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Introdução  

 

Este trabalho surge de uma inquietação um tanto invisibilizada que nos assola  

diariamente enquanto mulher e enquanto minoria, tanto numa sociedade civil marcada 

pelo preconceito de gênero, classe, e sexualidade, quanto num mundo do trabalho que 

carrega as mesmas desigualdades e dificuldades a serem estudadas e enfrentadas dia 

após dia: qual o papel das mulheres no mercado de trabalho brasileiro? Todas as 

mulheres têm as mesmas oportunidades ou enfrentam as mesmas dificuldades? Qual a 

especificidade da mulher negra nesse mundo do trabalho desigual? Uma desigualdade 

que é fruto de um processo histórico de colonização e exploração, tanto de corpos 

quanto de riquezas; da tutela2 das populações indígenas, quilombolas, do campo; e 

como um problema de saúde pública, por parte dos negros3. Herança de uma sociedade 

que traz a marca da escravidão consigo até os dias atuais e na contemporaneidade 

desempenha quase que os mesmos papéis existentes dois séculos atrás. 

   Dito isso, esse trabalho procurou analisar de que forma as mulheres negras 

estão inseridas no mercado de trabalho brasileiro, quais os possíveis impactos da 

reforma trabalhista nessa experiência e de que forma as mulheres negras são vistas e 

descritas nas imagens socio históricas, perpassando a luta feminista da primeira metade 

do século XX e a importância do fortalecimento do feminismo negro. Para tanto, 

procurou-se fazer uma pequena análise do papel desempenhado pelas mulheres negras 

na escravidão e como esse papel concebido se transporta para os dias atuais. Tal análise 

se baseou na obra “Mulheres, Raça e Classe” da ativista política e feminista 

 
1 Graduanda do bacharelado em Ciências Sociais na Universidade Federal da Paraíba (DCS/UFPB), 

participante do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Trabalho (LAEPT), 

claraamenezess@gmail.com.  
2 Ver OLIVEIRA, João Pacheco de.  Uma etnologia dos “índios misturados”? Situação colonial, 

territorialização e fluxos culturais. MANA, v. 4, n. 1, pp. 47-77, 1998. Ou, LIMA, Antônio Carlos de 

Souza. Sobre tutela e participação: povos indígenas e formas de governo no Brasil. MANA, vol. 21, n. 2, 

pp. 425-457, 2015. 
3 Ponto visto no início da institucionalização das Ciências Sociais no Brasil e uma sociologia voltada para 

a raça e o crime, estando essas duas intrinsecamente ligadas através da crença na degenerescência trazida 

pela mestiçagem. Ver RODRIGUES, Nina. Mestiçagem, degenerescência e crime. História, Ciência, 

Saúde, Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 15, n. 4, 2008.  
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estadunidense, Angela Davis, além de unir pesquisas sobre raça, etnia e participação 

política; contemplando também os estudos acerca dos fenômenos ocorridos no mundo 

do trabalho na contemporaneidade a partir da averiguação de dossiês, pesquisas 

estatísticas e sociais voltadas para interseccionalidade entre trabalho, gênero e raça. 

 A partir dessas considerações, este trabalho estruturou-se em dois eixos 

principais: a) a explanação sobre a problemática negra no período da escravidão, 

partindo da obra de Davis; b) a análise de como a Reforma Trabalhista, aprovada no 

Governo Temer, em 11 de novembro de 2017, anuncia novos itens que tendem a 

impactar o trabalho produtivo, assim como a vivência e experiência do mundo do 

trabalho por parte dessas mulheres inseridas majoritariamente no mercado informal ou 

de trabalhos domésticos.  Este trabalho tem o objetivo de servir como ponto de partida 

para uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema posteriormente, a fim de abordar 

muito mais que a questão em si, mas sim os problemas e questionamentos que devem 

ser feitos para chegar a um apanhado da sociedade brasileira de forma mais ampla e 

completa.  

 

A imagem sócio-histórica da mulher negra: trabalho e raça como categorias 

dependentes  

 

A inquietação trazida neste trabalho tem início com a leitura do livro da Djamila 

Ribeiro (2017), O que é lugar de fala? Em um dos trechos do livro que se refere a 

importância da criação do feminismo negro, aparece um questionamento central: 

quando as feministas (em sua maioria brancas) com o movimento sufragista, saíram às 

ruas para reivindicar o direito ao voto e posteriormente a educação formal, estavam as 

mulheres negras compondo esta pauta? Segundo Angela Davis (2016), no interior da 

longa campanha pelo sufrágio feminino, “mulher” aparecia como critério, mas nem toda 

mulher parecia estar qualificada para esta luta. 

As mulheres negras, por exemplo, eram praticamente invisíveis no meio desta 

campanha e,  

Embora Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Staton tenham 

persuadido diversas líderes operárias a protestar contra a não 

concessão do voto às mulheres, a massa das trabalhadoras estava 

muito mais preocupada com seus problemas imediatos – salários, 

jornadas, condições de trabalho – para lutar por uma causa que parecia 

imensamente abstrata (DAVIS, 2016, p. 146).  
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Porém, quando considerada as condições de vida da população negra e trabalhadora 

nesse meio, a realidade do direito ao voto não excluía essa população – seja homem ou 

mulher – da completa falta de oportunidades e de condições de melhoria de vida: “A 

igualdade política não abrira porta para igualdade econômica” (idem). 

É justamente a partir dessas condições que mesmo com a “primeira” onda 

feminista e suas pautas, as mulheres negras e/ou trabalhadoras que enfrentaram 

(enfrentam) discriminações constantes, não compartilhavam de suas bandeiras de luta. 

Para população negra, especialmente às mulheres, trabalhar é uma realidade bem antiga 

que a luta feminista branca do início do século XX não compreendia.  

Segundo uma das visões racistas (ALMEIDA, 2018) encontradas nessa 

sociedade, a população negra, por sua vez, já “possui” a aptidão necessária para o 

trabalho e já desenvolviam essa função – seja forçosamente ou não. 

“Proporcionalmente, as mulheres negras sempre trabalharam mais fora de casa do que 

suas irmãs brancas. O enorme espaço que o trabalho ocupa hoje na vida das mulheres 

negras reproduz um padrão estabelecido durante os primeiros anos de escravidão” 

(DAVIS, p. 17).  

Havia um preconceito étnico-racial até mesmo dentro do movimento feminista 

da primeira metade do século XX. A campanha adotada não contemplava as mulheres 

negras, especialmente, por estarem "acostumadas" ao trabalho pesado desde criança. 

Reivindicar o seu direito de trabalhar era uma ação que lhes foi tirada e colocada sob 

tutela de seu senhor.  

No que concerne aos homens e mulheres negros, o gênero não conformava sua 

disposição ao trabalho, que nesse caso era precário e compulsório. A "ideologia da 

feminilidade", como coloca Davis (2016,) não tinha seus "benefícios"4 usufruídos pelas 

mulheres negras que, enquanto trabalhadoras escravas e agrícolas, não vestiam o 

estereótipo de donas de casa. Assim, as mulheres negras sofrem duas opressões que se 

completam: a opressão vinda do trabalho compulsório escravo e a de sexo-gênero. Pois, 

no que se refere ao trabalho, a exploração sofrida pelas mulheres se equiparava a dos 

homens, e quando era conveniente para o senhor, este usava de seu poder enquanto 

 
4 A mulher foi realocada a um papel privado, de dona de casa, de acordo com o estereótipo da 

feminilidade e fragilidade feminina. Entretanto, esse papel ficou mais circunscrito as mulheres brancas, 

tidas como donas do lar e mulheres exemplares, que cuidavam da família e colocava seus deveres 

enquanto mulher acima de tudo, fruto de um destino construído socialmente para elas (BEAVOUIR, 

1967; 1970).  
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homem para abusar das escravas, mulheres, configurando uma opressão de gênero a 

partir dos abusos e coerções sexuais.  

A postura dos senhores em relação às escravas era regida pela 

conveniência: quando era lucrativo explorá-las como se fossem 

homens, eram vistas como desprovidas de gênero; mas, quando 

podiam ser exploradas, punidas e reprimidas de modo cabíveis apenas 

às mulheres, elas eram reduzidas exclusivamente à sua condição de 

fêmeas (DAVIS, 2016, p. 19). 

As mulheres, nesse contexto escravocrata, eram um produto necessário para a expansão 

da mão-de-obra escrava5 e o trabalho infantil era normalizado, já que a opressão 

escravocrata era maior que o preconceito de gênero; a exploração, então, era o modo de 

reprodução da escravidão.  

Já no panorama do capitalismo moderno, desde o século XIX, as transformações 

econômicas obtidas com a Revolução Industrial na Inglaterra, passou a abrigar a mão de 

obra feminina em diversas esferas da produção, desde um trabalho mais “leve” ao mais 

pesado, como puxar barcos nos canais (MARX, 1965 apud DAVIS, 2016) já que a 

manutenção dessas mulheres no trabalho está abaixo do cálculo do capitalista: é uma 

mão-de-obra sem um valor previamente dado.  

Assim, essas mulheres tiveram presentes em praticamente todas as etapas da 

expansão do capital, no entanto, como apresentado por Helena Hirata (2002) num 

estudo sobre o trabalho de mulheres em fábricas de eletroeletrônicos na França e no 

Brasil, mostrou que o preconceito de gênero ainda está plenamente presente, seja na 

medida em que as mulheres não alcançam os cargos de gerente mesmo desempenhando 

quase que as mesmas funções masculinas ou tendo melhor qualificação, ponto mostrado 

no fenômeno do “teto de vidro”6 (PRONI; PRONI, 2017); ou pelo fato de serem 

relegadas a funções em que a delicadeza e o pressuposto de mãos menores – “uma 

característica típica das mulheres” – se sobressai, como a verificação das peças 

produzidas ou a manejo para lidar com as peças menores.  

 
5 Não só no nesse contexto, mas também em períodos de crise econômica e social, como o pós guerra na 

Europa, em que as mulheres são fortalecidas para ir para o campo de batalha ou para as fábricas, seja 

como enfermeira ou trabalhadoras pesadas, e num próximo momento, de “bonança”, são incubadas 

novamente ao seu papel biológico, de mãe e esposa presente, a fim de voltar a conformidade da ordem 

previamente estabelecida da família heteronormativa e branca.  
6 O fenômeno do “teto de vidro” colocado pelos autores no artigo Discriminação de gênero em grandes 

empresas no Brasil (2017) se refere ao fato de que, mesmo quando inseridas no mundo corporativo e na 

realidade de grandes empresas, as mulheres raramente chegam às posições mais hierárquicas dessas 

empresas pois tais cargos geralmente estão reservados aos homens.  
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No que concerne a população negra especificamente, o fenômeno do “teto de 

vidro” toma maiores proporções: de acordo com pesquisas apresentadas no Boletim 

DIEESE (2002)7, a maior taxa de contratação de negros em cargos de chefia, levando 

em consideração a população negra em Salvador que é de 81,1%, é de apenas 10,3%. 

Uma das maiores discriminações sofridas pela população negra se dá pela dificuldade 

de acesso ao trabalho,  já que na maioria possui uma qualificação baixa, unindo-se ao 

fato de as grandes empresas não contratam pessoas negras e quando o fazem, são para 

cargos que exigem uma menor qualificação, a exemplo do setor de limpeza, 

terceirizados; e que consequentemente apresentam uma menor remuneração.  

E no que trata das mulheres, mesmo ascendendo a cargos de trabalhos formais, a 

marca da discriminação por gênero ainda coloca essas mulheres na categoria de 

delicadas ou “sexo frágil”. Mas em que ponto as mulheres, passado o trabalho em 

fábricas e/ou nas lavouras, foram realocadas a esse papel de donas de casa, cozinheiras 

ou desempenharem funções no mercado de trabalho tidas como “funções femininas”? 

Ainda, todas essas mulheres, sejam brancas ou negras, estão inseridas nesse mesmo 

estereótipo? 

Angela Davis (2016, p. 25) coloca que, à medida que a ideologia da 

feminilidade, tida como um subproduto do processo de industrialização, se assentou no 

meio social e se disseminou a partir dos romances escritos com finalidade o público 

feminino; ou a propaganda capitalista, através de programas no rádio ou na tv de 

produtos para o cabelo, de revistas, produtos eletroeletrônicos, entre outros. Tudo isso 

passou a alocar as mulheres brancas numa esfera totalmente diferente e separada da 

esfera do trabalho produtivo, fazendo com que a propaganda do capitalismo industrial 

separasse a economia doméstica da economia pública, instituindo a inferioridade das 

mulheres com muito mais força. Com esse fenômeno, as mulheres passaram a carregar 

o estereótipo de “mães” e “donas de casa”, conferindo a marca fatal do seu papel de 

inferioridade no seio social. Entretanto,  

[...] entre as mulheres negras escravas, esse vocabulário não se fazia 

presente. Os arranjos econômicos da escravidão contradiziam os 

papéis sexuais hierárquicos incorporados na nova ideologia. Em 

consequência disso, as relações homem-mulher no interior da 

comunidade escrava não podiam corresponder aos padrões da 

ideologia dominante (idem).  

 
 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



Assim, findado o tráfico e a escravidão institucionalizada, de que forma os 

escravos, especialmente as mulheres negras e seus filhos, foram inseridos na nova 

sociedade brasileira que tinha início com a instituição da República, em 1889? O 

liberalismo imposto pela República e as novas formas do capitalismo que iam tomando 

corpo com a tardia industrialização brasileira da década de 30 do século passado, passou 

a integrar em sua pauta de melhorias econômicas e sociais através da industrialização a 

população escrava recém liberta? Até que ponto o preconceito étnico-racial não se 

mantém até os dias atuais e se alia a opressão de gênero para alocar ase mulheres negras 

a um papel subalterno, informal e invisibilizado dentro do mercado de trabalho 

brasileiro, já desigual e informal? Ainda, qual a importância da legitimação de um 

feminismo negro para englobar as pautas necessárias para o fortalecimento da luta da 

mulher negra?  

 

O mercado de trabalho, a reforma trabalhista e a interseccionalidade de fatores 

 

Ainda, o Brasil atual, especialmente a respeito do mercado de trabalho, enfrenta 

crises graves e requer resoluções urgentes. Marcado por uma desigualdade social e 

racial que passam a serem aprofundadas nesse novo panorama do capital, o mercado de 

trabalho brasileiro se mostra com uma intensa rotatividade, baixos salários, uma forte 

presença da informalidade em todos os setores da economia – de produtos, serviços etc. 

Ainda, a perda de uma possibilidade de identidade coletiva via o trabalho (SENNETT, 

2002; BEAUD e PIALOUX, 2009), pela baixa tradição sindical, em grande medida 

advinda da informalização do trabalho; do processo escravizador; de uma indústria 

marcada pela produção de commodities; de um processo de industrialização frágil e 

realizado de maneira pouco cuidadosa que não conseguiu acompanhar a democratização 

do acesso à educação e se fez a partir de uma importação do ideário norte-americano, na 

figura dos Estados Unidos; ainda, com uma mão-de-obra estrangeira, vida da Europa e 

da Ásia, e que não conseguiu construir um panorama produtivo que incluísse de forma 

completa os negros recém libertos na “nova” sociedade brasileira que ali tinha início.  

 A população “livre”, composta pelos escravos libertos, não foi inserida de 

maneira homogênea dentro do panorama capitalista que se instaura com a Revolução 

Industrial na Europa, e que começava a “dar as caras” no Brasil, no início da década de 

30, fruto da instauração do Estado Novo (CAPELATO, 2002). A população negra então 
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livre, mas sem possibilidade de obter uma mobilidade social e/ou econômica a partir 

dos preconceitos de raça deixados pela escravidão, não conseguiu ser inserida 

formalmente no mercado produtivo, e representa grande parcela do setor informal, 

precário e subalterno presente no mercado de trabalho brasileiro. 

Tais características se assentam num processo de acumulação baseado na 

escravidão e com isso, no fosso de desigualdades criado por ela. A escravidão no Brasil 

não pode ser vista apenas como um acontecimento histórico, mas como uma indústria 

sustentada pela exploração de corpos negros e baseada no pressuposto diferenciador das 

raças em seu aspecto biológico e posteriormente social, criado pela Ciência 

(SCHWARCS, 1993). Assim, o cerne do capitalismo brasileiro tem início não no “fim” 

da escravidão, mas em seu início (PRADO, 1979). 

Devido a este fato, as mulheres negras representam o degrau mais baixo na 

pirâmide social e laboral. De acordo com uma pesquisa8 desenvolvida pelo Ministério 

do Trabalho e Previdência Social em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), de 2016, 39,6% das mulheres negras compõem uma relação precária 

de trabalho, em segunda posição os homens negros, com 31,6%, depois as mulheres 

brancas, com 26,9% e, por último, os homens brancos, com 20,6%. Ainda de acordo 

com a pesquisa, mulheres negras representavam o maior contingente de pessoas 

desempregadas e no trabalho doméstico.   

Assim, esse preconceito de raça e gênero transpõe a realidade social e chega ao 

mundo do trabalho. Este mercado de trabalho que se encontrava com problemas desde a 

sua formação tem, no último ano, um agravante: a Reforma Trabalhista (Lei 

13.467/2017). Aprovada no governo Temer (2016-2018) sob o véu de uma 

“modernização trabalhista”, a reforma representa o ganho das demandas do setor 

patronal em detrimento da condição de proteção social vivenciada pelos trabalhadores 

num mundo do trabalho (CASTEL, 1998) que já estava presente — antes da reforma — 

no panorama de reestruturação produtiva do capital e no novo capitalismo (LAPIS, 

2011). Entretanto, a sociedade salarial como colocada por Castel, representava uma 

possibilidade de trabalho formal e proteção social através do mundo do trabalho e do 

emprego, de acordo com os itens presentes na antiga Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), criada em 1943, durante governo de Getúlio Vargas. A antiga CLT, mesmo que 

 
8 PINHEIRO, Luana Simões et al. Mulheres e trabalho: breve análise do período 2004-2014. IPEA, 

Brasília, n. 24, mar., 2016. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160309_nt_24_mulher_trabalho_marco_

2016.pdf. Acesso em 19 jun. 2019.  
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a passos lentos, representava possibilidade de emancipação feminina a partir do 

trabalho, preocupava-se com igualdade de direitos trabalhistas para homens e mulheres 

e tendia a gerar políticas públicas para combate à discriminação no emprego (PRONI; 

PRONI, 2017).  

No entanto, para a população negra a realidade sempre fora repleta de 

obstáculos, seja pela dificuldade e/ou pela falta de acesso à educação e, pelo preconceito 

de raça latente que permeia a realidade brasileira. Ainda, quando acessado esse mundo 

do trabalho, a discriminação diária se dá de forma direta ou indireta – seja verbal, física, 

ou pela reprodução de estereótipos étnicos que inibem e invisibilizam essa população 

para uma ação política e econômica completa.  

Uma situação que já era precária tornar-se pior através da constante 

flexibilização dos contratos de trabalho e da dificuldade de obter um emprego formal 

com contrato por tempo indeterminado. Essa flexibilidade pode ser vista através de dois 

fatores (KREIN, 2018): 1) a taxa de informalidade que representa, muitas vezes, a 

ilegalidade ou o emprego em trabalhos insalubres, 2) a taxa de rotatividade deste 

mercado, “[...] que tende a ser pró-cíclica, capta o fluxo entre os despedidos e os 

admitidos no mercado de trabalho” (idem). 

Como a reforma passa a estimular tipos de contratos atípicos, ela acaba por 

contribuir para precarização do mercado de trabalho, à medida que gera ocupações 

inseguras e sem garantia de recebimento de um salário básico. Considerando que os 

vínculos atípicos se configuram a partir da constante subordinação do empregado ao 

empregador, à medida que pode ser chamado a qualquer momento para trabalhar, sem 

uma carga horária definida e por conseguinte, sem salário definido, como é o caso do 

tipo de contrato de trabalho intermitente, sujeito sempre às flutuações do mercado.  

Com isso, a Reforma Trabalhista representa um novo marco na regulação e 

regulamentação do mundo do trabalho, imposto num panorama de crises, investida 

neoliberal e mudanças na forma de produzir e de consumir no Brasil e no mundo. O 

texto da reforma (CESIT, 2017), com diversos novos itens e outras adaptações da velha 

CLT, realoca essa população negra e mulher num contexto histórico de desigualdades 

amplificado pelo novo processo de acumulação, destinando-as a um papel subalterno e 

propícios a danos permanentes em sua condição enquanto pessoa e trabalhadora.  

 

Considerações finais 
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Este trabalho procurou analisar a interseccionalidade entre trabalho gênero e 

raça, tomando como ponto de partida a escravidão e os efeitos causados por ela ao longo 

do século XX; além das novas transformações no mundo do trabalho brasileiro e 

mundial, na figura da reforma trabalhista.  Com isso, percebemos como a 

contemporaneidade, especialmente brasileira e seu mercado de trabalho, apresenta 

quase que as mesmas distinções raciais e preconceitos de gênero e raça dos séculos 

passados. Entretanto, não se pode dizer que não avançou quanto ao acesso dessa 

minoria a locais de discussões e ações políticas, como as universidades, e a 

possibilidade de acesso ao mercado de trabalho.  

No entanto, esse acesso ainda se dá de maneira extremamente restrita e 

dificultada pelas opressões sutis ou não, sofridas diretamente pela população negra, 

especialmente as mulheres. As quais foram incumbidas a um papel de trabalhadora 

desde sua tenra idade e excluídas dos espaços de decisão pelo fato de serem mulheres e 

negras. Todo esse fosso social causado pela escravidão e a impossibilidade das nações, 

especificamente do Estado brasileiro, de inserir essa população de forma digna no 

espectro nacional, confere a realidade atual um panorama de crise política, social e 

econômica e a ascensão do neoliberalismo e do conservadorismo, na figura das 

reformas trabalhista e previdenciária, e do atual (des)governo.  

Tal realidade é enfrentada arduamente por essa população e requer que a 

analisemos de maneira completa e profunda, a fim de delegarmos a nós mesmos no 

papel de atores políticos, estudantes e seres sociais com possibilidade de ação concreta. 

Este trabalho serve como um pontapé inicial para uma pesquisa mais aprofundada 

acerca do tema e de forma alguma esgota qualquer estudo sobre as dificuldades 

enfrentadas por essa população, assim como dos impactos da reforma trabalhista após 

mais de um ano de sua implementação. Devemos, portanto, ficarmos atentos às 

transformações que estão a nos cercar e participar dos locais de discussão política, 

dando cara ao nosso papel de mulher, estudante e feminista.  
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