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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O referido artigo pretende apresentar a discussão da exploração no mundo do trabalho

através da manutenção do racismo na estrutura capitalista vigente no Brasil e reflete

sobre o processo do trabalho na atualidade e como este se torna complexo ao longo

das décadas, estando o racismo na gênese desta complexidade. Uma das possibilidades

de romper com essa estrutura poderia se dar através da articulação da classe

trabalhadora e movimentos sociais na luta pelo socialismo – consideradas as

particularidades das distintas formas de opressões – e ainda assim partindo de uma

análise totalitária, na qual raça e classe distintamente estão imbricadas. Metodologia:

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, que pretende elucidar a discussão para a

compreensão e articulação da temática. Foram realizadas pesquisas bibliográficas a partir da

perspectiva de autores variados que se propuseram a analisar as temáticas “classe”,

”socialismo”, ”racismo”, “capitalismo” e “mercado de trabalho”. A partir da

articulação entre o contexto do processo de trabalho no capitalismo e a categoria negro



enquanto sujeito trabalhador no Brasil, construiu-se a discussão do presente trabalho.

Considerando a complexidade da temática pautada, pretende-se a partir das

elucidações postas neste trabalho, suscitar reflexões pertinentes e necessárias, na busca

da construção de uma luta que contemple as especificidades dos trabalhadores, que

ainda que ocupem a mesma classe, são perpassados por questões raciais que os

diferenciam enquanto sujeitos de direitos e influenciam nos processos emancipatórios.

Pensar o capitalismo para além das questões economicistas nas formas de exploração,

considerando o contexto histórico, é um caminho que torna possível a unificação dos

movimentos que juntos possuem maior força para mover as estruturas.

Palavras-chave: Racismo; Luta de classes; Classes sociais; Trabalho; Exploração,

Capitalismo.



Introdução

Inicialmente é necessária uma contextualização histórica da questão étnica/racial no

Brasil, a partir da colonização, e como se dá a categoria trabalho no país para esse grupo,

analisando o Brasil como um país de capitalismo tardio, referenciada na análise dialética

marxista. A segregação racial está entrelaçada na formação da sociedade brasileira, pois se

analisarmos historicamente, as populações negras e indígenas foram as primeiras a compor o

trabalho no Brasil, sendo as mais violadas no que tange aos direitos e condições dignas para

o mesmo. Com o fim do regime escravocrata, e sendo o Brasil o último país da América a

abolir a escravidão, houve o início do processo de imigração, quando começaram a chegar no

país os imigrantes europeus, que aqui chegavam na condição de trabalhadores e não sujeitos

escravizados, marcando, posteriormente, o seu lugar articulações das lutas de classes. Assim,

os negros e indígenas foram postos à margem durante o processo imigratório, restando a

essas populações o lugar da exclusão. Trabalhadores negros, que não eram socialmente

vistos como trabalhadores e sim na permanência de um lugar de total servidão, eram

designados para desempenhar as tarefas mais insalubres, as quais eram renegadas pelos

imigrantes e trabalhadores brancos. Todas essas constituições históricas das formas de

trabalho e do lugar do trabalhador dentro do contexto trabalhista refletem ainda hoje nos

papéis desempenhados por todos e todas no Brasil.

O Processo do trabalho no Capitalismo

Para compreender a questão racial e a exploração no mundo do trabalho se faz necessário

um breve entendimento sobre a categoria trabalho.

Partindo da perspectiva marxista, caracterizar o trabalho não é apenas conceituá-lo em um

simples e engessado conceito. O processo de trabalho para Marx é a relação do ser humano

com a natureza e sua ação sobre ela, transformando assim, recursos naturais em forma útil

para a humanidade. Tal processo não é um movimento mecânico, pois ao mesmo tempo em

que essa interação ser humano/natureza põe em movimento seu próprio corpo, ela também

movimenta sua mente, pois para que ocorra esse processo é necessária a abstração para

transformá-la em realidade. O ser humano apropria-se dos recursos da natureza para dá-los

úteis à sociedade, portanto é nessa interação que o homem modifica a natureza e ao mesmo

tempo se modifica. Diante disso Marx discorre:



Antes de tudo o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza,
processo em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e controla
seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de
suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo - braços e pernas,
cabeças e mãos - , a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo -lhes
forma útil à vida humana. Atuando assim, sobre a natureza externa e modificando-
a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades
nela adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. (Marx,
2012, p. 211)

Outra importante reflexão que Marx traz é a questão do processo histórico da relação do

homem com o trabalho. Para ele, o sentido que a sociedade imprime ao trabalho na era

industrial é totalmente diferente ao do homem primitivo, pois sua condição já é outra. É

nesse momento, segundo Marx (2012), que o capitalista - aquele que compra a força de

trabalho – consome o trabalho de quem é o detentor deste, o trabalhador, fazendo assim, ele

trabalhar e produzir não para si mesmo, mas para quem detém os meios de produção,

tornando-se então, trabalhador de fato, explorado. Ainda segundo Marx:

O trabalho, quando ocorre como processo de consumo da força de trabalho pelo
capitalista, apresenta dois fenômenos característicos.

O trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, não do produtor imediato, o
trabalhador. O capitalista cuida em que o trabalho se realize de maneira e em que
se apliquem adequadamente os meios de produção, não de desperdiçando matéria
prima e poupando-se o instrumental do trabalho, de modo que só se gaste deles o
que for imprescindível a execução do trabalho.

Além disso, o produto é propriedade do capitalista, não do produtor imediato, o
trabalhador. O capitalista paga, por exemplo, o valor diário da força de trabalho.
Sua utilização, como de qualquer outra mercadoria - por exemplo, a de um cavalo
que alugou por um dia - , pertence lhe durante o dia. Ao comprador pertence o uso
da mercadoria, e o possuidor do trabalho apenas cede realmente o valor-de-uso que
vendeu, ao ceder seu trabalho. Ao penetrar o trabalhador na oficina capitalista,
pertence a este o valor de uso de sua força de trabalho, sua utilização, o trabalho.
(Marx, 2012, p. 219).

Verifica-se que o trabalho torna-se mercadoria ao ser vendido como força de trabalho ao

capitalista e que sua utilidade, o trabalhador, bem como o que se produz , pertencem também

ao capitalista. Compreende-se, portanto, que aquele trabalho acima exposto já não condiz

com a realidade aqui explicitada. Nesta realidade social, o ser humano pertence a outro ser

humano e está condicionado à venda de sua força de trabalho para sobreviver e o sentido do

trabalho já não é o mesmo, é puro e simplesmente para produção, consumo e acumulação de

riquezas.

Trazendo para a realidade brasileira, a categoria trabalho ganha novas nuances e carrega

peculiaridades das relações raciais pós-abolição. Conforme explana Menezes (2013), no

Brasil ainda hoje persistem as relações servis e escravocratas baseadas na cor da pele,



refletindo diretamente no campo do trabalho. Conforme Menezes:

Mas a discriminação racial do período de escravização foi ressignificada para
manter a subordinação da população negra. Ao longo das décadas seguintes, a
população negra se inseriu no sistema educacional e permaneceu no mercado de
trabalho, mas de maneira subalterna e em funções bastante demarcadas, já que
nunca houve uma partilha proporcionalmente democrática do acesso aos bens
econômicos e às oportunidades educacionais. (MENEZES, 2013, p. 13)

Percebe-se a partir do que Menezes expõe a clara resistência do Brasil em reconhecer o (a)

negro (a) como membro da classe trabalhadora e mesmo quando se inserem, são em funções

demarcadas inferiores e em condições precarizadas de trabalho, fato este que se confirma na

atualidade. Ianni (2004) expõe que, apesar do negro ocupar o mercado de trabalho e tornar-se

trabalhador, ele não se torna cidadão, portanto ele se encontra no escopo da exploração do

trabalho, pois se encontra numa linha abaixo da precarização do trabalho.

Portanto, compreende-se a importância do racismo para a dominação e exploração,

mesmo no período pré-capitalista, sendo a população negra excluída do processo do trabalho

livre, acabando por manter um sistema econômico nesse campo. Muitos proprietários de

grandes concentrações de terras utilizavam do trabalho escravo mesmo pós-abolição e

somente os (as) negros (as) seriam explorados de tal forma, visto que a população branca

imigrante estava no trabalho urbano e nas indústrias, recebendo para tal – ainda assim sendo

explorados, porém de outra forma. A população negra servia como uma reserva aos trabalhos

informais e precários, além da continuidade da exploração rural, visto que essa população

não tinha opção e a maioria continuava sendo escrava ou estava nas ruas como pedintes e

mendigos.

No cenário atual, as desigualdades sócio-raciais permanecem, ainda que não exatamente

da mesma forma. Apesar de terem sido ressignificadas, ainda contém traços muito presentes

da realidade outrora vivenciada pela população negra, especialmente no campo do trabalho.

A discriminação étnico/racial hoje possui novos objetivos, que refletem em todo o meio de

vida da população negra e mascara um racismo que nunca deixou de existir, conforme

descreve Menezes:

Assim, ao desqualificar os “não brancos” e afastá-los da disputa, o grupo
dominante branco obtém e perpetua benefícios materiais e simbólicos. Assim,
podemos dizer que, embora haja uma manipulação conceitual, com o intuito de
disseminar uma falsa ideia de troca de valores culturais entre os povos dominados -
no caso analisado a população negra - e os dominadores, essa fusão não existe ( e
nunca existiu) no Brasil. ( Menezes, 2013, p. 39)

Dessa forma, perpetuam as práticas subalternas à população negra mantendo os privilégios



com os brancos e criando um mito de democracia racial, onde todos são iguais, mas o negro

não acessa os mesmos espaços conquistados e ditos de pessoas brancas.

A categoria negro enquanto sujeito na classe trabalhadora do Brasil

A formação do que chamamos de Brasil hoje advém, conforme Ribeiro (1995), da

colisão entre o invasor português, o índio e o negro africano já como escravo e é nessa

confluência, sob o poder dos portugueses, que há um embate cultural e um tensionamento

das correlações de forças, nas quais muitos indígenas foram mortos, escravizados e

expropriados, emergindo assim uma povo novo, sob o controle europeu. Compreende-se

como povo novo, pois já não é mais a mesma sociedade de quando foi invadida e nem a

mesma de antes da invasão, apesar de manter suas matrizes formadoras, é um povo

fortemente mesticizado. Portanto, o trabalho no Brasil ao longo da história tem uma

dinâmica particular e é durante o processo que transformou o país que se caracterizam essas

particularidades.

Munanga e Gomes apontam que:

A escravidão afro-americana moderna desempenhou um importante papel no
desenvolvimento do sistema econômico capitalista mundial. Foi o negro
escravizado que criou, com seu trabalho, a grande massa de artigos tropicais
vendidos na Europa durante três séculos, enriquecendo as classes dominantes do
Brasil e de outros países. Com o trabalho escravo e com a compra e venda de
africanos, a Europa colocou-se na dianteira da civilização ocidental também por
três séculos. Podemos afirmar que, sem o trabalho escravo, certamente a história
teria acontecido de outra maneira. (MUNANGA; GOMES 2006, p. 36)

O reflexo desse histórico mantém até os dias atuais o negro num lugar subalterno, em

condições de trabalho análogas a escravidão, vítima da violência e do racismo institucional e

funcional, excluído de políticas de saúde e mantenedor da exploração capitalista. No Brasil,

ainda é forte o mito da democracia racial, que reforça uma igualdade inexistente. As políticas

públicas minimizam os problemas, apesar de terem sido importantes frutos das correlações

de forças, contudo, operam somente na “ponta do iceberg” de uma questão estrutural. No

contexto sócio-histórico em que se construiu a sociedade brasileira, é inegável a necessidade

da construção de uma luta não reducionista a classe, contemplando fundamentalmente

gênero e raça, que também constituem as relações sociais e são determinantes no contexto do

trabalho.

O período colonial brasileiro, marcado pela escravização dos povos negro e indígena, os

primeiros trabalhadores deste território, foi um divisor histórico para a demarcação dos



lugares sociais e simbólicos que atualmente constituem a classe trabalhadora. A população

negra, que constitui 53,6% da população brasileira, descende de pessoas que outrora foram

escravizadas, sendo exploradas para o trabalho, em condições de total desumanização. Essa

desumanização do corpo negro persiste ainda em tempos atuais quando pensamos em acesso

a direitos e condições dignas de trabalho.

A dita abolição da escravidão não garantiu aos negros, que foram deixados à margem e à

própria sorte, condições de se estabelecerem enquanto trabalhadores e não escravos. A

política de imigração e o aumento da segregação racial contribuíram ainda mais para

dificultar que o negro ocupasse um lugar social de trabalhador.

Menezes op.cit Guimarães (2006:40) aponta que “o Brasil apresenta uma peculiaridade

em suas relações étnico-raciais pós-abolição: a persistência na ‘sociedade de classes’ de

relações servis, preconceitos e ritos próprios a ordem escravocrata”. É importante ressaltar

que a manutenção desta estrutura só é possível a partir de privilégios que um grupo possui

em detrimento de outros. Souza (2017) diz que

(...) compreender a escravidão como conceito é muito diferente. É perceber como
ela cria uma singularidade excludente e perversa(...)perceber como a luta das
classes por privilégios e distinções logrou construir alianças e preconceitos que
esclarecem, melhor que qualquer outra coisa, o padrão histórico que se repete nas
lutas políticas do Brasil moderno(...)

Os 130 anos pós-abolição ainda não foram suficientes para equiparar o acesso aos

direitos e constituir o negro enquanto pessoa/sujeito de direitos na sociedade brasileira. A

grande maioria dos postos de trabalho braçais e com baixa remuneração são

majoritariamente ocupados por pessoas negras, alguns sendo perpassados de forma

geracional entre as famílias.

Partindo de um contexto histórico onde se inicia a concentração das riquezas e do acesso

a bens e meios de produção na sociedade brasileira, aos descendentes de negros escravizados

não restaram muitas escolhas, a não ser a de dar continuidade aos trabalhos exercidos pelos

seus antepassados, visto que precisavam buscar meios de sobrevivência. Se pensarmos em

uma profissão como a de empregada doméstica, que inicialmente eram as mucamas

(mulheres negras) que trabalhavam nas casas-grandes, é pouco provável, ainda nos dias de

hoje, que a pessoa que exerça tal profissão a tenha escolhido. Em todos os casos, a pessoa em

questão não teve a liberdade de escolha. Poder escolher, partindo do princípio da categoria

liberdade em Marx, é a possibilidade de escolhas entre alternativas concretas, o que para

quem não tem condições estruturais para tal é ilusório, conforme aponta Neto (2006).



Portanto, a liberdade do indivíduo no mundo capitalista pode ser considerada um privilégio

quando pensamos em gerações que perpetuam por séculos um ciclo que se iniciou no período

escravocrata.

Sobre o trabalho doméstico, Oliveira (2012) aponta que

é uma das maiores categorias profissionais do Brasil, incorporando cerca de 7
milhões de pessoas. Entre essas, 95% são mulheres e 55% são negras(...)o trabalho
braçal não é valorizado(...)a desvalorização se dá basicamente por três motivos: é
historicamente exercido por mulheres, em especial negras, é pesado e
desqualificado(...) a trabalhadora doméstica gera as condições para as pessoas
viverem bem, e assim contribuem para a economia, a cultura e a organização da
sociedade(...).

O trecho supracitado demonstra a realidade de uma das profissões mais antigas da

sociedade. Ainda assim, não é raro encontrar relatos atuais de violação de direitos e

desumanização da pessoa a exercer tal função.

A construção da identidade enquanto classe trabalhadora do sujeito negro é um processo

ainda em desenvolvimento na sociedade brasileira, que precisa romper com os estereótipos

do “negro-preguiçoso” e do ”negro-serviçal” e avançar para o negro enquanto sujeito de

direitos. A resistência em perceber as relações raciais que permeiam a classe trabalhadora

apenas corrobora para a manutenção do racismo que é um dos pilares que sustenta o

capitalismo. Compreender que o processo de exploração do trabalho no Brasil se engendra

pelo racismo, dada a nossa formação sócio histórica, é primordial para a análise das

categorias raça e classe e para ajudar a entender a base de dominação. Collins (...) explicita

em sua obra a conexão de raça, classe e gênero que se encaixa perfeitamente na realidade da

instituição escravocrata brasileira. Para ela, a escravidão foi uma instituição totalmente

patriarcal, visto que a dominação da propriedade, da economia e da política se dava pelo

homem branco, heterossexual e cristão, exemplo para a sociedade e detentor de todo e

qualquer privilégio. Além disso, este homem também detinha, inclusive, a sexualidade da

mulher branca, para garantir os herdeiros e a continuidade da posse das propriedades e dos

escravos; e da mulher negra, devido aos abusos e estupros, garantindo novas gerações de

escravos. Portanto, compreender a questão de raça/etnia no Brasil de uma forma totalitária é

perceber a dominação e exploração à luz de um processo produtivo que oprime e explora a

pessoa negra para a manutenção de uma ordem social vigente, onde esta pessoa atua de

forma muito mais precária, destituída de direitos e de qualquer condição digna de

sobrevivência.

Considerações Finais



Pautar a articulação de outros movimentos sociais e a própria classe trabalhadora com o

movimento negro como sua parte, é primordial para avançar numa luta socialista enquanto

movimento de superação. Assim analisa Fernandes (1989):

Ao se classificar socialmente, o negro adquire uma situação de classe proletária.
No entanto continua a ser negro e a sofrer discriminações e violências. Afirmar-se
somente pela raça pressupõe uma utopia. (...) é imperativo que a classe defina sua
órbita tendo em vista a composição multirracial das populações em que são
recrutados os trabalhadores. (FERNANDES, 1989, p. 61)

A classe trabalhadora não é homogênea, sendo formada por diferentes indivíduos

com interesses distintos e não há necessidade de pressupor a classe como tal. Conforme

expressa MENEZES (2010), o ponto de convergência são as condições objetivas da

exploração, portanto, entender a manutenção do racismo como parte essencial da exploração

capitalista se faz necessário, pois a própria classe trabalhadora encontra limitações e ignora

as determinações das condições objetivas que muitas vezes não estão expostas, mas são

concretas. A partir desta análise é possível encontrar um caminho para romper com a

ideologia hegemônica que nos é imposta.

Assim, analisar essas categorias separadamente não ajuda a compreender a base de

dominação capitalista e sua fundamentação. Consequentemente, não se atinge qualquer

objetivo de luta classista que vislumbre outro modelo de sociedade. Portanto, não há como

afirmar que a discriminação no Brasil tem origem apenas de classe, pois é também de raça.

De acordo com Menezes (2013), o acesso a qualquer bem e serviço tem um recorte étnico

racial no Brasil e pautar o racismo na luta de classes é primordial para desmistificar

nevoeiros engendrados na sociedade brasileira, tais como o mito da democracia racial, pois a

partir desses mitos cria-se a sensação de igualdade e que todos têm as mesmas

oportunidades, dependendo exclusivamente de seu esforço pessoal, desconsiderando toda

realidade concreta existente.

Desconsiderar realidades implica em negar o contexto histórico no qual se fundam as

relações iniciais de trabalho no Brasil, reforçando assim, opressões que se visa combater

através da luta. A questão racial num país como o Brasil, que até os dias atuais perpetua

explorações advindas do período escravocrata,  precisa ser pautada afim de que se contemple

a todes, onde tais apontamentos são elencados, não no intuito desse fragmentar as lutas, mas

de se construir uma sociedade efetivamente democrática onde os direitos alcancem a todes

em suas especificidades, reduzindo as condições de privilégios existentes (também entre

pessoas de mesma classe, mas que irão diferenciar-se conforme o marcador social).



Fragmentar as lutas sociais as torna mais suscetíveis à apropriação pelo capitalismo,

desde que não o atinja diretamente, tendo em vista que o racismo é funcional a ele, que usa

dessa funcionalidade para se apropriar das lutas em forma de apoio. Menezes traz essa

reflexão em seu trabalho:

Portanto a discriminação racial e o racismo podem estar presentes tanto em uma
sociedade do tipo escravista, quando de “homens livres”, e que o sistema capitalista
é suficientemente maleável e adaptável a ambas, sabendo se organizar dentro de
dois modos de produção com características particulares. Dessa forma é possível
dizer que a discriminação racial e o racismo podem ser funcionais ao sistema
capitalista - mas até certo ponto. Nosso argumento para sustentar essa afirmação
consiste no fato de que o sistema capitalista tem condições de incorporar demandas
como as do movimento negro desde que não afete seu processo de acumulação. (
Menezes, 2013, p. 54)

Assim, o capitalismo contribui ou rejeita pautas conforme a sua necessidade e desde

que a exploração de classe se mantenha. Cabe aqui ressaltar que essa análise não reforça a

ideia de que o fim do capitalismo traria o fim da discriminação racial e, por isso, a

importância da unidade e da não desconsideração de suas categorias. Menezes (2013) aponta

que com a supressão do capitalismo se garantiria uma nova sociabilidade, mas existiriam

outros desafios a serem superados.

Diante do exposto, compreende-se a importância da organização dos movimentos

sociais que pautem a emancipação humana através da luta de classes em sua totalidade,

discutindo a exploração e suas determinantes para uma mudança da ordem social. Cisne traz

algumas considerações referentes ao tema:

Para nós a produção e reprodução da vida real é determinada pelas relações sociais
que, por sua vez, posuem raça/etnia, sexo e não apenas classe, embora esta seja, em
última instância, a sua determinação central na sociedade capitalista. Tais relações
devem ser apreendida em um único movimento, o que não significa isolá-las, mas
percebê-las nas relaçoes sociais que as determinam e as intercruzam provocando
implicações diversas para um único sujeito, embora múltiplo: a classe trabalhadora.
Apenas assim, conseguiremos compreender esta classe em sua totalidade e na sua
condição de totalizante, condição prévia para pensarmos o eu processo de
organização. (CISNE, enpess, 7)

Desse modo, é determinante que se incorpore o racismo e sua especificidade diante

da exploração da classe trabalhadora na pauta das lutas, pois compreender as múltiplas

determinações do proletariado direciona para outro caminho. Assim, os movimentos sociais

estarem integrados à luta classista ao mesmo tempo em que o movimento proletário não

minimize e/ou não desconsidere as suas diferenciações, caminha para uma luta com



possibilidades reais de rompimento com o atual sistema produtivo.

Ressaltamos ainda, que o presente trabalho objetiva ampliar a discussão supracitada

visto que esta é extensa e complexa e não se esgota somente nos pontos levantados no

decorrer deste artigo.
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