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RESUMO  
Este trabalho foi desenvolvido com olhar reivindicatório, sob a perspectiva da quebra de paradigma para o  
entendimento das desigualdades sociais no Brasil. Fundamos a gênese dessas desigualdades na categoria 

trabalho, analisando-a na perspectiva da reestruturação produtiva, com olhar diaspórico, interseccionado. 

O pensamento proposto está fundado no processo de desconstrução da “racionalidade ortodoxa”, contida  
nas estruturas teóricas tradicionais. Constituindo o juízo de que a ciência, em foco as ciências sociais, deram  
conta de constituir perspectiva de conhecimento ideológico, com base no modelo de dominação, mesmo  
quando contestando-o, cuja responsabilidade pelas estruturas de pensamento e conhecimento social assume  
olhar eurocentrado. 

PALAVRAS-CHAVE: trabalho, raça, gênero e interseccionalidade 

 
ABSTRACT  
This work was developed with a demanding look, from the perspective of the paradigm break for the 
understanding of social inequalities in Brazil. We found the genesis of these inequalities in the work 

category, analyzing it in the perspective of productive restructuring, with a diasporic, intersectional look. 
The proposed thought is based on the process of deconstruction of "orthodox rationality" contained in 

traditional theoretical structures. It is the judgment that science, in the focus of the social sciences, has 
taken on account of being a perspective of ideological knowledge, based on the model of domination, 

even when challenging it, whose responsibility for the structures of thought and social knowledge 
assumes a Eurocentric look  
KEY-WORDS: work; race; genre; intersectionality 

 
 

 

I INTRODUÇÃO 
 

O resultado da geração de uma matriz hegemônica para a produção e reprodução 

do saber se reflete na análise de fenômenos como externos aos sujeitos/objetos dos 

mesmos. Esclarecendo trazemos aqui uma reflexão: a ausência de representatividade da 

mulher, da mulher negra, do homem negro e outras “minorias sociais” nos espaços de 

legitimação do conhecimento, torna a trajetória histórica, social desses sujeitos uma 

projeção e abstração da leitura de outros, por outros e para outros. 
 

Nas palavras de Anzaldúa (2000) as “mulheres de cor” devem buscar meios para 

expressar suas ideias, transformando-se em criadoras de suas teorias e não mais em 

meros objetos de estudo. Isto, pois o que nasce com um déficit de construção epistêmica 

reverbera para todos os seguimentos da vida dos sujeitos. 

 

Vale salientar a percepção de um agravante no contexto da geração do saber, de 

que o pensamento contemporâneo ainda se produz e reproduz frente à epistemologia 

cartesiana, cuja a negação da similaridade, analogia e correlação, estruturada na 

compartimentalização do conhecimento, limita a semelhança e interseção do saber. E 



essa última, se revela muitas vezes como subversão do método científico, ocupando a 

imaginação ou uma perturbação da ordem do saber e em alguns espaços, um abuso ao já 

conhecido e sabido. 
 

A discussão sobre diáspora africana encontra-se no lugar da quebra de 

paradigma supramencionado e se propõe em princípio a imposição de um olhar 

afrocentrado para o entendimento das sociedades conformadas por esse fenômeno. E 

aqui a propomos para a fundação do entendimento acerca do território nacional 

brasileiro e transição do olhar Europeu-centrado que ainda ocupa nossos livros de 

história para a composição da identidade desse mesmo território. Assumimos essa 

prerrogativa para a análise das relações sociais brasileiras, contemplando a ideia de 

similaridade, analogia e por fim interseccionalidade, proposta aqui como o paradigma 

epistemológico para a construção do pensamento que segue e que pelo já exposto, 

determina um desafio para os espaços teóricos e acadêmicos darem conta. 
 

Portanto, considerar-se-á a perspectiva de Milton Santos (2007), de que o 

território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e 

espirituais, do exercício da vida e ainda a fala de MORTARI, 2015, expressando que: 
 

[...] a diáspora não é apenas sinônimo da imigração à força, mas 
também uma redefinição indetitária, ou seja, a construção de novas 

formas de ser, agir e pensar no mundo. Os castigos físicos e o 
sofrimento fizeram parte da vida de homens e mulheres escravizados. 
Mas as lutas diárias, os novos elos afetivos, os vínculos familiares 
também. 

 

E assim, consideramos a fundação da categoria trabalho, frente aos aspectos da 

questão social no Brasil, das relações sociais e desenvolvimento do território produtivo 

brasileiro sob o olhar de raça e gênero e fundamos a discussão na perspectiva de Hirata 

(2009), cujo entendimento é que as alterações da mão-de-obra feminina decorrem de 

três condicionantes indissociáveis: conjuntura do mercado de trabalho, mudanças nos 

processos e na organização do trabalho e desejo das trabalhadoras de entrar e se manter 

no mercado de trabalho. A autora pontua a necessidade de “complementaridade entre 

uma teoria dos mercados de trabalho, uma teoria correlativa dos processos de trabalho e 

uma teoria do “sujeito sexuado””. 
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As mulheres vivenciaram o modo de produção escravista, e principalmente sua 

transição para o capitalismo, no qual o destino das pessoas negras foi o abandono, sem 

as necessárias reformas que os integrassem a uma “nova sociedade” com bases no 

trabalho assalariado. 
 

O “13 de maio” de 1888 representou grande mudança, sobretudo, em relação à 

mão de obra – chega ao fim, pelo menos “no papel” o período da escravidão no Brasil. 

No entanto, mantem-se a atmosfera política e econômica complexa, com expressivas 

alterações que interferem não só na paisagem física, mas também na dinâmica social do 

país. (DE MATTOS, 2008) 
 

Nesse processo, a mão de obra escrava é colocada de lado, e o que passa a ter 

valor são os imigrantes europeus – trabalhadores e trabalhadoras “qualificados”, 

capazes de alterar a paisagem social do país. 
 

Desse modo compreende-se, as três características definidas por Hirata (2009) 

como as constituintes do trabalho precário, ausência de proteção social e de direitos 

sociais, horas reduzidas de trabalho (o que implica em menores salários), níveis baixos 

de qualificação, acometeram as (os) trabalhadoras (es) negras (os) historicamente – 

antes mesmo de serem consideradas dignas de compor a classe trabalhadora assalariada 

no Brasil. 
 

A constituição do olhar que contrapomos aqui acerca do trabalho, mercado de 

trabalho e relações de trabalho brasileiro, ao não considerar as especificidades da 

população negra nesse espaço, reproduz a identidade da desigualdade, por vezes, com 

grandes reserva e equívocos, por exemplo: Nogueira (2004) afirma que “com o 

desenvolvimento da maquinaria, os trabalhadores foram lançados ao desemprego”. 

Entretanto, é preciso situar que trabalhadores foram esses. É preciso observar que o 

“desenvolvimento da maquinaria” não é a raiz do desemprego da população negra no 

Brasil, para estes a raiz do desemprego tem bases no processo de escravidão e abolição. 
 

Fernandes (2008) elucida que a desagregação do regime escravocrata e senhorial 

operou, sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de 

assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. 

Para o referido autor, os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção 

e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição 

assumisse encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime 

de organização da vida e do trabalho. 
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Como elucidam Da Silva e Boaventura (2014), ao dialogar com Ianni (2004) a 

“modernidade no Brasil não é a dupla face da moeda da burguesia (Revolução Francesa 

e Revolução Inglesa), é a face negra do escravo marcada a ferro e fogo pelo senhor”. 

Diante disso, os referidos autores salientam que “como a formação econômica do Brasil 

se baseia no escravismo colonial, temos assim a principal evidência de que a escravidão 

é a raiz latente da questão social no Brasil colônia”. Concluem, citando Silva (2008) que 

“esta é a característica fundante da nossa questão social, “uma relação de acumulação, 

nos moldes capitalistas da fase mercantil, baseada na profunda exploração do trabalho 

escravo””. 
 

Os processos decorrentes dessa estruturação subsidia um conflito entre capital e 

trabalho, e suas expressões são violência, pobreza, desemprego, falta de acesso à saúde, 
 

à educação, à habitação e etc. Tais condições são consideradas expressões da questão 

social brasileira, uma condição que surge da exploração do trabalho pelo capital. 
 

Sendo assim, é possível propor um olhar diaspórico sobre Reestruturação 

produtiva, para tanto a proposta é dialogar com as teorias apresentadas por dois 

expoentes desse debate – Helena Hirata e Daniele Kergoat, construindo o raciocínio 

com as bases teóricas que fogem do domínio epistêmico eurocentrado. 

 

A escolha teórica aqui contempla exatamente a quebra de paradigma 

epistemológico já mencionado, justificado pelo conhecimento produzido nesse espaço 

por Hirata (2014) que em dialogo com Kergoat (2012) situa que uma forma de 

contribuir para que as dominações não se reproduzam, é pensa-las conjuntamente. 

Hirata (2014) sintetiza o conceito de Interseccionalidade como um instrumento de luta 

política, sendo uma forma de combater as opressões múltiplas e imbricadas. A autora 

cita Patrícia Hill Collins (2014), que coaduna com suas reflexões – “considera 

interseccionalidade ao mesmo tempo um “projeto de conhecimento” e uma arma 

política”. Conclui que a referida teoria “diz respeito às “condições sociais de produção 

de conhecimento” e questão de justiça social”. 
 

Gonzalez elucida que “o fato é que, enquanto mulher negra sentimos a 

necessidade de aprofundar a reflexão, ao invés de continuarmos na repetição e 

reprodução dos modelos que nos eram oferecidos pelo esforço de investigação das 

ciências sociais”. (CARDOSO, 2014). 
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II DESENVOLVIMENTO 

2.1 Da diáspora 
 

Parafraseando Santos (2007), ao constatar que o mundo do trabalho se 

transforma, há que se observar que as relações de poder dentro das sociedades 

contemporâneas, seguem também esse fluxo de transformação. Processo que ocorre por 

meio de sutis mecanismos de coerção – ou nem sempre tão sutis, quando atrelados às 

dimensões de raça e classe. 
 

Grosfoguel e Costa (2016), citando Wallerstein (1990) salientam que “esse 

padrão de poder não se restringiu ao controle do trabalho, mas envolveu também o 

controle do Estado e de suas instituições, bem como a produção do conhecimento”. 
 

Nesse sentido, é preciso ampliar o dialogo com os referidos autores, pois estes 

afirmam ser evidente a centralidade do conceito de colonialidade do poder. Visto que 

esse é “entendido como a ideia de que a raça e o racismo se constituem como princípios 

organizadores da acumulação de capital em escala mundial e das relações de poder do 

sistema-mundo”. (GROSFOGUEL E COSTA, 2016). 
 

Esse é o ponto de convergência das acepções teóricas construídas até o momento e a 

formação sócio histórica do Brasil. A colonização do Brasil teve início em 1530 e passou 

por fases cíclicas relacionadas à exploração e comercialização de produtos e pessoas. 

Formando uma grande nação diaspórica, proveniente de países africanos. O conceito de 

diáspora africana é compreendido por Wendy Walters como “espaço global, uma 
 

teia de abrangência mundial, que se deve tanto pelo continente original, quanto por 

qualquer lugar no mundo em que seus filhos possam ter sido levados pelas infortunas forças 

da história” (WALTERS, 2005, p.7, upud PIMENTEL, 2011, p.2) 
 

O processo civilizador de colonização subsidia a dominação hegemônica e a 

disseminação da brancura enquanto instrumento de normatização de comportamento, 

estética e organização social. Estratégia pela qual, os países europeus subjugam diversos 

povos, a exemplo do Brasil, subjugado por Portugal por mais de 300 anos, por meio da 

construção de um sistema ideológico, reproduzido por todas as instituições sociais.  
 

Na contra mão da maior parte das percepções acerca do processo de 

globalização das economias mundiais, Santos (2007), dialoga que o primeiro passo para 

a globalização foi o colonialismo, cuja perspectiva gerou as características ideológicas 

das sociedades modernas, alterando as concepções de território e inserindo a produção e 

reprodução do dinheiro global. 
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Como afirmam Grosfoguel e Costa (2016), “a conquista da América e o apogeu 

dos impérios, Espanhol e Português, significou não apenas a criação de uma economia 

mundial, mas a emergência do primeiro grande discurso do mundo moderno”. Discurso 

esse “que inventou e, ao mesmo tempo, subalternizou populações indígenas, povos 

africanos, muçulmanos e judeus”. 
 

Nascimento (2009) pontua que o eurocentrismo extrapola a posição 

centralizadora ao determina-la superior e por isso impô-la a outros povos, por meio da 

dominação hegemônica e a disseminação da brancura como lugar de domínio. Lugar 

esse, que permeia a construção do conhecimento, Wallerstein (1991) sinaliza que as 

ciências sociais se transformaram numa peça fundamental para um projeto de 

organização e controle da vida humana, por uma cultura eurocentrada. 
 

O olhar diaspórico propõe romper com esse lugar de domínio, e colocar um 

caleidoscópio para observar a reestruturação produtiva no Brasil, passando pelo 

entendimento da composição do território nacional, para além dos limites físicos, com a 

compreensão da formação da identidade territorial na lógica afrocentrada. 

 
 

2.2 A reestruturação produtiva no brasil 
 

A transição do taylorismo/fordismo para os novos modelos produtivos foi 

marcada por certas descontinuidades ou rupturas, o que ficou conhecido como 

flexibilização do trabalho. (HIRATA, 2009) 
 

É preciso situar que apesar do marco desse processo ser a terceira revolução 

industrial e a implantação do Neoliberalismo como sistema econômico, no que tange o 

Brasil, essa situação possui nuances sui generis. Nas palavras do jurista José Aparecido 

Santos “o que há de paradoxal em nosso país é o fato de se ter que se preocupar com 

uma “crise do fordismo” sem que tenham sido incorporados todos os elementos desse 

sistema”. Segundo o referido jurista, isso ocorre porque “persistiram (e infelizmente até 
 

hoje  ainda  persistem)  vários  elementos  do  sistema  anterior,  de  base  escravagista”. 
 

SANTOS, 2007. 
 

Da Silva e Boaventura (2014) citando Gorender (1985) afirmam que “na raiz da 

industrialização brasileira, acontece à adequação não do modo de produção da manufatura 
 

à máquina, mas a adequação da máquina ao trabalho escravo”, o que estrutura o modo 

de produção escravista colonial com elaboração industrial. Situação que precisa ser 

levada em conta quando pensar na reestruturação produtiva brasileira. 
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Nesse ponto, é preciso lembrar que as relações de trabalho estão imersas em 

complexas relações de poder, sendo assim, há rupturas, e estas estão relacionadas com a 

desarticulação de sistemas ideológicos de dominação. Dialogando diretamente com a 

afirmação de “que a divisão sexual da precarização do trabalho não pode ser explicada 

ou elucidada sem que se recorra à dimensão extratrabalho”. HIRATA, 2009. 
 

A passagem do trabalho escravo para o trabalho livre incide diretamente no homem 

negro, que é excluído do mercado formal de trabalho, o que coloca a mulher negra na 

condição de arrimo da família, sendo penalizada duplamente por assumir responsabilidades 

dobradas. (NAPOMUCENO, 2012, p.386) 
 

O arquétipo da escravidão assombra os negros e negras brasileiros não como 

algo de suas índoles e de seus caráteres, mas como uma visão de mundo a ser 

cotidianamente enfrentada e superada nos meios de produção e nas relações de trabalho. 
 

Sendo assim, quando se demarca o inicio do processo de reestruturação 

produtiva no Brasil, negros e negras já sofriam com questões que caracterizam a 

flexibilização do trabalho – o dito trabalho precário, caracterizado pela ausência de 

proteção social e de direitos sociais. Há quem diga que a era Vargas (1930-1945) e sua 

política trabalhista mudou esse cenário, porém a Frente Negra brasileira
1
 propõe outra 

reflexão sobre esse momento político. Tal frente se forma em 1931, buscando 

enfrentamento da situação social da época, caracterizada pelo alto desemprego entre os 

homens, colocando as mulheres negras como pilar das famílias, pois o emprego de 

doméstica lhes dava algum salário. 
 

Cida Bento
2
 , em reportagem da revista Carta Capital 

3
 , alerta que a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, realizada em 2014, “aponta a 

permanência de grandes desigualdades de gênero e raça no Brasil, atingindo 

especialmente as mulheres negras”. 
 

Nesse sentido, é possível pensar em um novo paradigma produtivo como afirma 

Hirata (2009). Contudo, para além da perspectiva de gênero, esse paradigma tem cor, e é a 

cor do povo negro. Mulheres de grupos sociais distintos vivem de maneiras diferentes 
 

 

1 Frente Negra Brasileira. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/archives/2913  
2 Cida Bento é doutora em Psicologia e coordenadora executiva do Centro de Estudos das Relações do 
Trabalho e Desigualdades (CEERT). Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/presenca-negra-nas-empresas-ainda-e-desafio. Acesso 15 
nov. 2017.  
3 Presença negra nas empresas ainda é desafio – matéria Carta Capital por Cida Bento — publicado 
22/03/2016 11h19, última modificação 22/03/2016 16h43. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/presenca-negra-nas-empresas-ainda-e-desafio. Acesso 15 
nov. 2017. 
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e ritmos variados, pois partiram de patamares desiguais e, no desenrolar dos 

acontecimentos, não caminharam juntas nem no mesmo passo, e com nítidos privilégios 

para umas e exclusão para outras. (NAPOMUCENO, 2013, p.383). 
 

Hirata cita Roldán (1993:50) pontuando que se o processo de precarização do 

trabalho tiver continuidade “às mulheres ficarão cada vez mais confinadas a atividades 

periféricas e a firmas periféricas”, é preciso situar que mulheres são essas. Tal reflexão 

deve ser direcionada para a análise de Nogueira (2004), que afirma que “a incorporação 

acentuada da mulher no mundo do trabalho veio acompanhada de uma imensa 

precarização, quando comparada a décadas anteriores”. O referido autor situa a 

feminilização da pobreza, como resultado de uma recorrente precarização do trabalho 

feminino, e lembra que com o “advento da maquinaria ou da grande indústria, ocorreu 

uma enorme inserção da mulher e das crianças no mundo do trabalho”, mais uma vez 

torna-se necessário refletir sobre a realidade brasileira, onde mulheres e crianças negras 

sempre estiveram no mercado de trabalho. 

 
 

III CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O caminho das considerações finais dessa discussão passa então pelo 

entendimento de que ao promover qualquer reflexão sobre as relações de trabalho no 

Brasil, necessariamente é preciso compreender o percurso da colonização do 

pensamento brasileiro e desconstruí-lo. Do contrário, qualquer resultado será parcial, 

descontextualizado e ideologicamente “embranquecedor”. 
 

A análise do trabalho na sociedade brasileira, na perspectiva da diáspora, 

representa um contraponto da construção do entendimento geral dessa categoria e pode 

ser situada no lugar da desconstrução dos caminhos hegemônicos do conhecimento. 

Portanto, as autoras aqui selecionadas, contemplam a quebra de paradigma 

epistemológico ensaiado aqui, inserindo inevitavelmente novas categorias, intrínsecas à 

composição do território nacional brasileiro, na discussão sobre o trabalho e sobre a 

reestruturação produtiva no país. Constituindo assim, um espaço interseccional de 

discussão entre trabalho, raça e gênero. 
 

Sendo assim, fundamenta-se novas formas para a concepção da questão social 

no país, bem como da conformação de sua identidade e formas de representar, 

compreender e enfrentar os seus reflexos. 
 

O universalismo então é totalmente desconsiderado aqui. Pois, a identificação da 

classe trabalhadora como uma massa hegemônica ocasiona um abismo na concepção 
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dessa classe no Brasil e impossibilita construir o real caráter da desigualdade social do 

país, consequentemente de conformar a verdadeira identidade brasileira.  
 

O trabalho e a reestruturação produtiva por meio do olhar diasporico permite 

compreender que as relações de trabalho no Brasil guardam especificidades 

relacionadas ao processo de integração da mão de obra escrava, no ambiente do trabalho 

assalariado de maneira inversamente proporcional ao que se fez com a mão de obra dos 

imigrantes brancos do país em conjuntura de modernização da economia. 
 

Quando os conceitos de “raça” e “gênero” são aplicados aos estudos 
sobre desigualdades socioeconômicas ou pobreza eles têm o efeito 
virtuoso de revelar aspectos que o conceito de “classe” não poderia 
explicitar. Eles desvelam certas particularidades na construção social 
da pobreza que eram antes ignoradas (GUIMARÃES, 2002, p.77). 

 

 

A estrutura social brasileira então para ser representada de forma coerente, frente 

à sua conformação histórica, conforme proposta desse trabalho, “da diáspora à 

reestruturação produtiva” considerar-se-á a divisão sócio técnica do trabalho, através da 

divisão sexual e racial do trabalho. Para assim, então contemplar a heterogeneidade da 

classe trabalhadora brasileira e abordar com equidade cada perspectiva. 
 

O pressuposto de interseccionalidade insere, portanto, a fundação de novas e 

importantes matrizes no entendimento das relações sociais. Um espaço exemplar para 

ampliar essa discussão e aplicar o novo paradigma aqui constituído é o relacionado à 

questão social. Situando-a sob a síntese do conflito entre o capital e o trabalho será 

necessário considerar a revisão da categoria trabalho nessa relação e apenas por meio 

dessa possibilidade se rompe com o modelo de verificação e intervenção europeu 

centrado. 
 

Em homenagem ao 15 de maio, em comemoração ao dia do Assistente Social 

problematizamos ainda: para o Serviço Social essa discussão é cara e fundamental, tanto 

porque se insere enquanto objeto de sua intervenção, quanto porque se engendra na 

configuração da categoria de assistentes sociais de forma igualmente interseccionada.  
 

O serviço social se insere na divisão social e técnica do trabalho e se revela 

enquanto profissão eminentemente feminina. Infere-se ainda, uma grande presença de 

mulheres negras no contexto das formações profissionais em serviço social, portanto se 

insere nas dimensões sexual e racial do trabalho. 
 

Tendo em vista a fundação do objeto de intervenção do serviço social na questão 

social essa discussão deve-se dar na relação dialética da categoria profissional de serviço 
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social enquanto sujeito/objeto de sua ação, o que demanda que essa discussão se dê na  

pauta da categoria, desde os espaços formativos aos sócio ocupacionais. Do contrário os 

riscos da reprodução eurocêntrica das perspectivas continuarão presentes nas práticas 

profissionais, portanto, na efetivação de “direitos sociais”. 
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