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1. Introdução 

Desigualdades reais podem não ser percebidas como tais se o ordenamento 
social produz justificativas que as legitimam como a “ordem natural do mundo” 
e, não, como desigualdades. (CARDOSO, 1961, p.23) 

  
 Não há referência histórica comprovada da data ou ano da chegada dos primeiros negros 

ao Brasil. Oriundos do continente africano, de onde foram subtraídos, e trazidos à força em 

“navios negreiros”, escravizados para serem utilizados da melhor forma que aprouvesse ao seu 

dono. Eram estes, em sua maioria, homens brancos, senhores de engenho, donos de terras. 

Reforçando o contexto de uma sociedade patriarcal, que submetia não só as mulheres como 

também, povos e culturas não brancas.  

Transportam-se da África para o trabalho agrícola no Brasil nações quase 
inteiras de negros [...] A nossa verdadeira formação social se processa de 1532 
em diante, tendo a família rural ou semi-rural por unidade, quer através de gente 
casada vinda do reino, quer das famílias aqui constituídas pela união de colonos 
com mulheres caboclas ou com moças órfãs ou mesmo à-toa, mandadas vir de 
Portugal pelos padres casamenteiros. (FREYRE, 1983, p. 70 - 85) 
 

 Foi no interior das senzalas, que iniciou o primeiro movimento (de união) do povo negro 

no Brasil, que lutava pela liberdade e pela apropriação de seus próprios corpos. A partir daí, com 

o fortalecimento da luta abolicionista, algumas conquistas começaram a surgir como a Lei do 

Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. 

 Muitas vezes, o filho gerado, em situação de violência perpetrada pelo homem branco, 

não encontrava entre os homens negros um pai, um cuidador. Cabendo, unicamente, à mãe, 

mulher negra escravizada, a responsabilidade para com os cuidados e provisões, de acordo com 
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Isildinha Baptista Nogueira (2013). Esse legado, não fez da mulher negra uma mulher submissa, 

pelo contrário, tornou-a ainda mais forte. Partícipe ativa dos movimentos pela liberdade.  

 Com a abolição da escravatura, a população não obteve ganhos reais para além da 

liberdade, segundo Domingues (2007). Aumentando ainda mais a necessidade de manterem-se 

organizados em grupos para tentar reverter uma situação de exclusão que permanecia presente.  

O Movimento Negro busca o reconhecimento da ancestralidade africana como 
um valor positivo. Dessa forma, a luta histórica é por garantia da dignidade e de 
continuidade de resistência contra a exclusão social, buscando com isso a 
visibilidade e a participação política das mulheres e dos homens negros.  
(RIBEIRO, 2008, p.990) 
 

 Foi sob a couraça do Movimento Negro (patriarcal e machista que não reconhecia as 

pautas das mulheres negras) e o espectro do racismo que a mulher negra encontra com o 

feminismo. Munida de sua já reconhecida luta pela igualdade racial, que passa a ser atravessada 

agora pela de igualdade de gênero, discussão abordada por Carneiro (2003). 

 O movimento feminista perpassou gerações, escravaturas, ditaduras e tornou-se, como as 

mulheres – brancas -  que o fundaram, um movimento hegemônico.  

 Não compartilham as mulheres negras, da necessidade, por exemplo, de uma bandeira de 

luta que permita o trabalho fora de casa para as mulheres. Conforme dito por Sueli Carneiro 

(2003), essa é uma bandeira empunhada pelas mulheres brancas, que eram mantidas por homens 

brancos, seus pais e posteriormente por seus maridos, e cabia a eles prover o lar e a família. 

A autora diz ainda, que tal bandeira não concerne à luta das mulheres negras, por estas 

estarem, ao longo de sua trajetória, atuando nas ruas, fora de suas casas. A mulher negra escrava, 

trabalhou nas plantações dos brancos; liberta, lavava e passava as roupas dos brancos. 

Inicialmente escravizada, posteriormente mal-remunerada e ainda assim provedora. 

Em geral, a unidade na luta das mulheres em nossas sociedades não depende 
apenas da nossa capacidade de superar as desigualdades geradas pela histórica 
hegemonia masculina, mas exige, também, a superação de ideologias 
complementares desse sistema de opressão, como é o caso do racismo. O 
racismo estabelece a inferioridade social dos segmentos negros da população em 
geral e das mulheres negras em particular, operando ademais como fator de 
divisão na luta das mulheres pelos privilégios que se instituem para as mulheres 
brancas. Nessa perspectiva, a luta das mulheres negras contra a opressão de 
gênero e de raça vem desenhando novos contornos para a ação política feminista 
e anti-racista, enriquecendo tanto a discussão da questão racial, como a questão 
de gênero na sociedade brasileira. (CARNEIRO, 2003, p.50) 

   
3.2 Mulheres negras e o mercado de trabalho 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 
 

3 
 

 Kimberle Crenshaw (2002), apresenta a necessidade de um entendimento de dois 

fenômenos de preconceito, que operam juntos e diminuem (consideravelmente) as chances de 

sucesso das mulheres negras no mercado de trabalho.  

 A autora afirma que a intersecionalidade, “aborda diferenças dentro da diferença”. Por 

experienciarmos situações de raça e outras de gênero, e ainda as vivências de raça-gênero esse 

encontro de duas categorias definidoras do sujeito no mundo, não pode ser estudado e 

compreendido separadamente. Em dado momento eles se cruzam e é a esse momento que a 

intersecionalidade dá visibilidade.  

 Para prosseguirmos com a discussão, faz-se necessário que voltemos um pouco e 

entendamos o processo de transição da escravidão para o trabalho livre e como as mulheres 

negras são “percebidas” na sociedade.  

 De acordo com Adalberto Cardoso, o regime escravocrata conviveu por alguns anos com 

outros modos não escravagistas de trabalho. Isso porque em 1850 o tráfico negreiro foi proibido, 

mas a posse dos negros já escravizados permaneceu, por exemplo, até 1888 no Brasil. Último 

país a eliminar a escravidão. O autor aponta esse dado como uma característica da lenta transição 

para o trabalho livre que gerou consequências e que refletem além das relações de classe, a ordem 

social.  

 Sobre isso, o autor aponta cinco consequências dessa lenta transição. A primeira delas, 

versa sobre a medida paulista para a questão da mão-de-obra, que trouxe imigrantes europeus e 

que, entre outras questões, negava o acesso à aquisição terras para quem não pudesse comprá-las, 

ou seja, os ex-escravizados e os imigrantes, numa tentativa de forçá-los ao trabalho nas grandes 

propriedades.  

 O segundo ponto diz respeito à degradação do trabalho manual. A escravidão no Brasil 

negou aos negros não apenas a liberdade, mas a própria humanidade e a recorrente negação do 

direito à vida. Assim, os anos de escravidão, forjaram uma ideia negativa referente ao trabalho, 

que era visto então, como um castigo e algo também impuro, assim como os negros.  

 O Terceiro ponto, aborda a consolidação do modelo violento usado pelos senhores para 

com os escravos. Há no Estado essa reprodução do modo de viver escravocrata. Os senhores 

poderiam dispor dos escravizados como lhes aprouvesse, e em determinadas situações, como 

fuga, passaram a contar com a intervenção policial. Situação não muito diferente da atual. 
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 O quarto ponto abordado foi a sobrevivência de uma percepção das elites sobre um 

trabalhador brasileiro pacífico e ordeiro. Diferente dos imigrantes com ideais comunistas e 

revolucionários (contrários à ordem posta). Tal pensamento é amparado pela ideia obtusa de uma 

“escravidão benigna”, onde os negros escravizados eram bem tratados e pela surreal “democracia 

racial”, cuja autoria de significado é atribuída a Gilberto Freyre pela forma que tratava a questão 

em seu texto.  

 O autor finaliza então, abordando o quinto ponto, que considera o impacto da estrutura 

social nas expectativas dos trabalhadores, escravizados, libertos ou livres. Nesse cenário, as 

aspirações objetivavam o mínimo, buscava-se a sobrevivência. Esses homens e mulheres, eram 

vistos como párias, excluídos e marginalizados (à margem da sociedade). Embora já não fossem 

propriedade de ninguém, mantinham-se escravos da necessidade. 

 Segundo Cardoso (2010), a escravidão, localizada em um passado bastante recente, 

deixou marcas profundas no imaginário e na sociabilidade da sociedade brasileira. Marcas de 

uma relação totalitária de poder que, em certa medida, ainda se faz presente. 

 Destituídas do seu corpo, as mulheres negras historicamente coisificadas, passaram por 

situações de violação sexual, ao engravidar não podiam exercer a maternidade (seus filhos eram 

vendidos ou afastados) e parindo, amamentavam os filhos dos senhores, não os seus. As mulheres 

negras foram sucessivas vezes, impedidas de exercer a feminilidade, seu corpo não lhe pertencia 

ela não era uma pessoa, ela era uma coisa. 

Numa referência sobre isso, Gilberto Freyre formaliza expressão largamente utilizada à 

época: “Com relação ao Brasil, que o diga o ditado: Branca pra casar, mulata pra f....., e negra pra 

trabalhar; ditado que se sente ao lado do convencialismo social da superioridade da mulher 

branca e da inferioridade da preta, a preferência sexual pela mulata”. (1987, p.72) 

A escravidão terminou, mas a coisificação do corpo da mulher negra perdura ao tempo 

atual. Criou-se em torno da mulher negra o estigma da sexualidade exacerbada e do poder de 

sedução. Marcolino Neto (2015) em seu trabalho de pesquisa sobre o lugar da mulher nas telas e 

histórias em quadrinhos, e usando uma citação de Coutinho: 

Assim a - imagem da mulher negra lasciva, elemento corruptor da ordem 
familiar, representada de forma quase animalesca - vai sendo difundida, apoiada 
na ideia de que as negras possuíam um insaciável apetite sexual, atraindo e 
envenenando - a mente e o corpo dos homens - e que eram -coniventes ou, de 
certa forma, responsáveis por sua própria exploração sexual - (2015, p.67). 
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Essa mulher, cujo corpo é desejado. Serve para o coito, não mais forçado, mas ainda 

assim, mantem-se escondido. De acordo com Pacheco (2013), a mulher negra além da 

objetificação e sexualização, enfrenta ainda a solidão. Ela encontra parceiros para o sexo, mas 

para uma relação “às vistas”, esbarra em bastante resistência. Seja do homem branco que quando 

a deseja não a assume, seja do homem negro que quando ascende econômica e socialmente passa 

a se relacionar com mulheres brancas.  

 Entendendo como a mulher negra é percebida pela sociedade e o lugar por ela ocupado, o 

mercado de trabalho se apresenta como mais uma forma de expressão dessa ordem social. Na 

maioria das situações a mulher negra está na base da pirâmide social, seguida pelo homem negro, 

a mulher branca e o homem branco, que ocupa o topo. Em algumas situações o homem negro 

pode trocar de posição com a mulher branca, mas a mulher negra sempre estará na base dos 

privilégios e o homem branco sempre estará no topo.  

 E é esse “sempre”, que precisa ser noticiado e combatido, essa ordem que legitima 

privilégios raciais precisa ser substituída por uma que privilegie a igualdade de condições.  

A escravidão instaurou na sociabilidade capitalista em construção (e aqui eu 
compartilho da visão de que a escravidão moderna é uma forma capitalista de 
exploração do trabalho e de valorização do capital) uma virtual 
irreconciabilidade entre os estilos de vida das classes e camadas sociais 
dominantes e dominadas, expressa sobretudo na indiferença dos dominantes, no 
dia a dia das fazendas e na cotidianidade urbana, em relação ao destino 
individual ou coletivo dos escravos, ex-escravos e de seus descendentes. 
(CARDOSO, 2010, p.51)  
 

 É sob essa percepção da sociedade e cuja cultura é hegemonicamente branca, que a 

mulher negra tenta adentrar no mercado de trabalho formal. A combinação de duas situações de 

subordinação, acabam por perpetuar o histórico de exclusão.   

Assim, a exclusão não é nem arbitrária nem acidental. Emana de uma ordem de 
razões proclamadas. Ousar-se-ia dizer que ela é “justificada”, se entendemos por 
isso que repousa sobre julgamentos e passa por procedimentos cuja legitimidade 
é atestada e reconhecida. (BOGUS et al., 2011, p.45) 
 

 Inserida no mercado de trabalho, a mulher negra trabalha desde a infância. Ainda criança, 

e camuflada sob o eufemismo da companheira de brincadeira, saía da casa dos pais para 

brincar/cuidar de outra criança, esta, por sua vez, branca. Lhe é legitimo o cuidar, o lavar, o 

passar das casas dos brancos e brancas. Recebendo míseros salários, com tratamento humilhante 
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e muitas vezes violento. Lhe é legítimo o trabalho informal, lhe é negado o emprego formal com 

a carteira de trabalho registrada e o salário mínimo firmado.  

Para o período considerado (1995-2009), houve expansão do trabalho formal, 
com carteira assinada, que beneficiou homens e mulheres, embora ainda seja 
predominantemente um espaço masculino. Quando se combinam as 
desigualdades de gênero e raça, percebe-se que as diferenças se acentuam: 
enquanto, em 2009, os homens brancos possuíam o maior índice de 
formalização (43% com carteira assinada), as mulheres negras apresentavam o 
pior (25% com carteira assinada). (IPEA, 2011, p.29) 

  
 Ainda de acordo com dados publicados pelo IPEA: 

De fato, na pirâmide socioeconômica brasileira, são as mulheres negras que 
ocupam sua base, os dados sobre a renda média da população, segundo sexo e 
cor/raça apresentam o seguinte panorama: os homens brancos têm renda média 
de R$ 1491,00, as mulheres brancas de R$ 957,00, enquanto os homens negros 
tem R$833,50 de renda mensal e as  mulheres negras apenas R$ 544,40. Ou seja, 
as mulheres negras possuem um renda mensal quase três vezes menor que a 
renda de um homem branco e praticamente a metade da renda das mulheres 
brancas. (IPEA, 2011, p.29) 

 
Os dados apresentados em pesquisa realizada pelo IPEA, trazem um desenho claro, do 

impacto da discriminação de gênero e raça sofrida pela mulher negra, nas questões econômica, 

financeira e social. E reforça a necessidade de lançar um olhar mais cuidadoso e direcionado para 

esse grupo específico, considerando o fenômeno da interseccionalidade.  

 Em pesquisa realizada por Oliveira, Meneghel e Bernardes (2009), buscava investigar os 

efeitos da discriminação racial em mulheres negras, os autores afirmam que para além do 

sofrimento psíquico causado pelo ato de racismo, há ainda a dificuldade em dar voz a esse 

sentimento e clamar por igualdade de direitos e justiça. Em sua maioria, as pessoas vítimas de 

discriminação, precisam fazer com que outras pessoas acreditem que ela sofreu tal ato. Não é 

incomum ouvir discursos que desqualificam o sofrimento e ignoram o preconceito perpetrado, 

corroborando com a manutenção da ordem social vigente que nega a existência do racismo na 

sociedade brasileira.  

 Justificadas sob o forte argumento da “necessidade” (reforçada pelo medo), mulheres 

negras que sofrem violência racial em seus ambientes de trabalho. Sofrem caladas, para 

assegurarem o meio de sustentação de suas famílias. Segundo o IPEA, cerca de 26,8% dos 

domicílios são chefiados por mulheres negras. O documento afirma ainda numa relação aos 

trabalhos executados e salários recebidos: “a cada vez mais desigual proporção, aponta para uma 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 
 

7 
 

maior e crescente vulnerabilidade nas condições de habitação das famílias chefiadas 

principalmente por mulheres negras”. (2011, p.31) 

As taxas de desocupação apresentam consideráveis diferenças entre as famílias 
chefiadas por negras e brancas, evidenciando os obstáculos encontrados pelas 
mulheres negras na busca de um emprego. De fato, como se poderá observar ao 
longo deste livro, a conjugação dos efeitos do racismo e do sexismo torna ainda 
mais difícil para as mulheres negras conseguirem uma ocupação no mercado de 
trabalho. Em 2009, de cada cem negras chefes de família, onze estavam 
desempregadas. Entre as brancas, este valor era de sete. Enquanto isto, entre os 
homens chefes de família, o desemprego era uma realidade para apenas 3% do 
total, 2,7% dos brancos e 3,4% dos negros. (LIMA, RIOS & FRANÇA., 2013, 
p.32) 
  

 “Herança” social e econômica do período de escravidão do povo negro, os subempregos e 

a baixa remuneração, não são reflexos de falta de profissionalismo ou baixa escolaridade. Muitas 

mulheres negras com nível de escolaridade mais alto (Ensino Superior completo), para não 

ficarem desempregadas, submetem-se a empregos aquém da sua qualificação. Isto porque, para o 

exercício profissional na qual é diplomada, não é contratada.  

Existiria, no mundo moderno, uma “igualdade de oportunidades” que seria a 
forma de conciliar as demandas de igualdade e liberdade. Os privilégios que 
resultam disso não seriam “desigualdades fortuitas”, como no passado com a 
dominância do status de sangue, mas “desigualdades justas” porque decorrentes 
do esforço e desempenho diferencial do indivíduo. O que assegura, portanto, a 
“justiça” e a legitimidade do privilégio moderno é o fato de que ele seja 
percebido como conquista e esforço individual. Nesse sentido, podemos falar 
que a ideologia principal do mundo moderno é a “meritocracia”, ou seja, a 
ilusão, ainda que seja uma ilusão bem fundamentada na propaganda e na 
indústria cultural, de que os privilégios modernos são “justos”. (SOUZA, 2009, 
p.43) 

 
É preciso entender que o racismo e a discriminação sofridos pelas mulheres negras, não as 

permite ascender a um cargo estratégico ou uma remuneração adequada ao seu nível acadêmico e 

investimento em qualificação. As exceções se firmam após luta incansável, com provas diárias e 

incontestáveis, provas estas, as quais demais colegas (brancas) não são submetidas. 

A resistência negra aparece em comportamentos e atitudes que podem 
configurar o esforço em destacar-se pela competência e ser a melhor. Este 
esforço que as negras fazem no espaço de trabalho muitas vezes encerra uma 
estratégia de ser o que se espera para se chegar onde não se é esperada. Este 
comportamento que nos estudos brancos aparece como rendição das negras e 
negros, na voz de nossas entrevistadas aparece como estratégia para chegarem a 
seus objetivos, para quebrarem o estereotipo de inferioridade racial e para 
ocuparem, enquanto negras, lugares sociais tidos como de brancas. (BENTO, 
1995, p.486-487) 
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Considerações Finais 

  Em 2010 foi assinado o Estatuto da Igualdade Racial, com o intuito de especificar, na 

forma da lei, a igualdade de direitos entre brancos e negros. Quase sete anos depois, o Estatuto 

ainda tem muitos desafios a enfrentar. Em tom de desagravo pelos anos de escravidão e negação 

de direitos, o Estatuto de Igualdade Racial cumpre o papel de trazer luz a um tema, 

invariavelmente, reduzido e negado, a existência do racismo no Brasil. No tocante ao tema 

abordado, mulheres negras no mercado de trabalho, há no capítulo V, Trabalho, os seguintes 

dispositivos:  

[...] Art. 39.  O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de 
oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive 
mediante a implementação de medidas visando à promoção da igualdade nas 
contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas 
empresas e organizações privadas. [...]  § 5o  Será assegurado o acesso ao crédito 
para a pequena produção, nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para 
mulheres negras. § 6o  O poder público promoverá campanhas de sensibilização 
contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. 

  
O Estatuto e todas as ações afirmativas provocam o debate em torno do tema do racismo e 

do “limbo” vivido pelas mulheres negras, mas não resolvem o problema, pelo menos, não de 

imediato. Urge a necessidade de mudança real de pensamento, de reflexão em torno do impacto 

de situações de discriminação e a percepção de uma construção histórica que privilegia a 

população branca.  

O medo pela perda dos privilégios, torna a luta pela alteração da norma social vigente, 

árdua. Mas as mulheres negras já sabem disso, elas vivem isso, e não fugirão à luta.  
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