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RESUMO

DIVINO, Cássia  Camila  Guimarães.  MULHERES NEGRAS NO MERCADO DE
TRABALHO:  Visão cultural  brasileira  e  afro  referenciada.  2019.  54f.  Trabalho  de
Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro
II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2020.

Este trabalho tem como objetivo mostrar as mulheres negras no mercado de trabalho a
partir  do  pós  abolição  e  seus  desdobramentos.  O  presente  texto  tem a  intenção  de
quebrar com a imagem estereotipada de uma mulher negra subalternizada, passiva ou
controlada. Diante desta imagem construída pelo senso comum brasileiro, marcado pelo
eurocentrismo, coube aqui mostrar uma perspectiva afro referenciada da mulher negra,
através dos pilares do mulherisma africana, do feminismo negro e da cultura iorubá. O
trabalho parte da observação de que parte significativa das mulheres negras no Brasil
não tem seu trabalho devidamente valorizado, tal como são vítimas de preconceito no
mercado de trabalho, recebem salários mais baixos e, muitas das vezes, não trabalham
na sua área de formação, não sendo isto sempre fruto de uma escolha voluntária e sim
de  realidades  e  vivências.  Esse  mecanismo  do  racismo  institucional  permite  esta
sabotagem pelo sistema, o que mantém tais problemáticas, principalmente quando não
há  uma  permanência  e  vigilância  das  políticas  públicas  voltadas  às  classes  não
privilegiadas, como é o caso da mulher negra. Dentro dessa discussão, os parágrafos
abaixo apresentam a construção dos laços de solidariedade entre mulheres negras no pós
abolição, dando ênfase no quanto esses laços foram e são importantes para mulher negra
nos dias de hoje, enquanto uma ferramenta de fortalecimento e valorização da cultura
africana. A fim de trazer afro referências, partindo do trabalho das ganhadeiras no Brasil
do pós abolição, e de mostrar como a mulher é vista nas culturas iorubá e brasileira no
que  diz  respeito  ao  mercado  de  trabalho,  serão  abordadas  as  formas  como  essas
mulheres  sobreviveram e  sobrevivem no mercado  de  trabalho nos  dias  de hoje.  Os
assuntos abordados relacionam-se com a lei 10.639/03, a qual estabelece o ensino de
história  e  cultura  africana  e  afro-brasileira  nas  escolas.  Mostrar  outras  culturas  que
fizeram parte  da  construção  do nosso  país  com um olhar  voltado  para  o  feminino,
mostrando  a  mulher  como  o  centro  matri-gestor  enriquece  o  ensino  de  história.  A
aplicação dessa  perspectiva  na prática  pedagógica  desenvolve  a  educação  como um
todo.

Palavras-chave: Mulheres Negras; Mercado de Trabalho; Educação Afro Referenciada.



ABSTRACT

DIVINO, Cássia  Camila  Guimarães.  MULHERES NEGRAS NO MERCADO DE
TRABALHO:  Visão cultural  brasileira  e  afro  referenciada.  2019.  54f.  Trabalho  de
Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro
II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2020.

The objetive of this text is presents the black woman in the labor market from the post
abolition  and yours  deployment  in  Brazil.  This  monography has  the  intention  of  to
break  with  the  stereotype  by  a  submissive,  passive  or  controlled  black  woman.
Considering the concept constructed for common sense of the brazilian people, whose
the reference is based in the european universalization, these paragraphs elaborated a
afro-referenced  perspective  of  the  african  culture  through  the  bases  of  the  africana
womanism,  the  black  feminism  and  the  ioruba  culture.  This  text  comes  from  the
observation that significant  part  of the black womans in Brazil  don’t  have your job
properly valued by the society or the labor market. Similarly, these womans are victims
of racism in the labor market, getting the lower wages and, a lot of times, do not work at
in your formation area,  what isn’t  a choice,  but results  by the reality of racism and
sexism. It is a mechanism of institutional racism, that permit this systematic sabotage,
maintaining the social and racial issues, mostly when the public policies made for help
marginalized people like black woman, aren’t put into practice. In this discussion, the
chapters below presents a formulation of the solitude ties between black womans in post
abolition, making focus in how this solitude ties was and are importants to black woman
in this days as a form of fortification and valorization of the african culture. To comes
afro references, starting of the work of gains slaves in the Brazil of post abolition, and to
presents  as  woman  is  understand  in  ioruba  and  brazilian  culture  concerning  labor
market, was developed the forms how these womans survived and survive in the labor
market today. All this is relation with the law 10.639/03, that ensures the african and
afro-brazilian history and culture teaching in the schools. Present to the basic education
another cultures that make part of construction of our country with a femenine vision,
showing yet the woman as the mother management center values the history teaching.
The application of this perspective in the school improvement all the education.

Keys-words: Black Woman, Labor Market; Afro-referenced  Education.
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 1. INTRODUÇÃO

“Dobrem os joelhos para a mulher, a mulher nos pôs no mundo. Por isso nós
somos seres humanos. A mulher é a inteligência da terra. Dobrem os joelhos
para mulher.” (VERGER apud CARNEIRO, 2018, p.64).

O presente  trabalho  vem mostrar  as  mulheres  negras  no  mercado  de

trabalho  no  Brasil  a  partir  do  pós  abolição.  Dentro  desse  tema,  pautamos  análises

ligadas aos aspectos que vão desde o grau de instrução, a questão da remuneração e das

ocupações que essas mulheres tiveram e têm nos dias atuais, passando, ainda, pela visão

afro  referenciada  de  como  a  cultura  iorubá  vê  tais  mulheres,  pela  perspectiva  do

mulherisma africana e a visão, ocidentalizada, porém brasileira, do feminismo negro.

Cabe  também como  alicerce  dessa  discussão  pensar  a  manutenção  das  imagens  de

controle (COLLINS, 2019)1 sobre a mulher negra que tanto persiste ao longo dos anos e

que tem como resultado a asfixia social das mulheres negras no Brasil.

O interesse no tema advém da identificação de quem protagoniza a confecção

deste  texto:  uma mulher  negra inserida no mercado de trabalho e  vivenciando  suas

múltiplas  questões.  Essa  experiência  incitou  a  elaboração  desta  monografia,

considerando as dificuldades e a rigidez do racismo institucional (ALMEIDA, 2018).

Assim,  observou-se  que  muitos  são  os  motivos  que  levam  mulheres  negras  a  esta

situação, que não é só uma questão pessoal, mas motivações encontradas de maneira

geral. Dentre eles está a própria necessidade de priorizar a sobrevivência e o imobilismo

social,  que nos  acomete  por falta  da permanência  de políticas  públicas  efetivas  que

favoreçam a mulher negra  — políticas públicas essas que estão ligadas ao sistema de

cotas, às políticas afirmativas e compensatórias, à distribuição de renda, à saúde pública,

entre outros. A hierarquia social continua o mesmo modelo, mesmo com o passar dos

anos, homens e mulheres brancas ganham mais, seguido de homens negros e por fim as

mulheres negras ficam na base (MARCONDES et.al, 2013). Esse imobilismo social se

1 Imagens de controle é um conceito criado pela pensadora Patrícia Hill Collins (2019) que mostra o
racismo estrutural  sobre as mulheres  negras,  somado ao sexismo através dos padrões e conjuntos de
estereótipos que a sociedade ocidental e não negra criou e incutiu culturalmente acerca da mulher negra e
seus  espaços  sociais,  assegurando  o  limite  até  onde essas  mulheres  poderiam ir,  caracterizados  pelo
trabalho excessivo em favor da branquitude, pela imagem hipersexualizada da mulher negra, pela ideia da
empregada doméstica submissa e passiva e da negra bem sucedida porque correu atrás. Esse conceito de
imagem de controle é aprofundado na obra “O pensamento feminista negro. Conhecimento, consciência e
a política do empoderamento” (COLLINS, 2019).
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mantém através do sexismo e do racismo. Apesar dos avanços democráticos desde os

anos 1980 em nosso país, essa estrutura hierárquica não se modifica.

Apesar  dessa realidade,  esta  monografia  aborda  a  importância  de ir  além da

imagem da mulher  negra subalternizada  ou passiva,  assim como outros estereótipos

designados para a mulher negra no mercado de trabalho e na vida social. A intenção é

costurar o texto mostrando uma perspectiva cuja a referência é a cultura africana e afro-

brasileira diaspórica, concluindo com uma abordagem, como já foi dito, que considera a

influência do mulherisma africana, do feminismo negro e da cultura iorubá. Toma-se

por  nota  que  a  maior  parte  das  mulheres  negras  no  Brasil  não  tem  seu  trabalho

devidamente valorizado, são vítimas de preconceito no mercado de trabalho através de

salários  menores  e,  muitas  vezes,  não  trabalham  na  sua  área  de  formação  quando

graduadas.  Na  maior  parte  das  vezes,  isso  não  é  uma  opção  e  sim  realidades

naturalizadas. Então, o que tem sido feito para que esse quadro mude atualmente? Como

a influência africana que carregamos, direta ou indiretamente, influencia nesse processo

de  forma  positiva?  Essas  perguntas  serão  respondidas  na  medida  do  possível  no

desenvolvimento  deste  trabalho,  através  de dados e  pesquisas  retirados,  entre  outras

leituras, do livro “Escritos de uma vida” de Sueli Carneiro (2018). Tais leituras foram

também a base para a aplicação da atividade didática sobre o tema, abordada no capítulo

quatro. Buscou-se privilegiar literaturas negras, conforme coloca o título do trabalho,

voltado  para  uma  visão  de  referências  afro,  isto  é,  africanas  e  afro-diaspóricas,

principalmente a afro-brasileira. Mesmo os textos que não seguem essa lógica foram

aqui interpretados e trabalhados por uma perspectiva feminina negra e brasileira.

É  pensando  no  interesse  deste  trabalho  na  mulher  negra  que  a  discussão  é

iniciada voltando-se ao início de tudo: as sociedades africanas.  Por isto, no capítulo

dois, serão feitas breves considerações sobre as mulheres iorubás e a sua relação com o

trabalho  em  África.  Dentro  desse  enquadramento  histórico,  o  capítulo  três

complementará a discussão com um resgate histórico da mulher negra no mercado de

trabalho no Brasil, expondo o importante papel das ganhadeiras no século XIX e início

do século XX e trazendo dados estatísticos  acerca  do quadro em que se encontram

mulheres negras no mercado de trabalho hoje. Ainda cabe ao capítulo três ser sensível à

especificidade  de  raça,  gênero  e  classe  no  que  tange  à  realidade  da  mulher  afro-
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brasileira  e  mostrar  as  ocupações  no  mercado  de  trabalho  da  mulher  negra  do  pós

abolição.

O capítulo quatro apresenta uma proposta pedagógica a ser aplicada na educação

básica sobre o tema, o qual, entende-se, ainda é pouco desenvolvido na prática docente,

na formação das futuras gerações. Assim, pretende-se conseguir aplicar a lei 10.639/03

na  proposta  pedagógica  inspirada  nesta  reflexão,  apresentando  outras  culturas  que

fazem parte da construção do Brasil com um olhar voltado para o feminino e mostrando

a mulher como o centro matri-gestor, para muito além da maternidade, enfatizando a

potência feminina nos negócios. Da mesma forma, a própria elaboração desta pesquisa

contribui para os propósitos da lei. O capítulo cinco se dedica a relacionar as pautas do

mulherisma africana e do feminismo negro à questão da mulher negra no mercado de

trabalho, costurando tudo o que foi trabalhado até então sob uma perspectiva feminina

negra e afro-brasileira. Ainda no capítulo cinco, busca-se abordar o feminismo negro e o

mulherisma africana como ferramenta de luta e empoderamento intelectual, discutindo,

de forma complementar, como o feminismo negro chega às mulheres negras periféricas,

através da comunidade,  religiosidade e políticas públicas e refletir  como se encontra

esse quadro atualmente.
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2. A RELAÇÃO DA MULHER E O TRABALHO EM ÁFRICA

Este trabalho tem como pontapé inicial  mostrar, de maneira mais empírica,  a

dinâmica do mercado de trabalho para as mulheres negras, dentro de um conceito de

gênero, raça e classe. Cabe aqui também discutir como são diferentes as perspectivas

entre  as  distintas  mulheres  negras  no  Ocidente.  Para  tal,  caminha-se  por  dados

estatísticos, pesquisas qualitativas, conceitos e vivências do passado e de hoje, como é o

caso das ganhadeiras e da cultura iorubá. Vale ressaltar, ainda, como as mulheres são

referenciadas na sociedade iorubá. 

Em muitas culturas africanas, a mulher nunca ficava em uma só função ou era

destinada somente a ser mãe e esposa, tendo isto como um auge de sua vida, ela tinha

múltiplas  funções  tanto  em  casa,  como  na  comunidade,  sendo  irrestritas  dos  laços

consanguíneos (DOVE, 1998). Na cultura iorubá, a mulher sempre foi vista como o

centro de todas as coisas, isso está presente nos  griots2 orais e na vida social. Porém,

quando pensamos em mulher  africana  temos uma imagem cognitiva,  e às vezes  até

visualmente imaginária,  de uma mulher  exótica  ou de uma mulher  desgastada pelas

lutas da vida. Tal projeção foi reproduzida por muito tempo e reforçada pela mídia e até

mesmo pela academia, naturalizando uma mulher das multifunções, com nenhuma ou

quase nenhuma problematização sobre esse estigma (AKÍNRÚLÍ, 2011). Mas, através

da  lei10.639/03,  foram estimulados  vários  estudos  e  vertentes  que  mostram o  lado

cultural e material dessas mulheres nos contextos africanos e brasileiro.

Na cultura iorubá, por exemplo, as mulheres são a base para todas as coisas, é

através delas que as coisas acontecem, seja dentro ou fora da família (BERNARDO,

2005).  No  comércio  também  não  é  diferente,  as  mulheres  africanas  sempre  foram

gestoras e não somente de novos seres colocados no mundo, mas eram aquelas que

sabiam gestar  e  organizar  bem o  lar  e  as  finanças,  mesmo em algumas  sociedades

2 “Chama-se griot (pronúncia: "griô") ou ainda jeli (ou djéli) um personagem importante na estrutura
social  da maioria  dos  países  da  África  Ocidental,  cuja  função  primordial  é  a  de  informar,  educar  e
entreter. É uma figura semelhante ao repentista no Brasil, com a diferença de que constituem uma casta
(costumam casar-se somente com outros griots ou griottes, seu equivalente feminino), assumindo uma
posição social de destaque em seu meio, pois este é considerado mais que um simples artista. O griot é
antes de tudo o guardião da tradição oral de seu povo, um especialista em genealogia e na história de seu
povo” (SANTIAGO, 201-).



16

patrilineares  (Ibid.,  2005).  Dentro  do  conceito  que  coloca  África  como  centro,  a

afrocentricidade,  podemos  encontrar  o  mulherisma  africana,  que  tem como  visão  o

matriarcado do povo negro através da matri-gestão, trazendo o resgate e a reintegração

pelas  mulheres  negras,  indo  além  da  luta  contra  o  patriarcado  (DOVE,  1998).  O

mulherisma africana é um projeto de povo sobre o que já acontece: a resistência cultural

sobre a hegemonia, mantendo, dentre outras questões, a matri-gestão da mulher africana

(Ibid., 1998). Chimamanda Adichie (2017, p. 15) em seu livro fala um pouco sobre isso,

onde temos a tradição iorubá e igbo na Nigéria.

Não  me  surpreende  que  sua  cunhada  diga  que  você  deve  ser  uma  mãe
”tradicional” e ficar em casa, que Chudi não precisa de outra fonte de renda
para sustentar a família. As pessoas vão usar a “tradição” seletivamente para
justificar qualquer coisa. Diga-lhe que uma família com dupla fonte de renda
constitui  a  verdadeira  tradição  igbo,  não  só  porque  as  mães  plantavam e
comercializavam  antes  do  colonialismo  britânico,  mas  também  porque  o
comércio era uma atividade exclusivamente feminina em algumas partes da
Igbolândia.

Em África as mulheres eram gestoras e boas comerciantes que compravam lotes

de seus maridos para venderem na feira, negociavam com fornecedores e, dependendo

da região, dominavam algumas linhas comerciais (BERNARDO, 2005). Mas as ideias e

as construções culturais africanas foram imperializadas para servir uma lógica europeia.

A diversidade africana se opõe à universalidade hegemônica e resiste ao processo de

colonização que tenta os distanciar dessa cultura em que a mulher está no centro, são

gestoras e comerciantes. A ideia — veiculada pelo senso comum — de que os africanos

“são  todos  iguais”  foi  uma  construção  eurocêntrica  para  camuflar  e  silenciar  a

diversidade e a gênese cultural dos povos africanos. Tudo isso tendo como respaldo o

racismo científico que queria, através da ciência, provar a inferioridade dos negros e

justificar  a  sujeição  de  todos  eles  (BENEDICTO,  2014).  Os  gregos  e  a  academia

ocidental se exaltam por serem detentores da sabedoria e cultura, mas não mencionam

que a sua fonte era africana, reforçando a ignorância sobre o assunto. Os gregos iam

para  o  Kemet3,  centro  cultural  do  conhecimento  da  época,  para  aprender  com seus

tutores africanos, os quais hoje, quando não invisibilizados, são embranquecidos pela

estratégia colonial (Ibid., 2014).

3 Erroneamente chamado de Antigo Egito (BENEDICTO, 2014).
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Segundo  Dove  (1998),  alguns  estudos  mostram  que  em África  as  mulheres

gozavam de  mais  liberdade  e  privilégios  do  que  muitas  das  mulheres  em algumas

nações  de  hoje  em dia.  Exemplo  disso  é  a  descendência  matrilinear  e  o  direito  de

herança matrimonial, que por sinal é a base da cultura do Antigo Kemet, por exemplo,

mas também da maioria dos povos africanos, configurando o que Diop (2014) chama de

unidade cultural da África negra. Ainda, Verger (1986, p.275) afirma que

(...)  Na organização  da família iorubá, que é polígama,  contrariamente ao
conceito  que  pessoas  mal  informadas  fazem,  as  mulheres  usufruem  uma
maior liberdade que a que se dá nas uniões monogâmicas. Na grande casa
familiar do esposo, elas são aceitas como progenitoras dos filhos, destinadas
a perpetuar a linhagem familiar do marido. Mas elas nunca são totalmente
integradas,  deixando-lhes  esse  fato  uma  certa  independência.  Após  o
casamento,  elas  continuam a  praticar  o  culto  de  suas  famílias  de  origem,
embora seus filhos sejam consagrados ao deus do cônjuge.

A  conquista  da  África  pelos  europeus  foi  a  conquista  do  matriarcado  pelo

patriarcado (DIOP, 2014). Mesmo com a destruição final do Kemet pelos romanos, sua

influência e seus ensinamentos,  principalmente  do feminino,  influenciaram mulheres

que viviam sob a opressão masculina, a se inspirarem em deusas como Diana e Isis

(DOVE, 1998). Mesmo dentro de uma África islamizada ou na dominação moura na

região  ibérica,  as  mulheres  eram  quem comandavam  em cargos  de  chefia,  seja  na

posição  de  santas  ou  de  rainhas  (Ibid.,  1998).  Essas  instituições  comandadas  por

mulheres  é  que  foram  perseguidas  a  partir  do  século  XIII  ao  XIX,  ocorrendo  um

holocausto de mulheres,  sobretudo africanas,  por homens europeus na popularmente

chamada caça às bruxas (Ibid., 1998). Tudo isso está vinculado à gênese do capitalismo

e ao cristianismo europeu que não permitiam ou toleravam o paganismo, o animismo e

outras formas de culto à mulheres como divindades (Ibid., 1998).

Em contrapartida,  estas  práticas  sempre  estiveram  presentes  na  cultura  afro-

diaspórica, sendo vistas, inclusive, nos cultos de candomblé, uma vez que o papel de

lideranças femininas é nosso e não africano, nossa criação e não essência africana, nas

diversas nações. A figura de grandes mulheres com muitas virtudes e poderes, sendo

mães e amantes ao mesmo tempo, sempre fez parte do universo africano. Através das

culturas religiosas de matrizes africanas, observamos essas figuras também no Brasil. A

partir  disso,  é  possível  fazer  a  ligação  acerca  do  fato  de  que  a  maior  parte  das

perseguidas nessa caça às bruxas tinha cor, ou seja, eram as negras africanas, e que a
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maior parte das atingidas foram as pertencentes às culturas matriarcais africanas (Ibid.,

1998). Nisso, podemos destacar

(...)  Na  organização  dos  reinos  fons  e  nagô-iorubá,  as  mulheres
desempenharam um papel ativo, eram elas  quem administravam o palácio
real,  assumindo  os  postos  de  comando  mais  importantes,  além  de
fiscalizarem o funcionamento do Estado. (SILVEIRA, 2000, p.88).

Cabe dizer  que ao longo da  história  muitas  mulheres  negras  se  fortaleceram

através da ancestralidade e da espiritualidade, da fé e dos cultos aos Orixás e de rituais e

vivências entre os seus como forma de força motriz essencial para a execução de seus

afazeres e trabalhos. E, como isso é passado oralmente, seja através da religião, seja

através de exemplos de vida dentro da comunidade, sempre reverenciando os seus, é de

se estranhar ao pensarmos que nas religiões ocidentais  o homem é sempre colocado

como  o  receptor  espiritual  e  divino.  Ao  passo  que  nas  culturas  africanas  é

completamente o contrário, pois esse papel ou função é de ambos e não de apenas um.

Apesar de haver essa luta entre feminino e o masculino nos cultos de matriz

africana,  as  figuras  femininas  são  caracterizadas  por  beleza,  feminilidade,  força  e

sabedoria.  Mesmo que sejam complexas  as  relações  com e entre  estas  mulheres  ou

divindades, elas são essenciais, principalmente na cultura iorubá. Por outro lado, para o

Ocidente,  o  estereótipo  da  mulher  é  frequentemente  colocado  na  meiguice  e  na

submissão, enquanto no culto de matriz africana as figuras são meigas, mas também

sensuais,  belas  e  ainda  capazes  de  submeter  os  homens  com  seus  encantos

(NOGUEIRA, 2018). As mulheres são respeitadas e temidas, sendo até mais fortes que

alguns Orixás masculinos. Iemanjá, divindade africana, por exemplo, é mãe e amante ao

mesmo tempo,  atrai  o  homem para o mar e  o devora (CARNEIRO, 2018).  Mesmo

Oxalá  sendo  genitor  masculino  na  concepção  do  candomblé,  as  mulheres  fazem

reverência  a  Oxum,  como o  grande  poder  genitor  feminino  (Ibid.,  2018).  Carneiro

conclui que (2018, p.85):

(...)  Portanto,  este  sistema de  representações,  particularmente  as  mulheres
míticas,  oferecem  as  sacerdotisas  diferentes  vivências  que  a  sociedade
patriarcal  nega.  Os deuses  africanos  legitimam transgressões  que  a  moral
judaico-cristã, institucionalizada condena; possibilitam ainda a compreensão
e  o  reequacionamento  de  uma  gama  de  conflitos  oriundos  da  visão
maniqueísta que esta mesma moralidade impõe.
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A África é muito complexa, de forma que não tem como generalizá-la. A maior

parte  dos  africanos  quer  foram  trazidos  como  escravizados  construíram  tentativas

distintas de sobrevivência nas Américas, recriando suas culturas e vivências. A cultura

afro-diaspórica é um resultado de culturas híbridas, pois constitui uma nova cultura que

não tem necessariamente  a  ver  com a África de  antes  do processo da diáspora.  Os

negros  que  vieram  para  o  Brasil  passaram  por  vários  processos,  dentre  eles  a

crioulização, o que acabou por misturar várias línguas e incorporar e absorver outras

culturas, dando início a uma cultura nova (SLENES, 1992). Vemos essa crioulização

sendo manifestada, principalmente, nos espaços de culto nos terreiros brasileiros e até

mesmo nos  dialetos  kimbundo,  umbundo  e  bakongo,  que  influenciaram as  distintas

variações  linguísticas  do  português  falado  no  país  (Ibid.,  1992).  Aqui,  ainda,  vale

pontuar principalmente essas semelhanças que dizem respeito ao poder matri-gestor e

ao potencial de negociação e administração comercial da mulher africana, característica

que  aparentemente  atravessou  o  Atlântico.  A  presença  desta  cultura  no  Brasil  é

perceptível, ela não só se mostra no presente, como também ajuda a explicar sobre esse

aspecto da África na pré diáspora.

Quando observada nos dias de hoje, a mulher afro-brasileira, descendente dessas

africanas  tão  íntimas  ao  comércio,  aproxima-se  de  suas  ancestrais,  dada  a  forma

empírica  e  visível  da  relação  da  mulher  negra  e  o  comércio  no  nosso  cotidiano,

evidentemente com as devidas e inevitáveis modificações. Assim, iniciam-se as bases

da inserção da mulher negra no mercado de trabalho no Brasil.
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3. A MULHER NEGRA E O MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL

Nos  países  da  costa  Ocidental  do  continente  africano  o  comércio  era  algo

comum como tarefa e função das mulheres, pela ordem societária desses se tratar de

uma gestão matrifocal (BERNARDO, 2005; SOARES, 1996). As mulheres advindas

dessas sociedades eram as mais procuradas nas regiões do Rio de Janeiro, da Bahia e de

Minas Gerais, onde havia uma concentração de negros e negras bantos vindos da Costa

da Mina, devido a uma migração em massa desses em direção ao sul da colônia no

início do século XIX (SOARES, 1999). Essa migração se deu devido ao levante Malê

ocorrido em 1835 em Salvador/BA, onde negros islamizados se revoltaram contra o

colonialismo e instauraram uma  jihad  no Brasil (Ibid.,  1999; REIS, 1986). Porém, a

maior parte dos envolvidos foram capturados, presos e muitos enviados a outros Estados

para que ali não se tornasse uma revolta recorrente (Ibid., 1986). A Revolta dos Malês

contou com uma participação importante dos escravos de ganho de Salvador, dada a

relativa  liberdade  de  circulação que os  mesmos tinham nas  ruas,  o  que  facilitava  a

organização do movimento (REIS, 1986; SOARES, 1996).

O trabalho de ganho não é  falado com detalhes  nos livros  didáticos,  mesmo

tendo tanta ligação com o comércio de rua nos dias de hoje. Podemos compará-lo com

aspectos comuns, desde as mulheres que fazem salgados até o ambulante que vende

bebidas nos lugares e eventos públicos da cidade. E isso é tão familiar que, com certeza,

muitas pessoas negras se identificam ou visualizam facilmente. Isto porque já tiveram

uma mãe, uma avó, uma tia ou uma prima que trabalhou ou trabalha dessa maneira,

como forma de sobrevivência, para alimentar e suprir os seus.

As  dificuldades  no  decorrer  da  história  não  fizeram  as  mulheres  negras

recuarem, pelo contrário, fizeram com que se criassem mecanismos de resistência, tal

como suas antepassadas Candaces, as rainhas mães da realeza cuxita na Antiguidade. As

candances eram guerreiras e exerciam funções políticas, sociais e culturais (HAKEM,
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2010). Mulheres com estratégia militar que resistiram em defesa de alguns reinos da

África  com  o  Império  Cuxe,  sua  potência,  influência  e/ou  legado  encontram-se

espalhados pelo continente africano, Caribe e Américas do Norte e do Sul (Ibid., 2010).

Dentro desse contexto, temos a história de Amanirenas, a rainha-mãe do reino cuxita

que  saqueou  Assuá  juntamente  aos  meroístas  e  negociou  com  o  prefeito  romano

Petrônio  para  acabar  com a  cobrança  de  tributos  de  Napata  e  Méroe  (Ibid.,  2010).

Percebe-se, assim, que os cuxitas e outros povos da África Antiga não tinham distinção4

de poderes entre homens e mulheres. Nesse contexto, as Candances eram a transcrição

do título meroísta (Ibid.,  2010). Nesses termos, parte-se do princípio de que é desse

contexto, e de outros semelhantes, que as mulheres negras são descendentes.

No Brasil, apesar do silenciamento e, às vezes, até invisibilidade das resistências

quilombolas,  como a  da  República  de Palmares,  estas  são  referências  que  inspiram

dentro do movimento pan africanista e nacionalista. Histórias de bravuras de mulheres

africanas como a de Luisa Mahin, ganhadeira que ao mesmo tempo foi mãe e militante

da  causa  negra,  compondo  o  Levante  dos  Malês  (GONÇALVES,  2010;  SOARES,

1996),  servem  de  exemplo  para  meninos  e  meninas,  futuras  potências  de  luta  e

resistência  na mudança social.  Saber  a  história  negra antes  da diáspora e  depois  da

mesma não é só reconhecimento, é lidar com a assimilação, o apagamento e a falta de

agência,  mas também é ainda saber o que isso significa através do empoderamento,

saber dos seus pelos seus. Trata-se de ser malungo5 (SLENES, 1992) de vida e de todos

e de seus desdobramentos. 

4 Ou tinham uma distinção mais branda. Embora Diop (2014) reforce a veracidade dessa equidade.
5 Robert Slenes (1992) trata sobre esse tema em Malungu, ngoma vem: África coberta e descoberta do
Brasil.
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3.1. O trabalho feminino negro na gênese do Pós-Abolição

A força que as mulheres negras e periféricas adquiriram através dos cultos de

matriz africana, da comunidade de santo e da população negra em geral fortalecia não

somente  a  elas,  mas  todos  ao  seu  redor:  suas  iniciativas  pensam  o  coletivo  e  não

somente em si.  Sem contar na independência que essa força traz à mulher que está

sempre em meio a exaustiva e apressada luta pela  sobrevivência e pela qualidade de

uma  vida  digna!  Esta  realidade  que  vemos  hoje  não  é  muito  diferente  do  período

republicano  no  início  do  pós  abolição,  onde  a  maior  parte  dos  “ex-escravizados”

trabalhavam no mercado informal através do ganho. As negras africanas e crioulas no

eixo Rio de Janeiro,  São Paulo e Bahia abasteciam o comércio e dominavam várias

áreas com o mercado de tecidos, comidas e demais gêneros de primeira necessidade

(SOARES, 1996).

Segundo  Soares  (1996),  os  proprietários  bem-sucedidos  colocavam  suas

escravas  no  ganho  como  forma  de  aumentar  suas  rendas.  Dessa  forma,  algumas

ganhadeiras conseguiam prosperar nos ganhos e, antes mesmo da abolição, conseguiram

comprar a alforria,  não só para si, mas também para as que trabalhavam para elas e

familiares (Ibid., 1996). As ganhadeiras vendiam seus produtos para outros senhores,

para os escravos e para os senhores deles, além de os utilizarem para si mesmas (Ibid.,

1996). A maior parte do ganho, coloca Soares (1996), girava na comida, vindo depois

tecidos,  bebidas  e  miudezas.  Cabe  dizer  que  todo  esse  comércio  era  fiscalizado  e

registrado  pelas  autoridades,  as  ganhadeiras  pagavam  taxas  municipais  para

continuarem  seus  trabalhos (SOARES,  1996).  As  negras  nascidas  no  Brasil,  as

chamadas crioulas, eram isentas dessas taxas, mas as africanas, por dominarem a maior

parte do comércio de ganho, acabavam por serem as pagantes das taxas exigidas (Ibid.,

1996). Esta era uma forma de dificultar a vida dos africanos e forçá-los a voltar para

África, uma vez que já eram livres (Ibid., 1996).

De acordo com Soares  (1996) as  ganhadeiras  na sua maioria  eram mulheres

negras, livres, crioulas ou africanas que tentavam adquirir sua alforria e sustento através

do ganho. A autora sustenta que todos os meses elas trabalhavam em vários ofícios,

morando ou não com o senhor. Era uma vantagem para o dono e para o ganhador ou a

ganhadora, que criavam uma clientela, uma forma de ganhar dinheiro (SOARES, 1996).
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Pensando em como se firmou o contexto do trabalho logo depois da abolição,

juntamente à proclamação da República, vemos que o trabalho de ganho das então ex-

escravizadas,  que antes era voltado para conseguir  a tão sonhada alforria,  reaparece

como fonte e forma de sobrevivência negra no século XIX na Bahia, Rio de Janeiro e

São  Paulo  (SOARES,  1996).  Diz-se  isto  no  feminino  porque  as  mulheres  eram  a

maioria  nos  serviços  de  ganho,  principalmente  as  africanas  com seus  tabuleiros  na

cabeça, seus turbantes e roupas bem coloridas e rendadas (SOARES, 1996). Africanas e

crioulas  se  dividiam nesse campo de  trabalho,  sendo necessárias  para  o movimento

financeiro da cidade em quesito de compra e venda de gêneros alimentícios de primeira

necessidade: trata-se das, ainda famosas, comidas de rua (Ibid., 1996).

Já que não ficavam perto de seu senhorio, o trabalho livre dava relativa liberdade

às ganhadeiras que, então, tinham uma certa autonomia. O ganho era uma ponte e um

fator para a alforria. A maior parte das africanas libertas tinham pequenos comércios e

não trabalhavam em serviço doméstico (SOARES, 1996).  Ainda, a maior parte delas,

71%, negociavam muito bem e isso foi se desenvolvendo conforme o passar do tempo

(Ibid., 1996).

Quando pensamos em trabalho feminino no Brasil temos diversas perspectivas,

mas isso afunila ainda mais quando colocamos o filtro do recorte de raça.  Mulheres

negras sempre trabalharam desde que chegaram no Brasil, pois chegaram na condição

de escravizadas. As mesmas tiveram que se reinventar muitas vezes para sobreviver em

diáspora,  principalmente  dentro da ordem societária,  primeiramente a escravocrata  e

posteriormente a sociedade brasileira racista e detentora de privilégios. Tais privilégios

alcançaram as mulheres brancas ao passo que conquistaram suas reivindicações de sair

do eixo mãe e esposa, e tornarem-se potentes trabalhadoras (IPEA, 200-). Muitas delas

iniciaram seus ganhos com casas de aluguel ou ganhavam em cima dos escravos de
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ganho, que trabalhavam para as mesmas6. Só nessa dinâmica de trabalho, já podemos

observar o significado do mercado de trabalho para a mulher negra e a mulher branca no

Brasil. Uma visando a sobrevivência e a dignidade e a outra o acúmulo de bens para ela

e para os seus ou ainda sensação de independência. 

Complementa e fecha esta discussão a citação abaixo confeccionada por Oliveira

e Santos (2017, p.4):

Em outras palavras, esta produção apresenta-se relevante para a atualidade,
em vista de que o racismo segue fortemente na sociedade, apesar de mudar de
forma considerando os diferentes territórios. Sem desconsiderar o papel do
colonialismo e do patriarcado no fenômeno do racismo e do sexismo, esse
estudo  também  contribui  para  pensar  na  naturalização  das  diferenças  de
papéis no trabalho entre os sexos, como efeito das normas de gênero, e entre
as raças, como efeito das hierarquias raciais pautando-se sobre inferioridade
versus superioridade  humana no contexto da escravidão e concretizada  na
ciência,  sob  a  literatura-hegemônico-branca  racista  e  androcêntrica
fomentada  com  a  teoria  do  racismo  científico.  Tendo  as  desigualdades
sexuais como fruto do sexismo, e vendo o racismo no interior do gênero,
parece-nos  oportuno  entender  as  desigualdades  sociais  entre  as  raças,
determinantes  pelo racismo e sob os efeitos  da escravidão.  Nesse sentido,
vale  repensar  a  classe  como  um  dos  fatores,  e  não  como  primazia  das
desigualdades sociais.

6 A maior parte dessas mulheres brancas que tinham seus negócios no período do pós abolição eram
viúvas (MONSMA, 2010).
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3.2. Mulheres negras no mercado de trabalho no Brasil de hoje

A  questão  da  mulher  comum  no  mercado  de  trabalho  está  marcada,

primeiramente, pelo desemprego e o subemprego e está ligado ao propósito de ter uma

profissão realmente rentável e ao fato de que trabalhar não é uma opção. Se a mulher

não atinge esse objetivo, ela vai para o emprego informal e vai fazer outras atividades

autônomas  que  lhe  renda lucro  como o  artesanato,  a  comida,  os  doces,  o  emprego

doméstico ou a venda de cosméticos, a fim de complementar sua renda. Até mesmo a

questão da acessibilidade no transporte, algo aparentemente simples, pode influenciar

devido a tópicos como por exemplo: se ela mora longe ou próximo ao trabalho e se seu

trajeto é seguro ou não, principalmente para uma mulher, são questões pertinentes. 

Na década de 1980 e 1990, as mulheres foram empurradas para o mercado de

trabalho, diferenciando seus salários dos recebidos pelos homens, mas essa onda atingiu

mais significativamente as mulheres brancas (CARNEIRO, 2018). Nesse tocante há de

se pontuar a interseccionalidade da mulher branca com maior grau de instrução, com

ótimos contatos  e estruturas  estáveis.  Essas tinham maior  facilidade de ocupar  bons

cargos  ou  a  chefia,  o  que  não  aconteceu  com mulheres  negras  na  sua  inserção  no

mercado de trabalho. Sueli Carneiro (2018, p.23) nos mostra em seus dados de pesquisa

que 

[...]  Nos  níveis  superiores  de  educação  (mais  de  12  anos  de  estudo  ou
equivalente ao grau universitário) tanto para São Paulo como para o Brasil, as
mulheres negras apresentam percentuais inferiores a 1%, enquanto 5,2% das
mulheres  brancas  paulistas  e  4,2%  das  mulheres  brancas  brasileiras
encontram-se  nesse  nível  de  escolaridade.  As  amarelas  comparecem  com
12,7  em  São  Paulo  e  8,5%  no  Brasil,  no  nível  equivalente  ao  grau
universitário. [...] Em síntese, quase 90% das mulheres negras brasileiras só
chegam  a  atingir  até  4  anos  de  instrução,  comparando-se  com 69,8% de
mulheres brancas e 51% de amarelas. 

A dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal se dá por conta das

imagens de controle, que criaram estereótipos e se mantém pela estrutura social a qual

estamos submetidos (COLLINS, 2019). Quando essa mulher se encontra desempregada,

acaba  indo para o mercado informal.  O subemprego seria  algo que não exige  tanta

formação, porém, sua margem de lucro é mínima, servindo apenas para a sobrevivência

básica.
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As mulheres têm progredido em muitas de suas reivindicações de geração em

geração, e têm se aperfeiçoado, inclusive mais do que os homens, dentro do mercado de

trabalho. Isso se dá justamente a fim de preencher vagas antes destinadas apenas ao

público masculino. E isso vale para o mercado de trabalho formal e informal. Já são três

gerações fazendo esse trabalho árduo. No caso da mulher negra, esse processo levou

tempo, tanto por isso vemos o tanto de reivindicações por salários e condições tão boas

quanto  à  dos  homens.  Porque  até  mesmo  com  qualificação  a  mulher  negra  é

discriminada  no  mercado  de  trabalho,  perdendo,  assim,  muitas  oportunidades  de  se

inserir em um mercado melhor de trabalho e com melhor remuneração. 

A capacidade da mulher negra de se reinventar no quesito emprego é realmente

mais comum do que se imagina,  não é à toa que dentro desse mercado de trabalho,

demasiadamente  competitivo,  vemos  mulheres  negras  atendendo  à  necessidade

mercadológica  de  outras  mulheres  negras,  e  o  alcançando  com sucesso.  Isso  se  dá

principalmente  por  conta  dos  padrões  brancos,  em  todos  os  sentidos,  que  não  as

favorecem  ou  contemplam.  Ter  esse  ciclo  ou  essa  “bolha”  é  uma  forma  de

fortalecimento  e  pertencimento  em  todos  os  sentidos:  é  fazer  parte.  Vemos  isso

principalmente no público voltado para o vestuário, cabelo e comida. O gráfico 1 abaixo

nos mostra como o sexismo e machismo beneficiam alguns e prejudicam outros.

Gráfico 1: Rendimento médio real por sexo e cor ou raça. (ROUBICEK,
2019).
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O machismo e o sexismo dá vantagens ao homem negro, ao mesmo tempo que

desqualifica a mulher negra no mercado de trabalho (CARNEIRO, 2018). Dentro de

uma escala inter-racial, os homens também estão melhores que as mulheres só pelo fato

de  serem homens,  ao  passo  que  as  mulheres  negras  recebem de  29,5% a  72% do

rendimento médio mensal do que ganha o homem negro (Ibid., 2018). Neste tocante, é

possível falar sobre maternidade e o quanto muitas mulheres têm se privado dela, não

somente por suas condições financeiras como mulher negra e periférica, mas devido ao

fato  de  que  o  trabalho  as  penalizam  e  privam,  de  forma  que  ela  acaba  sendo

desumanizada  e  tratada  como  máquina  capitalista,  dificultando  que  esta  volte-se

plenamente  à  experiência  do  trabalho  materno.  Para  resolver  essa  questão,  tanto  as

empresas como as políticas públicas deveriam desenvolver um trabalho inclusivo para

tais  mulheres  de  forma  positiva.  Até  porque  quando  há  políticas  públicas  que

incentivam  melhores  salários,  igualdade  racial, ações  afirmativas  e  compensatórias,

entre outras ações, os resultados tendem a se alterar para melhor7.

Sabemos que a mulher negra está na base da pirâmide, segurando muitas vezes o

sustento  da  casa  devido  a  inúmeras  questões  como o  trabalho  informal  do  homem

(quando este existe em sua realidade), ou ainda é realmente solo no sustento da casa

(MARCONDES et al.,  2013).  Mesmo assim,  houve, durante muito tempo,  correntes

historiográficas e alguns estudos que afirmavam que a questão racial nada tinha a ver

com a ligação ao trabalho,  principalmente  no pós  abolição  (NASCIMENTO, 2016),

apesar de sabermos, inclusive com propriedade empírica, que as vivências contrariam

tais argumentos. Entre essas correntes historiográficas (Ibid., 2016), é preciso abordar

que  tinham  as  que  realmente  estudavam  estes  sujeitos  históricos  e  as  relações  de

trabalho,  principalmente  no  que  diz  respeito  às  mulheres.  Estas  participaram  do

processo  de  urbanização  lutando  pela  sua  sobrevivência,  já  que  não  tinham  muita

facilidade de mobilidade social, estando à margem dos estudos históricos na segunda

metade  do  século  XIX (Ibid.,  2016).  Nascimento  (2016)  ainda  complementa  que  a

maior  parte  dos  pesquisadores  não acha documentação  das  atividades  exercidas  por

7 Um bom exemplo é apontado numa pesquisa do IPEA (2019) acerca da inserção de negros no ensino
superior  nos  últimos  anos,  disponível  em:  http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?
option=com_content&view=article&id=35009:estudo-do-ipea-mostra-aumento-da-insercao-de-negros-
nas-universidades&catid=10:disoc&directory=1 
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essas mulheres em sua época, as únicas fontes são atas, processos criminais, códigos de

postura e registros de ocorrências.

A mulher negra está na base da pirâmide e o homem negro também, nas devidas

proporções  (MARCONDES et  al.,  2013).  Mulheres  negras  recebem  40% da  média

salarial  do homem branco, os homens negros 46% e as mulheres brancas 79%. Isso

reflete na educação, na saúde pública e no desenvolvimento humano como um todo. Os

espaços  ocupados  por  mulheres  negras  têm  sido  os  espaços  periféricos  e

marginalizados. As mulheres da base, por vezes, são as que chefiam a casa, trazendo o

seu sustento ou complementando a renda com o trabalho que muitas vezes não é formal

porque o quesito da “boa aparência” chega para todas as mulheres negras. Nessa lógica,

a mais próxima do padrão ocidental (isto é, cabelos lisos ou alisados, nariz fino e não

muito retinta) mais provavelmente será a escolhida, mesmo que esta não tenha todas as

qualificações possíveis para o cargo.

Além do baixo salário, a mulher negra, em sua maioria, ocupa certos setores do

mercado onde as condições e salários são menores, inferiores e, mesmo com grau de

instrução avançado, não tem um retorno financeiro de acordo com as suas qualificações,

o que a leva a ver no mercado informal  a  alternativa para complementar  sua renda

(MARCONDES et al., 2013). O racismo estrutural e institucional (ALMEIDA, 2018)

não perdoa. Mesmo nas décadas de 1960 e 1980, onde mais se viu pessoas negras e

mulheres matriculadas ou formadas no ensino de nível superior, a desigualdade persistiu

e a tendência é que a mesma ainda aumente nos dias de hoje (MARCONDES et al.,

2013).

Gráfico  2:  Rendimento médio mensal por formalidade,  cor ou raça
(ROUBICEK,  2019)
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Para trabalhos como recepcionista, vendedora e secretária, as mulheres amarelas

e brancas são mais escolhidas do que as negras, o que ainda dificulta se for muito retinta

(CARNEIRO, 2018). Já no serviço doméstico, a quantidade de negras é maior que as de

brancas  (Ibid.,  2018).  Segundo  Carneiro  (2018),  para  serventes,  cozinheiras  e

lavadeiras, esse número dobra. É o que Patrícia Hill  Collins (2019) chama de imagens

de  controle,  a  qual  é  mantida  pelas  estruturas  e  estereótipos.  Winnie  Bueno (2019)

sintetiza bem esse conceito ao analisar que

As imagens de controle são definidas  por Patricia Hill  Collins como uma
representação  específica  de  gênero  para  pessoas  negras  que  se  articula  a
partir  de  padrões  estabelecidos  no  interior  da  cultura  ocidental  branca
eurocêntrica.  As  imagens  de  controle  se  diferenciam  das  noções  de
representação  e  estereótipo  a  partir  da  forma  com  que  as  mesmas  são
manipuladas dentro dos sistemas de poder articulados por raça, classe, gênero
e sexualidade. Patricia Hill Collins explica como que as imagens de controle
são articuladas a partir de alguns exemplos específicos, mas são inúmeras as
possibilidades  de  articulação  de  imagens  de  controle  que  apresentam-se
enquanto  a  dimensão  ideológica  do  racismo  e  do  sexismo  e  que  são
historicamente manipuladas como uma forma de controlar o comportamento
e os corpos de mulheres negras, obstaculizando os processos de subjetivação
dessas mulheres, sua autonomia e também o exercício da cidadania.

As observações do movimento negro fizeram atentar para o papel da inserção

racial no mercado de trabalho no Brasil, principalmente ao quebrar com os sofismas que

justificavam  e  mantinham  o  mito  da  democracia  racial.  A  propagação  desse  mito

permitiu  a  negação  do  racismo  e  o  preconceito  no  imaginário  social  do  país,

culpabilizando e jogando a responsabilidade deste para o próprio negro e privando a

branquitude de sua responsabilidade dentro dessa realidade. A branquitude nega o seu

racismo, principalmente dentro do trabalho, dando a impressão que as coisas sempre

estão confusas,  que o negro que é  o culpado,  sendo aquele  que vê discriminação e

racismo onde não tem. 

Por  mais  qualificado  que  seja  esse  sujeito  negro  dentro  do  seu  trabalho,

dificilmente ele vai ocupar cargos de chefia, simplesmente pelo racismo institucional e

estrutural  (ALMEIDA,  2018).  Quando  analisamos  as  bases  estruturais  da  sociedade

brasileira,  vemos  que  a  mesma  sempre  foi  baseada  nas  desigualdades,  sendo  uma

minoria  negra  —  que  na  verdade  quantitativamente  é  a  maioria  da  população  —

massacrada todos os dias por algum motivo e por diversos mecanismos de opressão.
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Essa base é tão forte que foi capaz de se perpetuar até os dias atuais. É esse complexo

processo  que  Abdias  do  Nascimento  (2016)  denunciou  como  genocídio  do  negro

brasileiro. Abaixo um exemplo dessa discriminação através dos salários para cada grupo

racial.

Os  avanços  da  comunidade  negra  são  vistos  de  perto  pelo  povo  preto,  mas

recebidos com um certo desdém pela branquitude, que não aceita o negro ocupando os

mesmos  espaços  que  o  seu,  da  mesma  forma  ou  nas  mesmas  condições,  pois  se

acostumaram com vivências e realidades diferentes, principalmente quando as reações e

o enfrentamento vêm do negro. A branquitude espera ver negros silenciosos diante da

humilhação e de discriminações dentro do trabalho, mas isto está mudando através do

empoderamento histórico que dá ao negro uma identidade verdadeira sobre si mesmo e

o ensina a lidar com esses mecanismos de opressão e racismo. Esse quadro vai melhorar

quando as políticas públicas  estiverem atreladas  e voltadas  para população negra de

forma efetiva, valorizando toda a ancestralidade negra. Mas também, para mudar esse

quadro é preciso que cada um faça a sua parte, pensando em um futuro, sempre avante.

Fomos educadas para cuidar dos outros, de nossos companheiros, de nossos
filhos,  de  nossos  pais.  Durante  muitos  séculos  a  obrigatoriedade  desses
cuidados  foram  fatores  de  opressão.  Mas  de  dentro  dessa  opressão
desenvolvemos  um forte  sentimento  de  compaixão  que  nos  permite  hoje

Gráfico 3: Rendimento médio real por cor ou raça. (ROUBICEK, 2019).
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cuidar do mundo, reeducá-lo sem dor e sem opressão. […] A valorização da
diversidade torna-se para nós, então, um pré-requisito para a reconciliação de
todos os seres humanos. O princípio capaz de fazer com que cada um de nós
com sua  diferença  possa  se  sentir  confortável  e  “em  casa  nesse  mundo”
pertencentes  que  somos  todos  a  mesma  espécie  humana.  Essa  missão
civilizatória  é  talvez  o  ponto  mais  importante  da  agenda  das  próximas
gerações (CARNEIRO, 2018, p.112-113).

Na contramão dos interesses  da branquitude,  as feiras  onde negros  e  negras,

escravas  ou  libertas,  faziam para  tirar  seu  sustento  através  do  serviço  de  ganho  se

reinventa  e  se  reformula  nos  dias  de  hoje  como  forma  de  evolução  e  criação  de

patrimônio material e financeiro e não somente simbólico e cultural. A Feira Preta em

São Paulo capital, por exemplo, tem a proposta de fortalecer o incentivo à formação de

público afro empreendedor com parcerias de outros órgãos como o Sebrae, capacitando

o negro dentro do mercado de trabalho e o tornando ativo (FEIRA PRETA, 2019)8.

Segundo  a  organização,  a  maior  parte  dos  expositores  que  compõem  a  feira  são

mulheres negras, estas somando cerca de 88% do total. Estas mulheres também estão ou

em formação ou já são graduadas (Ibid., 2019).

A Feira  Preta  não  trabalha  só  com o  empreendedorismo  em si,  mas  com o

combate ao racismo, sexismo, entre outros preconceitos que sempre acometem a classe

negra.  Adriana Faria  foi  a idealizadora dessa feira  que tem como objetivo criar  um

espaço de troca de experiências e negócios, visando o crescimento de todos. A feira

acontece desde 2002 e é a maior feira afro empreendedora da América Latina, visando a

educação  e  a  ascensão  social  da  população  negra   através  de  incentivos  e  projetos

internos.

Essa realidade de negócios é mais antiga e mais atual possível. Quando   um

sujeito se encontra nos espaços de negritude e empoderamento, ele passa a enxergar as

coisas de forma diferente, no sentido, e a fim de, fortalecer o crescimento de toda a

comunidade  negra.  Negros  artistas,  físicos,  advogados,  domésticas,  doceiras,

empreendedores formais e informais, entre outras formações têm conseguido ascender

socialmente através de políticas públicas como as ações afirmativas, das iniciativas de

organizações não governamentais e indo bravamente contra o fluxo do senso comum.

São vivências do cotidiano negro que todo negro presencia ou já presenciou. Assim, é

8 Para mais informações, acessar: http://feirapreta.com.br/
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aconselhável sempre achar e ver formas de fortalecer a comunidade negra em todos os

sentidos. Isso tem que partir da própria comunidade. Somente dessa forma, essa rede se

faz possível e avança.
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4. MULHERES NEGRAS NO MERCADO DE TRABALHO: UMA PROPOSTA

PEDAGÓGICA PARA A PRÁTICA DOCENTE

Este capítulo se dedica a apresentar uma proposta pedagógica sobre o tema da

presente monografia,  visando a aplicação da lei  10.639/03. A proposta de aula é da

disciplina de história e sugere-se que seja aplicada no terceiro ano do Ensino Médio. A

aula tem duração de cento e vinte (120) minutos, conta com duas atividades e trabalha a

temática do negro no pós abolição, dialogando com as questões do trabalho e da agência

do negro  nesse  contexto.  Abaixo,  no  apêndice  A,  encontra-se  uma apresentação  de

slides  que sintetiza a proposta e pode ser utilizada tanto para a aula em si como para

uma apresentação dessa proposta pedagógica para um público docente.

A partir do final do Império, os escravizados participaram de um processo de

abolição recorrentemente chamado de falsa abolição, o que deixou os libertos cada vez

mais à margem da sociedade. Os negros, quando escravizados, eram coisificados e tidos

como  incapazes  de  assessorar  as  relações  sociais,  políticas  e  modernas  do,  então

crescente,  capitalismo. Até então, a agência dos negros escravizados era descrita por

viajantes  e  até  mesmo por  estudiosos  como algo  selvagem e  promíscuo  (SLENES,

1988).  Só  a  partir  dos  anos  1970  é  que  vemos  uma  historiografia  que  mostra  a

verdadeira agência dos negros escravizados antes e depois da diáspora, apartando-se do

que Nascimento (2016) chama de paradigma da ausência, uma séria problemática da

historiografia brasileira. Isso se dá principalmente com uma história que vem de baixo,

pregada pela corrente historiográfica do Annales, onde se mostrou exatamente a história

dos silenciados (NASCIMENTO, 2016). Nesse sentido, essa aula tem como objetivo

mostrar a agência dos negros no pós abolição e sua experiência no trabalho cotidiano,

juntamente às suas crenças.

A grande questão a ser pensada em aula é: como os negros passaram a serem

vistos depois da abolição? Eles eram considerados cidadãos? Como conseguiram sua

sobrevivência  financeira  e  básica  após  esse  fato?  A  intenção  é  fazer  o  aluno

compreender que a abolição, como de fato ocorreu, não foi plenamente benéfica para

população negra. Entende-se isto ao constatar que desde o dia 14 de maio de 1888, dia

seguinte da abolição, a população negra mantém-se à margem da sociedade brasileira.

E, ainda que diante de uma sociedade que não estava preparada para recebê-los como
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cidadãos, estes negros libertos e seus descendentes se reinventaram e estão sempre se

reinventando, através de múltiplos métodos e estratégias de sobrevivência.

A escravidão é a experiência fundadora das instituições brasileiras. As noções de

hierarquia  e  desigualdade  foram  o  começo  de  tudo  e  não  eram  ou  são  um  mero

resultado, mas sim eram e continuam sendo um objetivo. Estamos cientes que cor é

determinante  no Brasil,  principalmente pelo fenótipo,  diferentemente  do conceito de

raça, que é um construto social. Na sociedade brasileira, tudo que se compara a algo

ruim ou duvidoso, determina-se ser um radical da cor negra. Assim, o brasileiro, através

da assimilação, foi construindo o racismo que impera hoje dentro da nossa sociedade,

racismo esse não mais tão velado ou disfarçado como um dia se propôs9 e que, por

muitas vezes, não tem a devida punição, apesar da legislação vigente (BRASIL, 1989;

INSTITUTO GELEDÉS, 2014).

Pelas pesquisas encontradas para embasar essa discussão, temos um resultado

peculiar: 98% das pessoas dizem existir racismo no Brasil, mas ninguém se reconhece

racista  (INSTITUTO GELEDÉS,  2014b)10.  Quebrar  esse  modelo  ocidental  de  ver  e

tratar  de  racismo,  a  perpetuação  desse  discurso  da  branquitude,  e  todos  os

desdobramentos  que  vemos  do  pós  abolição  aos  dias  de  hoje,  se  faz  mais  do  que

necessário no momento. Por isso mesmo, aulas como esta são importantes, a fim de

desenhar  no imaginário  social,  já  na  educação básica,  uma perspectiva  autêntica  da

escravidão e da história do negro no Brasil.

Esta aula é importante também porque objetiva mostrar como o comércio foi

importante no pós abolição, como uma forma dos negros para conseguir dinheiro para

sobreviver,  e  até  mesmo como forma de mobilidade  social,  uma vez que alguns se

tornaram  bem-sucedidos  através  desta  forma  de  trabalho.  Além  disso,  tem  por

finalidade discutir como o trabalho informal, principalmente das mulheres, é visto nos

dias  de hoje se  tratando de  comércio  de rua  e  fazendo ligação com as  ganhadeiras

africanas  e  crioulas.  A  meta  dessas  exposições  é  culminar  na  apresentação  do

empreendedorismo das mulheres negras de hoje como uma ferramenta que acelera os

9 Como explica Abdias Nascimento (2016) sobre o já popularizado mito da democracia racial.
10 BRASILEIROS  ACHAM  QUE  EXISTE  RACISMO,  MAS  SOMENTE  1,3  %  SE
CONSIDERAM RACISTAS. Instituto Géledes. Por Étore Medeiros e Ana Pompeu. Publicado em 26 de
março  de  2014.  Disponível  em:  https://www.geledes.org.br/brasileiros-acham-que-ha-racismo-mas-
somente-1-3-se-consideram-racistas/. Acessado em 12 de nov. de 2019.

https://www.geledes.org.br/brasileiros-acham-que-ha-racismo-mas-somente-1-3-se-consideram-racistas/
https://www.geledes.org.br/brasileiros-acham-que-ha-racismo-mas-somente-1-3-se-consideram-racistas/
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negócios  através  da  educação  e  ajuda  na  ascensão  social  da  população  negra.  Esta

reflexão é fermentada pela discussão acerca do real caráter deste empreendedorismo,

formulando questionamentos acerca do que realmente leva essas mulheres para esses

espaços.  Por  potente  que  seja  a  coragem  e  os  métodos  de  sobrevivência  dessas

comerciantes, tais iniciativas originam-se como um reflexo da sociedade capitalista e

suas desigualdades sócio-raciais.

O jogo da dissimulação é muito comum nesse período do pós abolição,  suas

características  provêm  da  retirada  de  agência  das  pessoas  negras  no  processo  de

abolição  (ALBUQUERQUE,  2009).  O  negro,  então,  passa  a  não  ser  propriedade

privada,  mas não tem recursos de se sustentar  e,  automaticamente,  fica às margens.

Nesse processo, o negro acaba criando mecanismos de sobrevivência como laços de

irmandade e sociabilidade entre os agora libertos. Nesse momento as elites da época

temem por esses  negros  libertos,  principalmente  porque os mesmos se organizavam

entre eles, o que os tornava uma ameaça do ponto de vista das elites. Para combater esta

possível  ameaça,  então,  criaram-se  várias  regras  e  leis  contra  a  dita  “vadiagem”

(SOARES, 1999). O africano e os agora ex escravizados passam a serem cidadãos na

teoria, mas, na prática, a dinâmica era bem diferente (Ibid., 1999). 

Até  na historiografia  a  população  negra  liberta  não é  descrita  com a  devida

atenção e agência da qual  detinham,  sendo descritos  sempre como selvagens para e

pelas elites, que também orientavam as produções acadêmicas no campo da história e

demais  ciências  (AZEVEDO, 1989).  Nesse  processo,  onde o negro quer  buscar  um

lugar ao sol, ele inicia, na verdade dá continuidade, ao estreitar de laços não só de afeto,

mas em outras  áreas  como a educação e  do  mercado de trabalho.  Dito isso,  a  aula

enfatiza  a  relação  da mulher  negra  com o trabalho nesse contexto  do pós-abolição,

traçando  o  caminho  das  mesmas  até  o  presente, através  de  atividades  pedagógicas

pensadas especificamente para esse propósito. Tudo isso com o apoio do recurso visual

da apresentação de slides.

Após a exposição e explicação dos fatos históricos acima desenvolvidos,  são

feitas duas atividades com os alunos em sala de aula. Na atividade um, os alunos devem

realizar  uma  entrevista  com empreendedoras  e  trabalhadoras  negras  através  de  um

questionário  com  dez  (10)  perguntas  elaboradas  pelos  alunos,  com  o  auxílio  do
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professor.  Esta  entrevista  tem como objetivo  mostrar  para os  alunos,  de fato,  como

mulheres negras têm se colocado no mercado de trabalho, com a finalidade de sustento.

Mas, ao mesmo tempo, a dinâmica procura exaltar essa sua cultura em uma perspectiva

afro referenciada e voltada para a população negra. As entrevistas também servem para

quantificar o trabalho formal e o trabalho informal dessas, além de traçar as áreas mais

comuns  em que  atuam.  Nesta  atividade,  dentro  do  contexto  de  agência,  é  possível

trabalhar o cinema em sala de aula e analisar como os recursos audiovisuais mostram a

agência do negro a partir de três filmes: “Estrelas Além do Tempo” (2016), “A Cor

Púrpura”  (1986)  e  “Ó pai,  ó”  (2007),  que  poderão  ficar  como sugestões  ou  serem

apresentados mais tarde, em outras aulas. Todos esses filmes levantam questões sobre o

que fora exposto a priori. Esta atividade trata-se de um trabalho em grupo que deve ser

formado por até quatro estudantes.

Já na segunda proposta,  sugere-se que seja feita uma comparação do que foi

visto em aula com o que apresenta o livro didático acerca do assunto, prestando atenção

em como o livro mostra a agência e o trabalho do negro no pós-abolição. Após fazer

essa análise, serão elaboradas novas formas de se abordar o tema, juntamente à turma. O

objetivo  desta  segunda  atividade  é  mostrar  a  situação  da  mulher  negra  diante  do

mercado  de  trabalho,  pontuando as  questões  históricas,  raciais  e  sociais  como peça

chave para a tal situação em que as mesmas se encontram. A intenção da atividade dois

é  discutir  sobre  o  porquê  essa  desigualdade  acontece  e  trabalhar  com  a

representatividade  através  de referências  negras.  Também é meta  dessa aula  levar  o

aluno a questionar quais os cargos mais comuns exercidos por mulheres negras dentro

do mercado de trabalho. Dessa maneira, a atividade busca mostrar que a estratificação

social  e hierárquica ocidental  sempre existiram, mas em benefício dos privilegiados.

Além disso, pretende despertar no aluno um olhar mais amplo sobre outras realidades.

A atividade dois deve ser feita baseando-se em pessoas negras, como forma de

se enxergar, no caso das pessoas negras em aula. O discente negro, no decorrer da aula

não irá ver somente o negro da atualidade, mas olhará para a cultura negra anterior à

diáspora  e  verá  que  é  possível  mudar  as  estatísticas  e  os  gráficos  sobre  o  assunto,

através do conhecimento, do empoderamento e da representatividade, ciente de que tudo

é construção.
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5. MULHER NEGRA E MERCADO DE TRABALHO: MOVIMENTAÇÕES E

PERSPECTIVAS FEMININAS E AFRO-BRASILEIRAS

A fim  de  traçar  uma  reflexão  consistente  da  mulher  negra  e  o  mercado  de

trabalho, constatou-se ser interessante dialogar com os movimentos feminista negro e o

pensamento do mulherisma africana,  ambos marcados pela potência dessas mulheres

que lutam por espaço no mercado de trabalho. Nesses termos, entende-se ser preciso

problematizar  questões,  por  exemplo,  sobre  como  o  feminismo  chega  à  população

periférica,  a  estas  mulheres  trabalhadoras,  abrindo,  nesse  tocante,  um  debate  para

feminismo teórico versus prático. Esse feminismo chega até uma mulher negra que vive

à  margem ou só  é  circulado  e  discutido  no  meio  acadêmico?  Nesse  ponto,  e  para

começar, a feminista negra Patricia Hill Collins (2017, p. 19) nos ajuda a sintetizar as

ideias.

Embora essas mulheres afro-americanas se pareçam fisicamente umas com as
outras  e  possam  até  ocupar  o  mesmo espaço,  seus  mundos  permanecem
decididamente diferentes. Podemos nos perguntar até que ponto o conteúdo
temático de vozes emergentes de mulheres negras na academia fala para/com
a massa de mulheres afro-americanas cuja alfabetização ainda lhes é negada.
Acadêmicas  negras  exploram questões  intrigantes  de centros  e  margens  e
trabalham  para  desconstruir  a  identidade  feminina  negra;  enquanto  um
grande número de mulheres negras permanece presa aos bairros organizados
em torno de centros  antigos do apartheid racial.  A discussão de centros  e
margens,  até  mesmo  o  processo  de  vir  a  manifestar-se,  que  não  aborda
simultaneamente  as  questões  de  poder,  deixa  massas  de  mulheres  negras
fazendo a limpeza a seco, cozinhando o fast food, e espanando o computador
da irmã que acaba de escrever o mais novo tratado teórico sobre as mulheres
negras.

O mulherisma africana e o feminismo negro entram nesse debate para mostrar

esses dois modelos políticos  e emancipatórios  como uma ferramenta  de combate ao

racismo institucional e estrutural dentro do mercado de trabalho — visto que sabemos

que,  mesmo  com qualificações  suficientes,  muitas  mulheres  negras  não  conseguem

alcançar cargos privilegiados (COLLINS, 2017). Por mais que nos últimos 20/30 anos,

saíram  governos  e  entraram  governos,  as  desigualdades  não  diminuíram

satisfatoriamente:  dos  anos  1980  até  os  dias  de  hoje,  mulheres  negras  continuam

ganhando menos que as mulheres brancas e menos que homens negros (CARNEIRO,

2018).
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As  pesquisas  que  foram  apresentadas  neste  trabalho  e  o  que  temos  visto,

empiricamente, relacionado ao mercado de trabalho, antigamente e nos dias de hoje,

tem tido e teve evoluções, mas, ainda assim, estão em processo de desconstrução do

senso comum para a evolução do que é preciso fazer para práticas efetivas. Assim, de

que  forma  o  feminismo,  o  mulherisma  africana  e  a  valorização  da  cultura  iorubá

influenciam nesta questão? Um primeiro ponto é que trabalhar com referências negras é

importante para que seja possível um novo olhar sobre a mulher negra em todos os

aspectos, principalmente na visão matri-gestora. 

Uma segunda pontuação é que na cultura iorubá, a mulher sempre foi vista como

o centro de todas as coisas, isso está presente nos contos e mitos e na vida social das

mulheres dessa cultura, mesmo que esta seja uma sociedade patriarcal (BERNARDO,

2005). Entre os iorubás, as mães eram e são supervalorizadas por seu poder de gestão

não só da casa e dos filhos, mas também dos negócios (Ibid., 2005). Nos debates do

mulherisma africana não é diferente, a mulher continua no centro, isto porque tem por

propósito  o resgate e  a reintegração do povo africano através  das mulheres,  face as

problemáticas sofridas após a diáspora africana, e, vale ressaltar, tal ideia vai além do

patriarcado (DOVE, 1998). O mulherisma africana, diferente do feminismo, não busca

um lugar de equidade com o homem, mas pensa no coletivo e em formas de gestar e

sobreviver nesta maafa11 em que a população africana foi submetida após a colonização.

O mulherisma africana vem como forma afro referenciada de viver a África em

diáspora e combater não só o racismo, mas o sexismo e o genocídio da população negra

(DOVE,  1998).  O mulherisma africana  reconhece  o nosso lugar  em África como o

espaço  das  verdadeiras  interações  e  de  políticas  emancipatórias,  como  o  próprio

mulherisma africana. No Ocidente, o afro diaspórico está sempre tentando se encaixar,

encaixe esse que tem uma perspectiva branca sobre suas metas, a qual o desumaniza. A

perspectiva mulherista africana é uma visão de povo, pois não foca apenas no gênero

feminino, mas abarca através dos seus desdobramentos toda a comunidade negra (Ibid.,

1998). Ela mostra a mulher como importante dentro da comunidade e como um ser

capaz de gerar potências não só femininas, mas também masculinas, uma vez que ao

falar de povo, trata-se de um coletivo. 

11 O grande desastre, trata-se de um termo kiswahili apropriado pela antropóloga Marimba Ani (1994)
para definir o caos pelo qual passamos como negros no ocidente.
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De  outra  forma,  o  feminismo  negro  surge  como  forma  empoderada,

emancipatória e de reconhecimento da luta e das dificuldades que a mulher negra vem

trazendo há séculos (COLLINS, 2017). Como o feminismo branco sempre se beneficiou

das conquistas coletivas da sua agenda, a mulher negra sempre ficava em segundo plano

(Ibid., 2017). Isto porque por mais que o feminismo tradicional quisesse incluir todas as

mulheres, suas pautas e ementas de combate e reivindicações não eram suficientes para

as mulheres negras, não dando conta nem mesmo da luta antirracista. Logo, as mulheres

negras tiveram que criar formas autônomas e criar sua agenda de debates e lutas através

das suas reais vivências, fazendo sua própria agência, de maneira a formular o chamado

feminismo negro (DAVIS, 2016).

O feminismo negro entra em contraponto com o feminismo branco, sendo bem

diferentes as demandas reivindicadas e vividas pela mulher negra. A sua valorização no

mercado de trabalho é uma delas. Enquanto as mulheres brancas e burguesas12 lutavam

pelo direito de trabalhar, ter seus próprios  negócios, sair da redoma da maternidade e

do  matrimônio,  as  mulheres  negras  trabalharam  desde  sempre,  com  tarefas  que

incluíam,  por  exemplo,  cuidar  dos  filhos  das  mulheres  brancas  (COLLINS,  2017;

DAVIS, 2016).  Ainda mais no período do pós-abolição,  a luta  das mulheres  negras

consistia na tentativa de ascender socialmente através de diversos mecanismos, de laços

de solidariedade e do combate ao racismo (Ibid., 2016). Essa tomada de consciência de

opressão vem, primeiramente, pelo recorte racial para depois voltar-se ao gênero (Ibid.,

2016; DOVE, 1998). 

Esta atitude  de priorização da questão de raça se explica  quando falamos na

cultura social brasileira e no quão a base da sociedade brasileira, muitas das vezes, é

totalmente desconfortável, pois as mulheres negras estão na base da pirâmide societária

muito mais que as mulheres brancas, conforme mostra as estatísticas (MARCONDES et

al.,  2013). A participação de mulheres negras no feminismo foi uma barreira inicial,

principalmente por questões sociais e de graus de instrução, dado que esse movimento

se  dava  a  nível  universitário  (COLLINS,  2017).  Essas  mulheres  ingressas  no  meio

universitário,  por  sua  vez,  mesmo  com  grau  de  instrução,  acabavam  caindo  no

sofrimento da desigualdade de raça, classe e gênero.

12 Uma vez que existem ainda as brancas periféricas que apesar de não carregar o estigma da cor sofrem
com a estratificação social.
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Assim, os debates movimentados pelo mulherisma africana e pelo feminismo

negro  colaboram  no  caminho  de  mulheres  negras  em sua  inserção  ao  mercado  de

trabalho,  favorecendo  a  ampliação  de  horizontes  e  ações  emancipadoras.  Estas

discussões  também  encaminham  estas  mulheres  para  uma  educação  outra,  anti-

hegemônica, que as fortalecem contra os impasses de raça, classe e gênero e configura-

se como a porta para uma mudança de fato satisfatória. A educação é uma ferramenta

poderosa de transformação social,  apesar do racismo institucional,  que dificulta  este

reconhecimento  quando  recusa  mulheres  qualificadas,  considerando  apenas  seu

fenótipo. Portanto, e seguindo essa lógica, o ensino de história da África é uma semente

importante,  pois  permite  uma  formação  de  base  que  orientará  futuras  mulheres  a

reconhecer  sua  própria  potência  na  história  e  ver  potência  em suas  mães  e  demais

ancestrais. Isto tudo só é possível quando fruto de um ensino de história honesto, que

valorize a diversidade cultural, suas muitas perspectivas, corpos, mentes e vozes.
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6. CONCLUSÃO: PENSANDO O ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA

As pesquisas, os dados estatísticos13, não nos deixam mentir: a mulher

negra ainda hoje é vítima de estereótipos cruéis e racistas no mercado de trabalho. Para

combater  isso,  ela  acaba  por  criar  estratégias  de  sobrevivência  porque  nem sempre

consegue  cargos  altos  e  formalizados  condizentes  com  suas  qualificações

(MARCONDES et al., 2013). O mercado de trabalho está transpassado pelo machismo,

sexismo e racismo, o que acaba fazendo a manutenção do preconceito dessa e outras

desigualdades na sociedade. Esta monografia buscou trabalhar com a representatividade

e com como a mulher negra busca lidar com isso. Para tal, foi importante desenhar uma

reflexão  sobre  a  relação  da  mulher  negra  e  o  mercado  de  trabalho,  o  movimento

feminista negro e o paradigma do mulherisma africana a fim de ensaiar a costura das

ideias até aqui postas, pautando-se por estas duas discussões que ecoam nas vozes das

mulheres negras em diáspora. 

Somando-se a essas ideias, a pedagogia feminista negra visa a vivência

da  mulher  negra  juntamente  à  inclusão  intelectual,  diferentemente  da  perspectiva

ocidental e frente ao machismo, humanizando essa mulher como um sujeito pensante e

agente  e  não reduzindo-a como um objeto  e  vítima  (PERRY, 2006).  Esse  caminho

promove a igualdade e amplia as várias formas de olhar o mundo. A criação de espaços

que permitam essa troca, e que divulguem essa pedagogia, é de extrema importância. Na

Bahia, temos o exemplo da escola comunitária feita pelo bloco ILÊ Aiyê, evidenciando

a cultura negra através da leitura e outras atividades  envolvendo toda a comunidade

(ILÊ  AIYÊ  OFICIAL,  2019)14.  Esse  mesmo  processo  aconteceu  com  negros

muçulmanos em Detroit, Chicago, Oakland, e isso foi importante para o Movimento dos

Direitos Civis na década de 1960 nos Estados Unidos (PERRY, 2006). Há, então, um

aumento  de  escolas  afro  referenciadas  como  método  pedagógico  (Ibid.,  2006).

Engajadas,  essas  vêm transformando  o  cultural  e  o  social  como  forma  de  quebrar

paradigmas e padrões hegemônicos, levando os estudantes à conscientização.

A pedagogia feminista de bell hooks (2019), por exemplo, visa problematizar

tudo o que há de irrelevante dentro da pedagogia tradicional, trazendo o viés realista e

13 (MARCONDES et al., 2013).
14 Para  saber  mais,  acesse  o  endereço  eletrônico:  http://www.ileaiyeoficial.com/acoes-sociais/escola-
mae-hilda/. Acessado em 02 dez. 2019.
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reacionário da realidade feminina negra. Para ela, educação é um ato de amor. Quando

se ensina uma pedagogia feminista negra, não se está pensando em uma mulher negra

específica, mas pensando em todas, pois sabe-se que barreiras só se quebram através do

conhecimento e empoderamento.

Uma educação com referências africanas, guiada pelas reflexões da pedagogia

de  hooks  (2019),  pelas  discussões  trazidas  pelo  feminismo,  pelas  questões  e  a

afrocentricidade  fomentada  pelo  mulherisma  africana  —   pontos  esses  que  tanto

empoderam  e  fortalecem  mulheres  negras  hoje  —  juntamente  aos  conhecimentos

ancestrais das sociedades africanas, como a iorubá e Igbo, aqui comentadas, as quais

protagonizam o papel da mulher na sociedade e na economia, são aspectos essenciais

para  a  formulação  do plano  de  aula  descrito  no capítulo  quatro.  Assim,  a  proposta

contribui  para  a  aplicação  da  lei  10.639/03,  tratando  o  tema  com  o  devido

comprometimento  e  autenticidade,  os  quais  já  foram negados  pela  historiografia  no

passado.

A  comunidade  negra  como  ferramenta  de  trabalho  de  base  é  importante

principalmente  para  aparar  arestas  e  auxiliar  as  pessoas  negras  menos  favorecidas.

Trabalho esse de consciência afrocentrada e inclusão de todos na luta, desde a dona de

casa à acadêmica com especializações e doutorado. Essas pessoas precisam se sentir

firmes nas suas falas e, principalmente, no conhecimento. Ter espaços de aprendizagem

e discussão só melhoram a construção da consciência e a não submissão à  estrutura

racista,  machista  e  misógina.  Apesar  da  mulher  negra  viver,  em sua  maioria,  com

trabalhos  que  nem  sempre  são  de  sua  área  de  formação  e  nem  sempre  serem

remuneradas devidamente, gerando, assim, uma renda menor do que a expectativa, ela

pode  ser  uma  representante  dentro  de  sua  comunidade,  dentro  da  sua  vivência  e

realidade e assumir lideranças.

Por fim, a sabedoria vem de várias fontes e nem sempre vem acompanhada de

um refinamento léxico,  principalmente quando se pensa nos ancestrais  africanos em

diáspora,  que  sempre  usaram  da  tradição  oral  para  passar  conhecimento  (BUENO,

2019; CARNEIRO, 2018; COLLINS, 2019; PERRY, 2006). A mensagem que fica é

que não adianta se ter diploma se sua forma de ensinar não pensa no coletivo.
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APÊNDICE A

APRESENTAÇÃO DE SLIDES PARA A PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Figura  1:  Slide  1  — Mulheres  negras  no  mercado  de  trabalho.  Visão  cultural
brasileira  e  afro  referenciada.

Figura  2:  Slide  2  —  Informações  sobre  a  proposta  pedagógica.
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Figura  3:  Slide  3  —  Conteúdos.

Figura  4:  Slide  4  —  Fazer  o  aluno  compreender.
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Figura  5:  Slide  5  —  Racismo  no  mercado  de  trabalho  no  pós-abolição.

Figura  6:  Slide  6  —  Trabalho  de  ganho:  a  reinvenção  do  negro.
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Figura  7:  Slide  7  —  O  empreendedorismo  nos  dias  de  hoje.

Figura  8:  Slide  8  —  Atividade  1.



51

Figura  9:  Slide  9  —  A  cor  púrpura  (1985).

Figura  10:  Slide  10  —  Ó  Pai,  ó  (2007).
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Figura  11:  Slide  11  –  Estrelas  além  do  tempo  (2016).

Figura  12:  Slide 12 – Análise e comparação do livro didático sobre a agência do
negro.


