,4%, indústria de transporte 8,29%, 4,7% na agropecuária, 2,2% na 

extração mineral e 1,1% nos serviços industriais de utilidade pública. Sobre o percentual 

da população referente ao gênero e moradia (urbana ou rural) numa análise comparativa 

entre os anos de 2000 e 2010, percebemos que: 

 

Tabela 1: Dados sobre a distribuição da população por área de 

moradia por gênero na cidade de Campos dos Goytacazes entre os anos de 

2000 e 2010. 

 

POPULAÇÃO / ANO TOTAL: 406,511 em 

2000 

TOTAL463.731. 2010 em 

2010 

URBANO 89 % 90, 30% 

RURAL 11 % 9,70 % 

HOMENS 48,3% 48,1% 

MULHERES 51,7% 51,9% 

HOMENS NA CIDADE 174.481 = 88,8% 200.256 = 89,7% 

MULHERES NA 
CIDADE 

189.240 = 90% 218.469= 90,85% 

Fonte: Censo 200/2010 IBGE/SIDRA- Campos dos Goytacazes. 

 

Do total de homens da cidade em 2000, somente 3,47 estão em área não urbanizada e 

isolada. As mulheres somavam em 2000, 3% em área não urbana ou isolada. Em 2010 3,24% 

das mulheres estavam em áreas isoladas ou não urbanizadas. No que se refere as áreas não 

urbanizadas, o percentual foi de 0,047%. Em 2000 era de 0,54% demonstrando que houve 

urbanização nesses 10 anos. Vale ressaltar que os programas sociais como Bairro Legal e o 
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Morar feliz contribuíram para o aumento da urbanização no município de Campos dos 

Goytacazes com todos os seus problemas. 

Quanto ao rendimento do trabalho, os dados do Censo (IBGE .2010) indicam que a 

proporção de pessoas pretas e pardas com 16 ou mais de idade com rendimento de até um 

salário mínimo era de 34%. No entanto, se observarmos apenas a proporção de mulheres que 

ganhavam até um salário mínimo, ela era de 31%, o que nos leva a afirmar que uma grande 

parcela das trabalhadoras negras sobreviva com um salário mínimo/mês. Dos 58.907 

domicílios permanentes urbanos com mulheres responsáveis pelo domicílio, 30.032 eram de 

mulheres negras, ou seja, 51%. 

Se tomarmos como referência os dados oriundos da pesquisa com as trabalhadoras 

beneficiárias do PBF, portanto, aquelas com menor renda (ALMEIDA, 2012) observaremos 

que 30% das mulheres trabalham como faxineira/diarista, seguidas das empregadas 

domésticas (14%), das manicures (8%) e das catadoras (7%) e que apenas 20% delas tinham 

carteira assinada, o que significa ter um melhor rendimento além das garantias trabalhistas e 

previdenciárias. Em sua maioria são mulheres que deixaram a escola precocemente em 

virtude da gravidez e do casamento e/ou união estável. Chama atenção o fato de que 24% 

dos responsáveis pelas famílias beneficiadas pelo PBF terem entre 18 e 29 anos, sendo que 

44% deles já não conviviam com o seu companheiro. 

Logo, é preciso perceber de que forma os elementos se constituem, interagem entre 

sí, sem nos limitar pela análise das partes de um todo, mas assumir o caráter dialético da 

realidade, como um todo estruturado. Isto não significa dizer que é preciso detectar todos os 

fatos da realidade investigada, mas desafiar-se a perceber o movimento das contradições 

expressados nas relações físicas e simbólicas num determinado espaço. 

Desta forma, a pesquisa social torna-se ponto de partida e uma poderosa estratégia do 

profissional que trabalha diretamente com as expressões objetivas e subjetivas das 

desigualdades sociais, das sequelas das relações capitalistas de produção e com as condições 

de reprodução da questão social. A pesquisa da realidade, segundo Guerra (1995) diz 

respeito ao esforço de conhecer e ao ato de intervir. 

 

A necessidade de atuarmos sobre a realidade é o que nos conduz ao 

conhecimento. Não obstante, para intervir, é preciso conhecer, para o que 

há que se ter procedimentos adequados. Como uma mediação privilegiada 

na relação entre conhecimento e realidade, a pesquisa resulta em um 

conhecimento sempre provisório, parcial, histórico (relativo a um tempo e 

espaço sociocultural e historicamente determinado). 
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É no sentido de conhecer, fazer conhecido e possivelmente propor mudanças na 

realidade posta é que optamos por uma pesquisa quanti-qualitativa, por compreendermos a 

complementariedade destas e na riqueza que podem trazer ao nosso trabalho [...] 

“Acreditamos na relação fértil e frutuosa entre as abordagens quantitativas e qualitativas que 

devem ser vistas em oposição complementar”. (MINAYO, 2007, p. 25). Neste sentido 

Abramo e Valenzuela (2019) afirmam que, o trabalho doméstico está na ponta da cadeia do 

cuidado. Por isso “ a desvalorização do trabalho doméstico e as más condições de trabalho 

das trabalhadoras não podem ser analisadas sem se considerar o papel ocupado pelas tarefas 

de cuidado da organização social do trabalho”. (p.121) 

Kergoat (2017) afirma que “o cuidado um conjunto de relações que consiste em 

oferecer uma resposta concreta às necessidades dos outros”. Neste caso, podemos dividir as 

análises sobre o trabalho do cuidado em perspectivas valorativas distintas. Primeira 

perspectiva a ser trabalhada se debruça sobre o trabalho do cuidado num sentido intimista, 

afetuoso e não pago. Subsidiado pela divisão sexual do trabalho, o trabalho do cuidado nesta 

primeira perspectiva tornou-se ao longo dos tempos uma marca das atividades femininas 

dentro e fora de suas casas. Neste caso, vale refletir também o papel que a divisão sexual do 

trabalho desempenha na produção das representações sociais. Embora o trabalho do cuidado 

não pago seja gerador de valor e mais valia pois incide de maneira atroz sobre o tempo da 

mulher, ainda está sujeito ao descaso, como afirma Maruane e Merom (2017). 

 

Sobre as mulheres, sempre pesa a vil suspeita da inatividade: uma 

camponesa, no campo está trabalhando ou apreciando a paisagem? Uma 

trabalhadora demitida é uma mulher desempregada ou uma mulher que “ 

voltou ao lar”. Essas questões recorrentes e angustiantes, reservadas 

apenas as mulheres, revelam o contraste entre a evidência do trabalho 

masculino e a contingência do trabalho feminino. (MARUANI e MERON. 

2017. p.62) 

 

 

Hirata e Kergoat (1994) ao analisarem a s diferenciações sexuais postas na divisão 

social do trabalho afirmam que “ não é só em casa que se é oprimida, nem só na fábrica, que 

se é explorada”, portanto, o trabalho feminino é em todo tempo permeado por 

questionamentos referentes a uma produtividade invisível ou “ na penumbra das atividades 

domésticas ou agrícolas”, como afirmam Maruani e Meron (2017). Assim, articulado ao 

estigma da acomodação e, considerando a desvalorização do trabalho feminino em termos 
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econômicos e sociais e dos papeis sociais desempenhados pelas mulheres e, ainda, que 

mulheres negras desempenham funções ainda mais subalternas do que as mulheres brancas, 

pode-se concluir que as mulheres negras são mais vulneráveis à pobreza e, portanto, mais 

sujeitas às ocupações precarizadas, desprotegidas socialmente e de menor remuneração. 

 

Ou seja, a produção da pobreza e da indigência está diretamente 

relacionada ao modo como o racismo incide sobre direitos sociais, 

especialmente aos direitos de proteção social. (WERNECK.2007.p.14) 

 

Desta forma, esta primeira perspectiva do trabalho do cuidado se manifesta em 

tempos e espaços sempre de uma maneira peculiar de ser contabilizado. As formas 

diferenciadas do uso do tempo e as diferenciações entre os tempos dedicados aos diferentes 

papeis e meios sociais em que as mulheres estão inseridas precisa ser analisado aqui. Para 

tanto os conceitos de pobreza de tempo x défit de tempo exposto por Abramo e Velenzuela 

(2017), traz subsídios para pensar esta primeira perspectiva de trabalho do cuidado. O 

conceito de défit de tempo expõe com clareza as peculiaridades do trabalho feminino negro 

por ser um conceito articulado tanto ao tempo de trabalho do cuidado não remunerado, 

quanto às condições objetivas de vida por se tratar do tempo empregado no trabalho nas suas 

próprias residências. 

O défit de tempo afeta uma maior proporção de domicílios pobres (69% 

têm défit de tempo) em comparação com os não pobres (60%). A pobreza 

de tempo está fortemente articulada `a condição laboral dos indivíduos, 

especialmente no caso das mulheres. […]  Isto indica que a incorporação de 

um grupo importante de mulheres no mercado de trabalho se faz à custa de 

uma sobrecarga de trabalho. (ABRAMO e VELENZUELA. 2017.p.120) 

 

Ao analisarmos dados do IBGE (Censo 2010) sobre a presença feminina no mercado 

de trabalho em Campos dos Goytacazes, percebemos que o número de mulheres 

economicamente ativas passa de 71.998 em 2000 para 89.981 em 2010. Legitimam-se tais 

dados na pesquisa realizada por Almeida (2010) com os beneficiários do PBF no município de 

Campos/RJ onde se confirma que a maior parte das mulheres empobrecidas da cidade ainda 

ocupam atividades de serviços domésticos e outros serviços. Segundo Ecardht (2017), outras 

ocupações das classes subalternas são as de ajudante de pedreiro, manicure, catador, pedreiro, 

auxiliar de serviços gerais, cozinheiras, trabalhador rural. Em síntese atividades mal 

remuneradas. 

Segundo Almeida (2013), esses compõem em sua maioria, o universo dos serviços 

prestados à burguesia e a classe trabalhadora integrada que possui renda mais elevada, 
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demonstrando que o “novo desenvolvimentismo” não tem sido capaz de gerar empregos que 

ofereçam o mínimo de proteção e remuneração capaz de promover a manutenção básica de 

reprodução social das famílias. Desta forma, partimos da (dês)naturalização das desigualdades 

sociais de cor e gênero, para problematizar a situação da mulher negra no mercado de trabalho 

em Campos. 

Neste sentido, pretendemos trazer ao debate uma análise das relações de trabalho 

frente ao racismo e à desigualdade de gênero, assim como elucidar a trajetória histórica de 

formação da classe trabalhadora em Campos e de que forma tal processo insere influências 

na vida das trabalhadoras negras inseridas em caráter formal ou informal no mercado de 

trabalho na contemporaneidade. Estas questões situam a mulher negra no mercado de 

trabalho como objeto central de nossa pesquisa, pois compreendemos que o mercado de 

trabalho define historicamente espaços de subordinação que reproduzem desigualdades de 

raça e gênero servindo para manutenção da sociedade de classes, racismo e as 

desigualdades de gênero. 
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4.0 AS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO UM INSTRUMENTO DE 

TRANSFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUBALTERNIDADE DAS MULHERES 

NEGRAS 

 

Como apresentamos anteriormente, pensar as políticas públicas para mulheres negras 

requer um olhar para demandas peculiares. Nossa análise está centrada no conceito de 

Werneck (2010), para a qual 

As Políticas públicas são iniciativas sustentadas pela sociedade que visam à 

redistribuição dos benefícios produzidos por todas e todos. Assim, a riqueza 

(material e imaterial) produzida deve ser, através delas, repartida entre os 

diferentes grupos sociais de forma equitativa, visando melhorar sua 

qualidade de vida e também possibilitar a geração de mais riquezas 

materiais e simbólicas. As políticas públicas são também importantes 

instrumentos para correção das injustiças sociais. Uma vez que podem 

induzir e produzir profundas mudanças através da liderança, do exemplo e 

da ação constante e firme na redução de desigualdades, das discriminações e 

para a mudança ideológica. Para que possam alcançar o objetivo de 

correção de injustiças e proporcionar igualdade, as políticas públicas devem 

contar com alguns elementos básicos. (WERNECK.2010.p.12) 

 

Para tanto, partindo deste conceito, é que propomos neste último tópico analisar a 

importância dessas políticas, especificamente, na vida das mulheres negras trabalhadoras. 

Iniciamos o debate sobre políticas públicas e consubstancialidades partindo das 

contribuições de Abramo (2004): 

 

Por que é importante falar de gênero e raça quando se fala de políticas 

públicas? Ou, em uma linguagem mais técnica, por que é importante 

introduzir, fortalecer e transversalizar a dimensão de raça nas políticas 

públicas? Em primeiro lugar porque, no Brasil, as desigualdades e a 

discriminação de gênero e raça são problemas que dizem respeito à 

maioria da população. No caso brasileiro, quando nos referimos a gênero e 

raça não estamos falando de grupos específicos da população, ou de 

minorias, mas, sim, das amplas maiorias da sociedade brasileira. Isso não 

significa que a discriminação contra qualquer minoria possa ser 

justificada, mas que, no Brasil, esse problema claramente se refere à 

maioria da população. (ABRAMO.2004.p.17) 

 

É preciso reconhecer o ambiente adverso em que estão inseridas as mulheres negras e 

pensar que as “ quebras de cadeias de subordinação” requer um esforço e uma participação 

comprometida com uma sociedade mais justa e igualitária frente ao desafio de transpor 

barreiras impostas por uma sociedade racista e patriarcal. Como demostramos no capítulo 

anterior, os piores indicadores socioeconômicos estão direcionados para a condição da 

mulher negra. Segundo Werneck (2010):  
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Nós mulheres negras recebemos menos pelo trabalho realizado: nossa 

renda média é 2,7 vezes menor do que recebe em média um homem 

branco, 1,8 vezes menor do que a média de renda das mulheres brancas, 

1,3 vezes menor do que a renda média dos homens negros. (p.5) 

 

 

Estes dados se confirmam no relato da entrevistada D. 31 anos: 

 

 

E esse negócio de... voltando um pouquinho, que eu lembrei de uma coisa 

que é superimportante, que dói no meu bolso, essa questão dessa 

desvalorização. Tipo assim, nessa função que eu tô os homens, nem todos, 

mas a maioria deles ganham muito mais do que eu tendo a mesma 

ocupação – eu acho isso um absurdo! Sim, é um absurdo isso! Não, por 

achar, entendeu, por ter essa coisa lá, é bem forte essa coisa lá de que o 

serviço dele, o que ele tá fazendo é mais importante pra empresa do que o 

que ela tá fazendo... Porque como, tipo assim, por mais que o meu serviço 

perpasse o serviço de todo mundo lá dentro, eles olham acho que como o 

final que é um homem que vai lá e toca e finalizou, entendeu?! 

 

O relato da entrevistada em concordância com a citação da autora supracitada, 

reafirma a necessidade de repensar a inserção da mulher negra no mercado de trabalho na 

perspectiva da consubstancialidade. Segundo os microdados /IBGE (2010) as mulheres 

detinham rendimento médio mais precário, recebendo cerca de R$760,27, os homens negros 

com rendimento médio de R$1025,44, as mulheres brancas R$1437, 64 e os homens brancos 

R$2027,58. 

Podemos chamar este fenômeno, esta divisão, de racismo patriarcal, 

porque ele, além de inferiorizar a população negra, também estabelece 

formas diferenciadas de subordinação de acordo com o sexo das pessoas 

negras, afetando principalmente mulheres dos grupos raciais 

inferiorizados. (WERNECK.2010.p.6) 

 

 

Neste sentido, é necessário que esses dados sejam levados em conta na formulação de 

novas políticas ao reconhecer que no mercado de trabalho, a classe trabalhadora esta 

subdividida em grupos de interesses. Logo, como já salientamos a partir das contribuições de 

Hirata e Kergoat (2017) a classe trabalhadora tem dois sexos, diversos gêneros, diferentes 

raças/cores, e que a interseccionalidade deve ser o ponto de partida para formulação das 

políticas públicas no presente e futuro. Além disso, as diversidades regionais, e locais, assim 

como as diferenciações entre o rural e o urbano devem constar como pauta para se repensar a 

condição das mulheres negras no mercado de trabalho e a interferência das políticas 

governamentais em suas vivências. 
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Estas diferenças vão ser tratadas diferentemente para quem reside em área 

rural ou urbana; nas regiões norte ou nordeste, ou no sul, sudeste ou centro 

oeste nas favelas, nas florestas ou no asfalto, etc. Existem muitas 

diferenças que podem afetar a vida das mulheres negras, produzindo ou 

agravando as desigualdades. Chamamos este fenômeno de coexistência de 

fatores capazes de provocar subordinação de interseccionalidade.  

(WERNECK.2010.p.8) 

 

A dimensão da raça precisa ser considerada nas formulações de novas políticas 

públicas. É preciso compreender que fazer política pública de igualdade racial e gênero não 

se detém somente na compensação de um passado atroz, mas, também, no reconhecimento 

da realidade cruel na qual se insere a mulher negra na atualidade. Segundo Abramo (2004) 

 

As desigualdades e as discriminações de gênero e raça são duas formas 

fundamentais de discriminação que cruzam a sociedade e o mundo do 

trabalho no Brasil. São dois tipos de discriminação que não apenas se 

superpõem, mas se intercruzam e se potencializam. A situação da mulher 

negra evidencia essa dupla discriminação. Examinando os indicadores do 

mercado de trabalho, o que observamos é que em alguns aspectos a 

discriminação de gênero é mais acentuada que a de raça, e em outros 

ocorre o contrário. Não se trata aqui de discutir qual desses dois tipos de 

discriminação é o pior. Ambos são intoleráveis e têm de ser combatidos. 

No caso da mulher negra, uma forma de discriminação potencializa a 

outra. (ABRAMO. 2004.p. 17-18) 

 

Na perspectiva de racismo e políticas públicas, cabe ressaltar a questão da identidade 

negra, que dentro ou fora do mercado de trabalho precisa ser levada a sério. Embora 

tenhamos visto que nos últimos anos a reivindicação dos movimentos negros em favor da 

negritude, dos cabelos crespos, e da exaltação de outras marcas que fortificam a figura negra, 

por outro lado percebemos de forma mais explícita a questão racial face às novas demandas 

negras. Se por um lado, muitas negras desejam abrir mão dos alisamentos e retornarem aos 

seus cabelos de origem, por outro, muitas delas enfrentam problemas com este retorno à 

originalidade. O caso recente que ganhou destaque na mídia brasileira da moça Yasmim 

Stevam (Onde isso é citado? Colocar um rodapé explicando) um exemplo claro de racismo 

explícito no mercado de trabalho, que incide especificamente sobre a mulher negra. A moça 

relata não conseguir se inserir no mercado de trabalho por conta de seus cabelos crespos e 

volumosos. Tal afirmação gerou por um lado grande comoção e por outro uma enchente de 

contra-argumentos que tentavam justificar a sua não inserção no mercado de trabalho por 

diversos motivos, menos o racismo. Este foi somente um caso que ganhou destaque nas 

mídias, porém, isto é uma realidade muito mais frequente na vida da mulher negra do que se 

possa imaginar. Como relata nossa própria entrevistada, foi a partir da forma com que a sua 
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patroa a obrigava a usar seu cabelo e após inserir-se nos movimentos sociais de luta negra 

que ela se deu conta da sutileza do racismo sofrido. 

 

“ Na época, provavelmente achava mesmo né, porque eu prendia rabo 

(rabo de cavalo) e eu tenho a frente do cabelo um pouco mais lisa, meu 

cabelo não é crespo desde o início, é mais liso... Eu prendia o cabelo 

sempre de rabo e aí eu só me dei conta aqui e aí eu falei “Cara, não é um 

processo explícito, violento assim”, mas é uma “violência” no sentido de 

interferir na minha imagem né, de qual é a imagem do belo, porque eu não 

podia ser uma menina negra com o cabelo cacheado que eu sempre tive, 

nunca alisei, cacheado solto, porque isso agredia o padrão de estética que 

ela (dona) tinha pras vendedoras da loja e que não era só das vendedoras 

da loja, era para clientela dela, que eram todas mulheres brancas de classe 

média alta. E eu só consegui fazer esse link (conexão) depois que a 

Paloma falou isso comigo e eu fiquei pensando “Caramba, a Jéssica 

também é negra com o tom de pele mais claro, assim como eu, e sempre 

teve cabelo alisado e eu nunca a vi falar nada”, a Jéssica sempre usou 

cabelo alisado solto, a E. eu levei pra lá também, é uma menina branca, de 

cabelo liso e ela nunca falou nada e aí eu só consegui me ligar nisso aqui, 

agora...” (M. 24 anos, assistente social) 

 

O que pode a mulher negra trabalhadora diante de tais circunstâncias? O que pode a 

mulher negra diante de um ato implícito de racismo em seu ambiente de trabalho? “Prender 

o cabelo” é uma solução sensata? Para responder estas questões, precisamos analisar, 

conjuntamente, racismo e pobreza, ou seja, a intersecção entre classe e raça/cor, na produção 

das desigualdades e discriminações. 

O reconhecimento feminização e etnicização da pobreza como dito no capítulo 

anterior, traz para o centro do debate sobre políticas públicas a necessidade de pensar as 

consubstancialidades numa perspectiva política que rejeita as neutralidades. Por isso, 

Abramo (2004) afirma que, no que se refere às políticas públicas de gênero e raça “não 

existe neutralidade”. A pobreza tem cor e gênero, ela está demarcada de maneira explícita e 

consubstancializada na sociedade brasileira. A inserção das mulheres negras no mercado de 

trabalho majoritariamente no trabalho do cuidado é um dado importante para se pensar as 

estratégias das mulheres negras no enfrentamento da pobreza imposta. O trabalho do cuidado 

torna-se então uma rota de fuga, uma “saída certa” para a mulher negra e pobre. Esta 

perspectiva da pobreza é trasladada nas relações de diversas formas. Não somente o trabalho 

do cuidado confere a demarcação da pobreza nas vidas das mulheres negras. Como relata a 

entrevistada abaixo sobre suas relações no seu primeiro emprego no setor de comércio. 

Porque, assim, a gente é condicionada a pensar que a gente tá dividido só 

como classe né, entre pobres e ricos, e a loja que eu trabalhava, de 

vestuário feminino e que, pela localização, boa parte das minhas clientes 

eram bancárias do (banco) HSBC, que o estacionamento ficava do lado, do 

(banco) Santander, que ficava na rua de trás e do Itaú, que era na rua da 
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frente. Então, assim, as bancárias vinham sempre, eram as clientes fixas. 

Então, a gente tinha uma clientela lá na loja, que deve continuar, pois a 

loja ainda existe, de classe média alta mesmo... Então, a minha ideia 

assim, era sempre de ter que engolir muita coisa, muita grosseria, muito 

bom dia não respondido... Mas sempre naquela perspectiva do “somos 

pobres, eles são ricos e estão vindo aqui comprar, então preciso que ele 

compre e larga isso pra lá”... É quase que isso! Relação comercial mesmo! 

(M. 24 anos. Assistente social) 

 

 

Como relata a entrevistada acima, a pobreza passa a ser naturalizada na vida da 

mulher negra. Quando ela diz “somos pobres, eles são ricos e estão vindo aqui comprar, 

então preciso que ele compre e larga isso pra lá”. Está implícita uma subordinação 

inconsciente da condição de subalternidade em face da pobreza imposta. Neste sentido, 

políticas públicas comprometidas, deveriam ter como pressuposto central que 

 

A pobreza é heterogênea. Isso pode parecer óbvio, mas não é porque a 

maioria das análises e diagnósticos sobre a questão da pobreza, os 

indicadores em geral utilizados para medi-la, assim como as políticas 

públicas desenvolvidas para tentar combatê-la não consideram 

devidamente nem a dimensão de gênero, nem a de raça desses fenômenos. 

(ABRAMO.2004.p. 18) 

 

 

Na esteira da autora supracitada, as Políticas Públicas que se preocupam com tais 

devem vislumbrar alguns determinantes chave. O primeiro determinante é a maior 

dificuldade de inserção das mulheres negras no mercado de trabalho e, com trabalho decente, 

como falamos anteriormente. Segundo Abramo (2004), na dimensão do gênero, a dificuldade 

se situa na imposição dos múltiplos papéis da mulher na sociedade. Nisto, se insere o debate 

de horas de atividade exercidas entre homens e mulheres. Ressaltamos que segundo a 

pesquisa de Barbosa (2018)  

 

Ao longo dos últimos anos, algumas mudanças importantes foram 

observadas com relação ao uso do tempo dedicado ao trabalho remunerado 

(no mercado) e ao trabalho não remunerado (em afazeres domésticos). No 

Brasil, por exemplo, entre as mulheres, nota-se um aumento nas horas 

trabalhadas no mercado, enquanto entre os homens ocorreu uma 

expressiva redução. Com relação às horas despendidas em afazeres 

domésticos, verifica-se uma diminuição para as mulheres e um leve 

aumento para os homens. Portanto, as diferenças por gênero quanto ao uso 

do tempo com relação ao trabalho têm se estreitado ao longo dos últimos 

anos. (BARBOSA.2018.35) 

 

Ainda que algumas mudanças tenham ocorrido, o trabalho feminino consome um 

número de horas maior que o do homem por dia (especialmente entre os setores mais pobres) 
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e não tem um valor econômico reconhecido pelo mercado. No caso das negras, um elemento 

importante é a escolaridade. 

Apesar dos avanços verificados na última década nos níveis de escolaridade, 

principalmente a partir das políticas de incentivo de acesso à universidade como o FIES, 

REUNI, e a Lei de Cotas, ainda persiste um diferencial muito grande entre negros e brancos 

nesse aspecto. Além disso, merece atenção as necessidades relativas à permanência desses 

sujeitos na Universidade, o que nem sempre vem sendo garantido aos estudantes pobres. 

  

“Então, de eu não perder isso, de não deixar isso se perder no dia a dia, 

nos outros compromissos de trabalho, de conseguir manter essa 

centralidade lá, de sair e voltar pra lá, porque eu acho isso muito 

importante, de entender o que minha família passou e aonde a gente tá 

chegando, pra mim é muito importante. Eu estou no mestrado e tenho um 

primo que está se formando engenheiro esse ano, então assim, são várias 

conquistas que meus avós estão vendo agora, de coisas que foram lá atrás, 

na década de sessenta e estar vendo que isso tá frutificando e como que a 

gente vai fazer isso caminhar, porque eu acho que isso tem muita relação 

com quem responde esse questionário, que é cotista. Da gente entender 

essa importância de como quando a gente chega em determinado patamar, 

a gente consegue reproduzir isso pros nossos, sempre com o desejo do 

mais. E a gente consegue fazer isso, por isso que a lei de cotas é tão 

importante pra fazer minimamente uma geração se formar pra que outra 

geração consiga se pensar se formando, que é a geração dos filhos, dos 

netos e que isso se reproduza pra que gente um dia não precise mais ter 

isso, mesmo num contexto de desigualdade”. (M. 24 anos, assistente 

social) 

 

 

Embora a dificuldade no acesso à universidade tenha sido amenizada por políticas 

de incentivo, por outro, a falta de assistência estudantil, de bolsas de extensão, a falta de 

uma política federal de passe livre universitário retira muitas mulheres negras das salas das 

universidades. Isto fica claro nos relatos das entrevistadas mais jovens. 

“Como o da própria UENF mesmo né, que consegue bolsa pra todos os 

estudantes e tal... E como que isso facilitaria alguns processos, porque pra 

estudar eu preciso trabalhar e isso sempre aconteceu comigo desde a 

graduação, porque na graduação, também, eu nunca consegui bolsa, nunca 

consegui... E aí eu sempre tive que trabalhar, eu comecei a trabalhar com 

dezesseis anos no comércio, eu entrei na UFF, eu tinha acabado de fazer 

dezessete anos, eu entrei pra trabalhar no comércio aqui de Campos e só 

saí do comércio com vinte e um anos, porque eu precisava estagiar na 

faculdade, estágio obrigatório”. (M.24 anos, Assistente Social / 

Mestranda) 

 

Em se tratando de ensino superior, racismo e sexismo, dentre outros 

questionamentos são apontados nas falas das entrevistadas. Sobre a situação de acadêmicas 
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negras, Bell Hooks (1995.p.468) afirma que: “As intelectuais negras trabalhando em 

faculdades e universidades enfrentam um mundo que os de fora poderiam imaginar que 

acolheria nossa presença, mas que na maioria das vezes encara nossa intelectualidade 

como ‘suspeita’”. 

 

Como relata a entrevistada: 

 

 
Então assim, como que a gente é excluída inclusive do nosso papel de 

resistência e eu acho que a minha forma de resistência, uma das trincheiras 

que eu escolhi, que é estar dentro da Universidade, é de fazer com que 

outras pensem que isso aqui é possível, que essas crises existências que a 

gente tem não precisam, que elas não precisam mais ter, que elas possam 

olhar pro lado e ver outras nas salas delas, escrevendo. Também 

escrevendo sobre as questões raciais, sobre qualquer outra coisa, mas que 

esteja aqui, com sua intelectualidade valorizada, que tenha condições 

estruturais nessa Universidade de entender que tem pessoas que são 

pobres, que elas precisam de bolsas, que elas precisam ter essas condições 

de permanecer aqui dentro e de produzir, de ter sua intelectualidade 

valorizada, porque isso afeta diretamente na qualidade dessas produções. 

(M. 24 anos. Assistente social) 

 

A falta de assistência e a necessidade de trabalhar, assim como a necessidade de 

atender as demandas da própria universidade e de casa gera um esgotamento psicológico, 

físico e emocional nas mulheres negras. Porém, a conclusão do nível superior oferece  

a  mulher negra uma possibilidade de alcançar o que seus antepassados não alcançaram, por 

isso nossa entrevistada relata que 

 

Superar é tudo, é... é... o fato, tipo assim... pra mim é uma questão de 

orgulho também. Poxa, meu pai tá doido “vai se formar quando? Vai se 

formar quando?”. Meu pai eu vou é... eu vou... aí... eu acho que estou com 

esgotamento psicológico R... Eu chamo ele de R.... Eu acho que vou 

trancar semestre que vem pra dar uma respirada. Ele “que nada, trancar 

nada, não, se forma menina, o que é isso, o que é isso”. Tipo assim, de 

trazer esse orgulho também aos meus pais, porque eu sou mãe. Minha filha 

ainda é pequena, mas, poxa, cada coisa que ela... ela é muito inteligente, 

minha filha é inteligente[...] Até hoje eu fico pensando, será que eu 

consigo conciliar? Eu tô com esgotamento psicológico, tem dias que eu 

paro e fico que nem uma ameba, sério! Eu fico parada assim e o cérebro 

só... eu, eu sonho com a faculdade, eu sonho com o serviço, eu acordo “ah, 

esqueci alguma coisa”. É muito difícil, porque eu tenho que dar atenção 

para minha filha, eu chego em casa cansada, esgotada e minha filha “mãe, 

vamos brincar de boneca, vamos brincar de alguma coisa”. É muito ruim. 

Eu acho que é muito difícil mesmo conciliar. Não sei ainda se consigo 

conciliar e eu até tive uma conversa com o meu marido “não dá, ó, você 

tem que me ajudar”. Porque tipo assim, ele ainda tem esse negócio de... 

de... ele é antigo. Não é antigo, mas é tipo assim “ah, eu não sei fazer as 

coisas, ah, eu não sei arrumar a casa”. Eu: “amo, você tem que aprender”. 
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Ah, tem dia que eu chego e tem que fazer comida, ele tá igual a uma 

ameba no sofá, com fome, esperando eu. Aí nesse dia eu falei pra ele “ó, 

você quer ser um homem antigo, então eu vou ser uma mulher antiga. Meu 

dinheiro você não vê mais em casa”. Porque poxa, homem antigo pagava 

tudo, bancava mulher, pagava empregada para mim. Já ia ser uma coisa, 

é... (D.30 anos. Técnica em química, estudante de Serviço Social) 

 

 Para além disso, soma-se a questão do sexismo das profissões como já salientamos 

no início deste trabalho. Sobre isso, Abramo (2010) afirma: 

 

Existem também fatores culturais que não incentivam — ou desincentivam 

— o trabalho feminino, dentre eles a velha ideia de que cabe ao homem o 

papel de provedor da família e à mulher as funções de cuidado. [...]. O 

trabalho tanto de negros como de mulheres é menos valorizado social e 

economicamente. Isso está na base dos preconceitos que afetam a sua 

inserção no mercado de trabalho, como a suposta “falta de competência” 

para determinados tipos de trabalho, ou uma delimitação rígida do que 

seriam trabalhos próprios para mulheres e próprios para homens, próprios 

para negros e próprios para brancos. Na verdade, existem muitos 

preconceitos, muitos estereótipos diferentes, mas todos eles têm um 

elemento comum: a desqualificação das mulheres em relação aos homens 

e dos negros em relação aos brancos. As formas pelas quais negros e 

mulheres são desqualificados e desvalorizados no mercado de trabalho não 

são necessariamente as mesmas, mas esse fenômeno ocorre com ambos os 

grupos da população e está na base da persistência e reprodução de uma 

segmentação ocupacional que os desfavorece. (p. 19) 

 

O contexto cultural influencia diretamente na inserção das mulheres negras no 

mercado de trabalho assim como em outros contextos. A inserção da família e 

principalmente da mãe no mercado de trabalho tem ligação estreita com a inserção das 

mulheres mais jovens. Como falamos anteriormente, a inserção da entrevistada J. 54 anos 

como empregada doméstica, levou à sua filha mesmo tendo completado o ensino médio a 

buscar no trabalho doméstico a forma rápida de subsistência a partir do conhecimento prévio 

de sua mãe com os seus patrões. De forma semelhante, a entrevistada D.31 inicia no 

mercado do trabalho com auxílio de sua mãe, embora numa posição diferenciada de sua 

mãe. Embora as possibilidades de melhor inserção no mercado de trabalho tenham se 

ampliado a partir do incentivo governamental a partir das políticas públicas de trabalho e 

renda e igualdade racial no Brasil. 

Concluímos, portanto, que durante toda a pesquisa ficou claro que o acesso ás 

políticas públicas, principalmente as de redistribuição de renda e de igualdade racial são 

fundamentais para que as mulheres negras ultrapassem as barreiras postas pelo racismo, pela 

desigualdade de classe, pelo machismo e sexismo. Os resultados da pesquisa deixam claro 

que o acesso á níveis de escolaridade mais elevados, como nível superior por sí só, não é 

garantia de uma inserção qualificada no mercado de trabalho. 
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Embora todas as conquistas do povo negro nas últimas décadas, persistem ainda 

alguns entraves na vida das mulheres negras. As mulheres negras conviveram muitos anos e 

ainda convivem com o “ não lugar”, com o lugar da negação de direitos. Sobre isso, Cibele 

da Silva Henriques (2017) afirma que : 

 

Desse modo, o não lugar dos negros na sociedade brasileira foi o fator 

essencial para que não lhes fossem concedidos direitos básicos, como por 

exemplo, o direito à educação e saúde. No caso das mulheres negras, tal 

fato se estendia para o âmbito doméstico, pois não podiam sequer criar 

seus filhos porque para sobreviver precisavam trabalhar como empregadas 

domésticas e ou babás, cuja função principal era a criação dos filhos das 

mulheres brancas, da classe média, que lutavam pela sua emancipação 

política e social. ( p.154) 

 

Entretanto, os relatos das mulheres mais jovens vêm enriquecidos pela presença de 

políticas públicas que contribuíram diretamente para que elas alcançassem níveis de 

escolaridade inimagináveis para as mulheres com idade acima de 50 anos. 

 

Minha avó, meus avós, minha mãe e meu pai, eles sempre trabalharam né, 

na plantação de cana, na lavoura. Meu pai era caminhoneiro e minha mãe 

e meus avós, cortadores de cana. A minha infância foi toda assim, com eles 

trabalhando na roça mesmo. Quando eu tinha assim uns 12 anos, a minha 

mãe - a minha vó já falecida  né? - a minha mãe se envolveu com esse 

negócio de política né, de prefeitura e ela começou trabalhando como 

serviços gerais e meu pai né começou a trabalhar como carreteiro, 

trabalhar em caminhões em Macaé, mas tipo assim tudo proveniente desse 

meio de roça que eles estavam, quando eu tinha uns 12 anos. Por minha 

mãe tá nesse meio de prefeitura, minha primeira experiência foi na 

prefeitura também, como atendente de balcão, de farmácia... E depois que 

eu saí da prefeitura, eu fiquei desempregada por um ano e eu fazia um 

curso técnico no CEFET, Técnico em Química. Então, eu fiquei um 

período de um ano sem trabalhar, aí depois eu fui trabalhar na Kehdi 

Engenharia, tipo assim, mas eu não ganhava nada. Se você vendesse, você 

tinha salário, se não vendesse, você não tinha. (D. 31 anos, técnica de 

química e estudante de serviço social). Você está esquecendo de apresentá-

la como estudante de graduação de Serviço Social. 

 

Nessa parte final alguns desafios são postos diante das políticas públicas voltadas ao 

combate à pobreza e à geração de emprego e serão apresentadas na perspectiva da 

consubstancialidade. O primeiro, é incorporar uma dimensão de gênero e raça nos métodos 

de medição da pobreza, como forma de visibilizar as particularidades das mulheres negras. 

Se a pobreza é heterogênea e consubstancial, essa realidade deve ser apresentada também 

nos indicadores. 

Segundo Abramo (2010), 

através dos quais esses fenômenos são mensurados, assim como nas 

análises e diagnósticos feitos sobre pobreza, problemas de emprego, 
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educação, saúde, habitação etc. Outra vez, isso vale para qualquer área das 

políticas públicas. Para elaborar políticas mais eficazes de combate à 

pobreza é fundamental compreender as causas a ela associadas, identificar 

os grupos mais vulneráveis e gerar respostas adequadas. É fundamental, 

ainda, que as pessoas em situação de pobreza deixem de ser vistas apenas 

como beneficiárias de programas sociais, e passem a ser vistas como 

cidadãs e cidadãos portadores de direitos. (p.21) 

 

O segundo desafio é acolher as pautas dos movimentos sociais às agendas públicas 

governamentais estabelecendo novos caminhos para formulação de políticas públicas 

coerentes. Essa integração não apenas oxigena as novas formulações de políticas públicas, 

como tem o poder de reavivar as memórias e lutas negras ao longo dos anos na sociedade 

brasileira. 

Isto se expressa na fala da entrevistada abaixo 

 

“Sim! E como movimento social, eu tenho participado de alguns comitês 

e, assim, estava sendo discutido um Plano Municipal de Política para 

Mulheres, que não contava com as mulheres negras, então pra quê eu vou 

continuar morando em Campos? Minha filha, minha neta, minha bisneta 

vai estar aqui e vai ser. Assim, um Plano Municipal que não é revisto 

sempre, ele vai ser norte pra política pública que elas vão vivenciar e que 

eu vou vivenciar ainda, porque ainda sou jovem, então como que assim, o 

meu comprometimento não é só com aqueles que eu conheço, mas é pra 

posteridade mesmo, porque muitas coisas a gente não vai conseguir ver a 

melhora, mas como é necessário continuar essa luta, porque em condições 

muito piores, mulheres negras começaram e travas essas lutas e como que 

a gente precisa segurar esse bastão e lançando pra frente, formando mais 

de nós, mais pessoas que denunciam violência doméstica, mais pessoas 

que denunciam racismo, mais pessoas que estejam engajadas em 

movimento social, que entendam a importância de estar nesses trabalhos, 

de estar ocupando espaço acadêmico, de estar ocupando espaços de poder 

qualquer, mas que seja em nome de uma sociedade que reconheça a gente 

enquanto ser humano, como alguém que não mereça desigualdades, como 

alguém que nossas diferenças não sejam condicionantes pra desigualdades. 

A gente precisa formar isso nas pessoas pra ontem e acho que meu papel 

na Universidade está muito nesse sentido, de fazer as pessoas entenderem 

isso, de que nós somos diferentes, que não tem problema nenhum nisso e 

que isso não pode ser justificativa pra desigualdade. Eu acho que é o meu 

comprometimento com as e agora e as que virão depois. É isso”! (M.24 

anos, assistente social) 

 

O terceiro desafio é gerar novas respostas para os antigos e novos problemas que 

perpassam as experiências negras. Para tanto faz-se necessário revisitar as políticas públicas 

com olhar crítico, percebendo sempre a mutabilidade incontrolável do tempo. A cada nova 

geração novos desafios são somados, e por esta razão é preciso colocar sempre a realidade 

vivida como ponto de partida para novas esperanças. Reconhecer até que ponto as 

reivindicações dos movimentos sociais têm sido apropriadas pelas agendas de governo é 

essencial. 
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Quando falamos de políticas públicas nos referimos a gestores, a formuladores de 

políticas, a pessoas responsáveis pela implementação dessas políticas, seu 

monitoramento e avaliação. Estamos falando do governo, dos funcionários 

públicos e também das organizações da sociedade civil que estão em constante 

diálogo com esses gestores públicos. Um fator central, portanto, para o êxito 

dessas políticas, para aumentar sua capacidade de contribuir para a superação das 

desigualdades de gênero e raça é fortalecer as capacidades institucionais dos 

atores que são por elas responsáveis para que sejam capazes de executar tudo o 

que estamos propondo aqui. Não basta ter sensibilidade para a questão de gênero, 

sensibilidade para a questão de raça, isso é importante, mas não suficiente. 

Fundamental é saber como traduzir essa sensibilidade em programas e políticas 

concretas, em ferramentas concretas, e isso exige um grande esforço de formação 

e capacitação dos gestores públicos e dos demais atores sociais e a criação de 

espaços e mecanismos de diálogo social e de concentração em torno ao tema. As 

organizações sindicais, de empregadores, de mulheres e negros têm de estar 

presentes nessa discussão. Para isso elas também têm de se qualificar, para saber 

traduzir todas essas ideias e demandas em políticas e ações concreta 

(ABRAMO.2002.p.20-21) 

 

 

A relação entre sociedade política em permanente dinâmica, permite que os conflitos 

vivenciados se tornem parte das agendas das políticas públicas implicando reformulações e 

redefinições nos programas de governo. Esta perspectiva, além de revisar a dimensão do 

Estado enquanto espaço estanque, propicia um balanço coerente das novas formulações e 

transformações nos últimos anos. 

Finalizando, após expormos as necessidades e a importância das políticas públicas 

como instrumentos na quebra das cadeias de subordinação, não poderíamos deixar de trazer 

para o debate o processo mais recente de desmonte dos direitos e das políticas públicas 

consolidados pela Constituição Federal de 1988 e que afetam diretamente grande parte da 

população. Vivemos na atualidade o maior retrocesso no que tange à garantia de direitos 

sociais. Segundo o DIESAT/2016: 

O cenário político e econômico no Brasil imposto pela crise estrutural do 

capital (MÉSZÁROS) é de evidente retração social, e as perdas no âmbito 

dos direitos sociais serão inestimáveis. As medidas de ajuste fiscal de cariz 

neoliberal em curso no País sob o comando do governo ilegítimo de 

TEMER (PMDB), sem nenhum catastrofismo, põem em xeque o SUS, a 

Previdência Social, e consigo a liquidação dos direitos sociais 

conquistados pelos trabalhadores. Sem os direitos sociais consolidados a 

ST se tornará inexequível e inviável no âmbito da Seguridade Social 

(DIESAT, Nº42.2016) 

 

Os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras foram os mais atacados. Uma das 

primeiras ações pós impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, assumindo seu Vice, 

foi a ação parlamentar que reconhecia como legítimo o governo ilegítimo de Michel Temer 
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(PMDB), assegurando os novos rumos da política econômica do País, levando a cabo a 

imposição de uma política atroz de reajuste fiscal que prevê reformas profundas na 

Previdência Social e na legislação trabalhista, entre outras. 

Essas medidas serão decisivas para o enfraquecimento de toda a rede de proteção 

social conquistada a partir da Constituição Federal de 1988, entre elas, está a atual Proposta 

de Ementa Constitucional - PEC 55 (antiga PEC 241), que congela os gastos públicos por 

um período de 20 anos, conhecida como a PEC do “fim do mundo”. 

A PEC do “fim do mundo” consolida o Estado neoliberal sob a égide do 

mercado, transformando os direitos sociais em direitos do “consumidor”, 

acessíveis via planos privados de Saúde, previdência privadas, entre 

outros, essa lógica consolida o Estado máximo para o capital e mínimo 

para os direitos sociais (NETTO,2012). 

 

Esta medida delimita um limite para as despesas primárias de cada poder e ente 

federativo, este teto será corrigido pela inflação (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA) do respectivo ano anterior, ao longo de vinte anos. 

 

Vale destacar que a PEC 55, não altera a política do superávit primário no 

país, que atualmente é responsável por se apropriar da riqueza do fundo 

público em 42,42 % do orçamento da Seguridade Social, isto significa que 

manterá os privilégios do capital financeiro com juros e amortizações da 

dívida pública. (DIESAT, n°41,2016). 

 

Entre outros pontos, as principais ofensivas do governo de Michel Temer são: contra 

os direitos trabalhistas, destaca-se a convocação pelo INSS, por força de uma medida 

provisória n.º 739/2016, investe contra a CLT, um marco dos direitos trabalhistas. Sobre ela 

cogitam a possibilidade de afrouxar os critérios que caracterizam o trabalho escravo, de 

reduzir a idade de ingresso dos aprendizes para 14 anos, de aumentar a idade da 

aposentadoria e de estender o período de contribuição obrigatória para se aposentar, além 

de desvincular os benefícios do reajuste do salário mínimo. Ao lado dessas medidas o 

governo estimula a adoção dos regimes de previdência privada (DIESAT, n°42,2016).  

Segundo Sergio Domingues (2016), o governo golpista 

  

Por trás do palavreado com pretensões de objetividade técnica, estão 

interesses poderosos. Em ambas as questões estão em jogo não apenas 

direitos e conquistas dos    trabalhadores, mas    o    controle    de    

enormes    recursos    financeiros.(DOMINGUES.2018.p.21) 
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Neste contexto, as análises anteriores a partir da revisão bibliográfica e as 

entrevistas coletadas são legitimadas. Fechamos então nossa análise ampliando o 

olhar para o processo recente de acumulação do capital. Segundo DIESAT (2016), 

 

E no início do ano de 2016 com o cenário de crise mundial, as forças 

sociais ultraconservadora da sociedade e da classe política apoiados por 

grandes oligarquias econômicos e da imprensa brasileira lograram êxito 

em inaugurar um novo ciclo de acumulação do capital e exploração dos 

trabalhadores. (DIESAT nº 42.2016) 

 

Por fim, resta somente uma questão. Neste novo ciclo de acumulação e exploração dos 

trabalhadores, como ficam as mulheres negras? Como dizemos no início, não pretendíamos 

trazer respostas definitivas aos nossos muitos questionamentos. Importa para nós, tecermos o 

debate acerca das vivências de mulheres negras trabalhadoras numa perspectiva 

intergeracional e visualizar em suas trajetórias de vida suas estratégias e resistências, suas 

lutas e memórias mediadas pelo mercado de trabalho como forma de detectar de que forma 

tem ocorrido as quebras nas cadeias de subordinação na vida das novas gerações. Importa 

trazer para o debate acadêmico as particulares demandas das mulheres negras pois 

acreditamos que veementemente na fértil união entre teoria e prática. Sendo assim, esperamos 

ter contribuído para o debate de gênero, raça e classe, assim como na reflexão sobre as 

formulações das políticas públicas futuras. 

Para encerrar, trazemos o relato da quarta faze das entrevistas. Não deixamos para o 

momento da conclusão por acaso. O momento do espelho é dividido em dois pontos. O 

primeiro é aonde as mulheres entrevistadas literalmente olham para a sua imagem no espelho 

cedido pela entrevistadora e respondem: quem é a mulher do espelho. O segundo ponto é a 

interface das gerações, onde as mulheres mais velhas deixam conselhos para as gerações mais 

novas e as mais novas agradecem às mulheres que vieram e lutaram antes de nós. É preciso 

destacar que as lagrimas acompanharam a resposta de todas as nossas entrevistadas, e que 

independentemente da idade, ver-se no espelho foi sinônimo de encontrar-se consigo e 

visualizar as profundezas e segredos dos seus corações. Não encontramos nada mais coerente 

que encerrar este trabalho com os relatos do momento mais lindo de toda a pesquisa. E 

embora esses últimos relatos não tenham uma ligação direta com o mercado de trabalho, essas 

memórias compõe as histórias das nossas protagonistas. Escolhemos então dois entre os cinco 

relatos, o relato da mulher mais velha e da mulher mais nova. A mulher mais velha, marcada 

por diversas formas de violência inclusive sexual, fala de si e deixa o seu recado para as 

gerações futuras assim: 



139 

 

 

“É… (profundo suspiro), muita luta, com muita garra e uma vencedora e 

eu hei de vencer. Mulher né, se valorize, se dê valor, não se troque por 

qualquer moeda, se ame, porque isso é muito importante. Entendeu? 

Porque a gente tem que gostar da gente, mais, e o que a gente vê hoje aí 

faz pena, as menina nem seio tem mais tá tudo...sabe… é…. tô falando 

isso pra essa geração mas já falei pessoalmente pras minha neta não fique 

como se fosse uma cisterna, depósito de esperma. É eu falei isso pra 

minha neta. Se valoriza. Não tem que viver como se fosse um depósito de 

esperma não”. (E.73 anos aposentada) 

 

Já a mulher mais jovem, traz em seu discurso as novidades de vida de uma mulher 

negra universitária, mestranda, trabalhadora qualificada, militante que guarda a memória dos 

antepassados e vislumbra um futuro mais promissor. 

 

“Nossa, isso é muito difícil! Falar sobre a gente é sempre muito difícil, 

sempre muito difícil! Mas é uma mulher muito menina ainda né, sou uma 

mulher jovem e todos os lugares que eu tô, me coloco sempre muito na 

perspectiva de aprender, de me colocar como aprendiz das coisas... Não 

que eu seja só ouvidos, porque eu tenho posicionamento também, que eu 

sei que tenho posicionamento muito forte, personalidade forte, às vezes, 

pode até parecer difícil, mas não é, é mais de me entender assim. Acho que 

eu demorei muito tempo pra entender que eu poderia me posicionar em 

alguns espaços, em alguns lugares... Isso é difícil pra gente e é difícil 

romper com alguns silenciamentos que a gente acha que o que vamos falar 

pode não ser tão importante assim e eu acho que pra mulheres negras 

jovens, isso é muito presente, né?! Aí... É difícil! Porque... eu passei por 

um período muito complicado agora, disso tudo, de ansiedade, de me 

sentir muito incapaz pra algumas coisas... E, assim, o movimento social 

pra mim foi muito importante por causa disso, das meninas que estão 

comigo me mostrarem o quanto eu sou importante naquela luta, minhas 

falas, meus posicionamentos, minha presença em si. Como que muitas 

pessoas estavam ali, porque eu estava ali e isso vai causando um espelho, 

um efeito dominó de espelho... É difícil, né? Porque eu acho que foram 

tantas mulheres em contextos tão diferentes e que das suas maneiras, com 

as estratégias que elas podiam lançar mão naquele momento, de fazer 

processos de resistência... Se hoje não é fácil, imagina naquele período, 

né? Porque se for parar pra pensar, nossas ancestrais não eram 

consideradas pessoas, eram destituídas do direito de ser humano, de ser, 

que era o primeiro direito que todo ser humano deveria ter e que elas eram 

destituídas. O direito de ser, assim, se elas não eram, o que elas fariam? E 

como que mesmo assim muitas delas lançaram mão de diversas 

estratégias, se tornaram líderes de revoluções mesmo, porque se rebelar 

naquele regime, eram revoluções, maiores e menores. Então como que isso 

é importante e hoje eu paro pra poder estudar a história de algumas 

mulheres negras e eu vejo quão importante foi a inserção de mulheres 

negras nos ensinos acadêmicos, sabe...” (M. 25anos, assistente social) 

 

Desta forma, encerramos nossa pesquisa com sinais evidentes de que avançamos e 

prosseguiremos em avançar. O relato acima é correlato a afirmação de 

(HOOCKS.1995.p.472) quando diz que “muitas vezes pensadores negros temem que nosso 
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trabalho não seja levado a sério por um público maior que ele seja julgado de certa maneira 

deficiente”. Este desafio não se esgota no meio acadêmico. A cada nova conquista um novo 

desafio é automaticamente posto. Entramos nas universidades, mas isto não significa que a 

universidade tenha internalizado nossas demandas. Temos percebido que ocupar os espaços de 

decisão, de poder não significa poder ser e expressar verdadeiramente nossas demandas. Um 

exemplo disto é o caso da deputada Marielle Franco. O caso da Marielle nos leva a muitos 

questionamentos, porém, para nós, uma reflexão torna-se necessária a este trabalho. Embora a 

deputada tenha ocupado um espaço negado por muitos anos, isso não significou poder de 

expor demandas reais da população negra. A sensação é que embora estejamos conquistando 

postos mais elevados em diversos espaços, persistem diferentes mecanismos de silencia- 

mento. A morte de Marielle Franco representa para nós a necessidade de rever os caminhos de 

luta e repensar até onde temos de fato conquistado nossa autonomia e até que ponto estamos 

sendo inseridos numa perversa trama de apaziguamento do povo preto e pobre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação possibilitou que fosse conhecida, mesmo que o tema não tenha se 

esgotado, a realidade e particularidades das trajetórias das mulheres negras no mercado de 

trabalho na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. A proposta de conhecer este contexto no 

foco da consubstancialidade se mostrou relevante, visto que foi claramente percebido que as 

vivências negras são permeadas por profundas desigualdades e particularidades que se 

expressam na posição ocupada por estas no mercado de trabalho. Além disso, percebemos 

que estas relações sociais no mercado de trabalho são articuladas com os processos 

históricos que abarcam uma gama de fatores complexos que interferem diretamente nos 

espaços em que as mulheres negras estão inseridas. 

Tais complexidades não puderam ser mensurados em sua totalidade, posto a 

infinidade de desafios impostos a mulher negra inserida numa sociedade tão desigual e 

mantenedora de práticas machistas e racistas como foi visto nos relatos das nossas 

entrevistadas. No entanto acredita-se que o objetivo tenha sido alcançado no sentido de por 

um lado demonstrar que a desigualdade tem raça, cor e gênero e que neste jogo perverso as 

mulheres negras são as mais sacrificadas, principalmente as mulheres mais velhas que 

tiveram muito menos acesso as políticas públicas de reparação, de amparo e proteção. E por 

outro lado, mostrar os avanços conquistados nos últimos anos a partir da inserção das 

agendas dos movimentos sociais principalmente dos movimentos negros e feministas nas 

formulações das políticas públicas possibilitando novas perspectivas sobre as vidas das 

mulheres negras na atualidade. Percebemos a insuficiência de políticas públicas municipais 

que considere a dimensão consubstancial da pobreza, expressadas na condição da mulher 

negra nas múltiplas relações sociais tendo em vista o passado escravista e a história da 

constituição do mercado de trabalho urbano na cidade de Campos. 

Percebeu-se que a inserção da mulher negra no mercado de trabalho está 

estreitamente relacionada a inserção de seus familiares. Num passado onde a educação era 

um campo negado à mulher negra e o corte de cana e o trabalho do cuidado era praticamente 

a única ocupação possível, era comum que as mães levassem suas filhas a exercerem a 

mesma profissão. Ou seja, as cadeias de subordinação como falamos era algo indetectável e 

naturalizado nas vivências negras. A partir das reinvindicações dos movimentos sociais 

negros e feministas principalmente nos anos 80, as demandas da população negra são postas 
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como pautas de debate nos espaços de decisão governamental. Surgem as políticas de 

reparação, políticas de proteção ao trabalho doméstico, as leis que determinam crimes de 

racismo , entre outros aparatos que buscam promovem o bem viver das mulheres negras. 
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APÊNDICE A  

ROTEIRO DE ENTREVISTA PROPOSTO 

PROPOSTA DE ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

 

 

1º FASE: ACOLHIMENTO 

 

 APRESENTAÇÃO 

 EXPLICAÇÃO SOBRE OS OBJETIVOS DA PESQUISA E DE COMO ELA É FEITA 

 QUESTIONAR SOBRE A AUTODEFINIÇÃO DA IDENTIDADE E NEGRITUDE DAS 

PARTICIPANTES 

 EXPLICAR O MOTIVO DA PARTICIPANTE TER SIDO ESCOLHIDA PARA COMPOR 

ESTE TRABALHO 

 COLETAR DADOS PRIMÁRIOS: NOME , IDADE, RAÇA, LOCAL ONDE RESIDEM E 

OCUPAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NA ATUALIDADE. 

 COMPREENDER SE SÃO BENEFICIÁRIAS DE ALGUM BENEFÍCIO SOCIAL 

  

 

2º FASE: HISTÓRIAS E MEMÓRIAS 

 

 TEMPO DESTINADO PARA QUE AS ENTREVISTADAS FALEM SOBRE SUAS 

TRAJETÓRIAS DE VIDA E DE SUA FAMÍLIA COM DESTAQUE PARA AS 

DIFERENTES FORMAS DE INSERÇÃO E DE SEUS ANTEPASSADOS NO MERCADO 

DE TRABALHO E NO CONTEXTO ESCOLAR, ASSIM 

 

 COMO DIALOGAR SOBRE SUA CONDIÇÃO de vida ATUAL. 

 

 Dialogar sobre as experiências na cidade, no ambiente urbano 

 

 COMPREENDER A TRAJETÓRIA DA ENTREVISTADA E DE SEUS ANTEPASSADOS 

NA EDUCAÇÃO FORMAL, TEMPO DE ESTUDO, POSSIBILIDADES DE ACESSO E 

PERMANÊNCIA NA ESCOLA E NOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR QUANDO FOR O CASO. É IMPORTANTE QUE AS ENTREVISTADAS 

TRAGAM A MEMÓRIA DO PASSADO, DAS RELAÇÕES DE TRABALHO DE SUAS 

MÃES E AVÓS PARA QUE POSSAMOS VISUALIZAR DE QUE FORMA AS RELAÇÕES 

DE TRABALHO FACE GENERO, RAÇA E CLASSE  TEM SE REDESENHADO E 

 

 QUAIS OS FATORES SOCIAIS QUE CONTRIBUEM PARA A CONSTITUIÇÃO DESTA 

NOVA HISTÓRIA. 

 

3º FASE   VIDA , TRABALHO E SENTIMENTOS 

 

 SOLICITAR QUE AS ENTREVISTADAS FALEM SOBRE SUAS TRAJETÓRIA NO 

MERCADO DE TRABALHO, AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS NA MAIOR PARTE DO 

TEMPO E SUAS ESTRATÉGIAS DE VIDA PARA CONCILIAR TRABALHO 

REMUNERADO, CUIDADO DOS FILHOS E DOS OUTROS DEPENDENTES. 
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 PEDIR PARA QUE ELAS FALEM SOBRE O PESO DE SER MULHER E SOBRE A 

NECESSIDADE DE DESEMPENHAR MÚLTIPLOS PAPEIS SOCIAIS SENDO UMA SÓ 

PESSOA. QUESTIONAR SOBRE AS FORMAS DE DISTRAÇÃO POSSÍVEIS A ESSAS 

MULHERES. SABER SOBRE A RELAÇÃO DA ROTINA INTENSA DE TRABALHO E 

FAMÍLIA FACE AS DROGAS E DOENÇAS FÍSICAS E PSÍQUICAS. 

 

 PERCEBER DE QUE FORMA A RELIGIOSIDADE ESTÁ OU NÃO INSERIDA NA 

VIVENCIA DA MULHER NEGRA E QUAL O SEU PAPEL NA VIDA DESTA MULHER. 

FALAR SOBRE AS VIVENCIAS NEGRAS E A SOLIDÃO. FALAR SOBRE MARCAS DO 

PASSADO, VIOLÊNCIA E RACISMO E ABANDONO. 

 

 PEDIR PARA QUE ELAS FALEM SOBRE AS VIVENCIAS DE UMA MULHER NEGRA 

POBRE NA CIDADE, SOBRE O LUGAR ONDE ELA RESIDE, SOBRE OS LUGARES NA 

CIDADE ONDE SE SENTEM MAIS E MENOS ACOLHIDAS. SABER DAS 

ENTREVISTADAS SE HÁ ALGUM LUGAR OU MONUMENTO QUE AS REPRESENTE 

EM SUA FORÇA E VIVÊNCIA . 

 

 PEDIR PARA QUE ELA FALE SOBRE PRECONCEITO SOFRIDO POR ELA OU SEUS 

FAMILIARES, QUAL O TIPO, QUEM COMETEU, AONDE , EM QUE SITUAÇÃO, 

COMO ELA SE SENTIU , SE HOUVE REAÇÃO. 

 

 

INTERFACE 

 

 MOMENTO DO ESPELHO: A MULHER NEGRA É …. ( MOMENTO EM QUE O 

ENTREVISTADOR OFERECE UM ESPELHO PARA A ENTREVISTADA E OLHANDO 

PARA O ESPELHO ELA MESMO DEFINIRÁ A MULHER NEGRA QUE ELA VÊ 

ADIANTE) 

 

 ENTRE PASSADO PRESENTE E FUTURO,  O QUE AS MULHERES DESEJAM PARA  

AS  FUTURAS GERAÇÕES, E OS AGRADECIMENTOS DA GERAÇÃO ATUAL AS QUE 

LUTARAM ANTES DE NÓS. 
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APÊNDICE B  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa intitulada: VIVÊNCIAS 

NEGRAS E TRABALHO DO CUIDADO: Uma análise consubstancial sobre as 

trajetórias de mulheres negras no mercado de trabalho em Campos dos Goytacazes/RJ. 

e receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da 

pesquisa. Também é assegurado que o seu nome será mantido em sigilo. A coleta de dados 

será realizada por meio de gravações de entrevistas e ficará sob a guarda do pesquisador 

responsável pela pesquisa. Sua participação não implica em nenhum risco. Você é livre para 

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer 

momento. A recusa da participação não implicará nenhuma pena ou perda de benefícios. Se 

houver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você poderá me contatar através do telefone 

22-998924014. Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com a pesquisadora 

responsável pela pesquisa e outra com a senhora. 

 

Com o objetivo de contribuir com o trabalho realizado pela mestranda em 

Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas no PPGDAP/UFF Pauline 

Aparecida Ildefonso Ferreira da Silva, autorizo a divulgação dos dados e informações por 

mim fornecidos. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura da participante) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

(Assinatura da pesquisadora) 

 

 

 

Campos dos Goytacazes/RJ, ______ de ______ de 2018. 
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