
O NÓ DA VIOLÊNCIA NA SOCIEDADE CAPITALISTA : 
 TRABALHO, RACISMO E GERAÇÃO 
 

Este trabalho tem por finalidade discutir as relações entre saúde e discriminação 
racial no trabalho, entendendo a discriminação racial como uma das formas constitutivas da 
violência na sociedade capitalista. No Brasil o acesso ao serviço público se dá mediante 
concurso público, o que permite alguma democratização desse acesso no que se refere ao 
critério racista de “boa aparência”, constante nos anúncios de emprego e que significa 
necessariamente ser branco. Eliminado tal obstáculo, possibilita uma maior absorção da 
população negra em seus quadros, tendo como consequência uma maior presença desta 
população nos sindicatos, muitos dos quais se ocupando com a discriminação racial no 
trabalho a ponto de se constituírem comissões anti-racistas. Objetivou-se conhecer quais as 
representações que os sindicalistas negros da luta anti-racista elaboram sobre sua própria 
prática. Os sujeitos escolhidos foram um grupo de sindicalistas negros do grupo de trabalho 
anti-racista de sindicatos filiados a uma Central Sindical, abrangendo 19 trabalhadores de 6 
sindicatos. Foram realizadas entrevistas abordando os seguintes temas: participação em 
outros movimentos políticos, papel do sindicato na luta anti-racista, o significado da 
luta, percepção das relações entre discriminação racial, trabalho e sofrimento 
psíquico. A análise das entrevistas revelou que para os trabalhadores o sindicato aparece 
como fundamental no desenvolvimento de interações entre o Movimento Negro nos 
espaços da sociedade e nos locais de trabalho, através da ação política contra a 
discriminação no trabalho. Embora os sujeitos sejam ativistas em diferentes estágios de 
consciência negra, evidencia-se em todos um sentimento de pertencimento, como se o 
sindicato fora um “quilombo”. Tais sentimentos podem ser sentimentos potenciadores da 
saúde desses trabalhadores, na medida em que possibilita o enfrentamento da violência 
racial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Racismo, Violência, Sofrimento Psíquico. 
 

O presente trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado, defendida na UFRJ 
em 2002. A pesquisa foi realizada em 2001 com sindicalistas de 8 sindicatos do Rio de 
Janeiro, filiados a uma central sindical, que tinham na sua composição Grupos de Trabalho 
(GT’s) Anti-racistas e/ou Secretarias sobre o tema. Neste período era a única central 
sindical que seus sindicatos tinham esta discussão e mobilização, e que também no seu 
interior funcionava um GT Anti-racista. 

Foram entrevistados sindicalistas negros participantes destes setores para saber o 
que pensavam sobre a relação entre racismo, saúde e trabalho. O critério de escolha refere-
se a trabalhadores/as que, dentro de sua militância sindical, explicitam a existência da 
especificidade racial na classe trabalhadora e denunciam a discriminação racial. Abordou-
se o processo pelo qual estes trabalhadores se constituíram como militantes da luta anti-
racista, bem como qual o significado pessoal da transformação de uma angústia e/ou 
mobilização individual em luta coletiva. 
 
RACISMO E SAÚDE 

Diversos trabalhos enfocam as especificidades da saúde da população negra em 
relação a sua saúde, como atesta a revisão do assunto elaborada por Oliveira (2001). 
Doenças como a anemia falciforme, assim como a intrínseca relação da hipertensão e dos 



miomas uterinos com a população negra, foram muito referenciadas por pesquisadores 
negros e interessados na questão. Entretanto, a política de saúde não respondeu concreta e 
efetivamente a essas questões. Em pouquíssimos municípios está incluída a detecção da 
anemia falciforme no teste do pezinho, embora a numerosa população negra indicasse a 
generalização desta política. (OLIVEIRA, 2001).  

No entanto, são poucos os estudos que se propõem a estudar as desigualdades na 
área de saúde devidas a diferenças raciais. O item raça/cor só foi incluído no atestado de 
óbito e nas declarações de nascidos vivos em 1996; mesmo assim nem sempre preenchido 
(BARBOSA, 1998b). Entre 1965 e 1970, avança mundialmente, e principalmente nos 
Estados Unidos, dado os conflitos raciais, a luta pelos direitos civis. No Brasil o tema racial 
passou a ser definido como de segurança nacional, impossibilitando as pesquisas sobre 
relações raciais no Brasil. Em 1970 houve a retirada por “motivos técnicos” do quesito Cor 
do Censo e isso produziu muita discussão pela falta de dados que isso ocasionaria. A partir 
desse debate, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1976 incluiu 
dados sobre cor e mobilidade social, com uma pergunta aberta sobre a cor do informante 
(MAGGIE, 1996:230; HASENBALG, 1996: 239). Houve 135 designações diferentes. Em 
1991, em um novo Censo, o Movimento Negro instituiu a campanha “NÃO DEIXE SUA 
COR PASSAR EM BRANCO – Responda com bom s/censo”. Que se repetiu em 2002, 
com mais força na Bahia. 

Segundo dados do Relatório de Desenvolvimento Humano Brasil 2005 - Racismo, 
Pobreza e Violência, o total de negros pobres aumentou em 500 mil, entre 1992 a 2001. O 
estudo aponta ainda que, apesar do crescimento da renda verificado nas últimas décadas, o 
percentual de negros pobres nunca ficou abaixo de 64%. Além disso, a proporção de negros 
é inversamente proporcional à riqueza: quanto mais alta a faixa de renda, menor é o 
percentual de negros que a integra. Embora sejam 44,7% da população total, os negros são 
70% entre os 10% mais pobres e não passam de 16% entre os 10% mais ricos.  
 
RAÇA, ETNIA E IDENTIDADE 
 

O censo brasileiro pede às pessoas que se classifiquem dentro de uma das cinco 
categorias seguintes: branco, preto, pardo, indígena ou amarelo (oriental). Pretos e pardos 
constituem 45% de toda população e 98.7% da população não-branca (IBGE, 1996).  

No Brasil, o conceito de raça encontra-se mais relacionado à cor da pele e traços 
faciais do que à ancestralidade. Isso levou alguns estudiosos a analisar a classificação racial 
brasileira não enquanto grupos raciais, mas sim grupos de cor (Degler, 1991). 

No PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego – a população é classificada em raça 
negra, que compreende o agrupamento de pretos e pardos, e em raça não negra, englobando 
brancos e amarelos. Esta designação abrange melhor a população negra por algumas 
razões:  

1. A nomeação de pretos ou pardos pode não ser do declarante e sim do 
pesquisador; e mesmo que seja do declarante, é possível que este não assuma 
sua raça. Por isso a campanha para os Censos de 1991 e 1999 n a campanha 
“NÃO DEIXE SUA COR PASSAR EM BRANCO” 

2. A discriminação atinge todos os afro-descendentes, independente da tonalidade 
da pele. 



3. O termo raça negra e a totalização da percentagem de pretos e pardos ajudam a 
delinear o seu real contingente e a melhor formular uma política para essa 
população.  

 
Outra característica da classificação brasileira se relaciona ao nosso passado e ao 

mito da democracia racial. Para Guimarães (1995) a nacionalidade brasileira não foi 
formada como uma comunidade de indivíduos de etnias diferentes, mas sim como um 
amálgama de diferentes origens raciais e étnicas, que a fim de ganhar a nacionalidade 
brasileira tiveram que perder sua raça e etnicidade.  
 Para analisarmos a constituição da identidade do negro e o impacto que o racismo 
causa sobre ela, faz-se mister apontar para o fato de que: 
 

"Além dos danos objetivos causados pelo racismo em nossa sociedade, comunidades negras em 
áreas onde a violência se expressa de maneira feroz freqüentemente vêem-se obrigadas, como estratégia de 
sobrevivência psíquica, a alterar sua atitude subjetiva diante da vida, na medida em que convivem com fatos 
que comprometem a possibilidade de pensar o prazer e o futuro. Por vezes são obrigadas ainda a alterar sua 
atitude subjetiva diante das mortes trágicas, uma vez que estas se tornam banais. Tais alterações resultam em 
sofrimento psíquico". OLIVEIRA, (2001:9). 
 

No que se refere à raça, Tobach, Rosoff, (1994) afirmam que as diferenças segundo 
categorias raciais dão lugar a identidades segundo a cor da pele e com situações diferentes 
para cada categoria dentro da escala social. Não existe, entretanto, nenhuma base científica 
que faça distinções de raça. Não há critérios biológicos, em termos hormonais, de 
cromossomas ou anatômicos que permitam identificar diferenças de raça no nascimento de 
um indivíduo ou mostrar uma base genética que explique as desigualdades raciais 
(VALENZUELA, 1999).  

Mas a raça, como conceito socialmente construído, continua a ser tema relevante, 
estruturado e estruturante das relações sócio-econômicas no mundo ocidental (BARBOSA 
(1998b). 

Ao referir-se à construção da identidade dos negros, Souza (1981:76) argumenta:  
“É que, no Brasil, nascer com a pele preta e /ou outros caracteres do tipo negróide e compartilhar 

uma mesma história de desenraizamento, escravidão e discriminação racial, não organiza, por si só, uma 
identidade negra. Ser negro é, além disso, tomar consciência do processo ideológico que, através de um 
discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o aprisiona numa imagem 
alienada, na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência que 
reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração. 
Assim, ser negro não é uma condição dada, a priori. É um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro”. 

 
Para trilhar o caminho para essa identidade negra é necessário ultrapassar os limites 

impostos por uma sociedade de valores brancos e discriminatórios. Estes limites variam 
desde a falta do registro de cor/raça na certidão de nascimento e prontuários nos serviços de 
saúde, passando pela ausência de símbolos da cultura negra, como fotos de crianças e da 
família negra em creches, pré-escola, no mundo escolar. Até a falta da história da África, 
dos movimentos de revoltas dos africanos escravizados e seus descendentes, e da 
participação dos negros na história do Brasil nos conteúdos escolares. Nos espaços do 
trabalho também aparecem as marcas da discriminação na seleção, nas competências 
indefinidas, na ocupação de cargos, na mobilidade, na hierarquia.  

A pesquisa do professor da UFRJ, Marcelo Paixão que realizou, com a mesma 
metodologia do PNUD (Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento) para 



elaborar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - que considera indicadores de 
educação, expectativa de vida e rendimento per capita. Neste ranking de 1999 da ONU com 
162 países, o Brasil está em 69º lugar. No entanto, diferenciando brancos e negros, neste 
estudo, os negros ocupam o 105º e brancos, o 46º. 
 
 
RACISMO E TRABALHO 
 

A história da população negra no Brasil é uma história feita de trabalho e dor. 
Trazidos à força nos navios negreiros, vieram como escravos para aqui exercer os trabalhos 
mais pesados e mais brutais, igualados à condição de coisas e animais, considerados sem 
alma pela ideologia dominante.  A abolição da escravatura, que representou um avanço 
legal para a população negra, fruto que foi de uma longa luta, não representou no entanto 
uma mudança substancial nas condições de trabalho. Com o avanço do capitalismo e a 
transformação da  mão de obra escrava em força de trabalho assalariada, a população negra 
passou a ocupar postos de trabalho como os demais trabalhadores, no entanto ocupando 
sempre, majoritariamente, postos menos valorizados e menos remunerados. Pode-se falar 
em alguns avanços, mas diversos indicadores econômicos, como os do PNAD (Plano 
Nacional por amostra de domicílios), ano após ano, expressam as desigualdades 
enfrentadas pela população negra, no que se refere aos postos ocupados no mundo do 
trabalho.  As dificuldades para obter formação profissional adequado, o difícil acesso à 
escolaridade, e, mesmo quando vencidos estes obstáculos, a discriminação racial dificulta a 
admissão e obsta a permanência no emprego, quando surgem as demissões. 

As novas formas de organização da produção, que emergiram no último quartel do 
Século XX e se estendem por este início de século XXI, trazem em seu bojo novos 
processos de trabalho e novas tecnologias, exigindo um tipo de trabalhadora com novas 
exigências e qualificações. Quem sobreviverá nos postos de trabalho reestruturados? 
Castro, Cardoso e Caruso (1997:14) os denominam de “sobreviventes”. Acreditam que na 
agenda de pesquisa que se faz necessária hoje deve haver uma preocupação com as 
possibilidades de incorporação ou de reinserção profissional dos trabalhadores afetados 
pela nova ordem. Os mesmos autores chamam a atenção para o fato de que é sabido hoje 
que as características aquisitivas - como anos de estudos, natureza do treinamento 
adquirido, tempo de empresa – não são componentes exclusivos da qualificação do 
trabalhador. São também elementos importantes, no desenho de oportunidades de (re) 
inserção profissional as características adscritivas (como sexo, idade e condição racial) para 
os quais também se verificam diferenças regionais (idem, 1997:17 e 18). 

Castro e Guimarães (1993:23) alertam para a pouca atenção que também tem sido 
dado ao modo pelo qual as pessoas, uma vez inseridas no mercado, constroem, nos locais 
de trabalho, suas trajetórias profissionais, apesar de alguns estudos descreverem formas e 
terem analisado determinantes da inserção de negros e brancos no mercado de trabalho. A 
literatura acadêmica raramente nos informa sobre a desigualdade racial reproduzida no 
cotidiano do trabalho; pouco se verifica a utilização das diferenças sociais de natureza 
étnico-racial na caracterização de formas de subordinação no trabalho, como as fartamente 
utilizadas variáveis de gênero, geração ou experiência migratória. Os autores sugerem um 
esforço acadêmico para dar continuidade “aos estudos no mercado de trabalho que 
problematizem as barreiras sociais à mobilidade reproduzidas no micro-ambiente das 



empresas e que estão fundadas na discriminação racial; menos ainda se sabe sobre as 
estratégias individuais para ultrapassar essas barreiras”. 

Moss e Tilly (1996:56) pesquisaram sobre os motivos que levaram a um retrocesso 
nas desigualdades dos índices de emprego entre trabalhadores negros e brancos nos Estados 
Unidos. Uma possível causa seria o maior número de competências necessárias para 
conseguir os empregos que estão disponíveis. Havia indícios de um aumento do nível de 
exigência de competências para se conseguir um emprego nos Estados Unidos, devido tanto 
às mudanças de combinação das tarefas de cada cargo, como da elevação das exigências 
relativas a certos trabalhos. A crescente importância dada às competências básicas em 
matemática e leitura, mais bem pagas, explicaria parte das diferenças salariais. As análises 
realizadas pelos autores das diferenças salariais basearam-se em dados estatísticos de 
conjuntos de microdados. Os autores se debruçaram sobre a importância das competências 
sociais ou indefinidas, que geralmente são mais valorizadas pelos empregadores do que as 
competências técnicas. 

O conceito de “competências indefinidas” é usado pelos autores como oposto 
daquele de “competências concretas”, tais como alfabetização e capacitação básica em 
aritmética, como nível mínimo, e competências técnicas mais específicas em relação ao 
emprego, necessárias à medida que se sobe na escala. O conceito de “competências 
indefinidas” refere-se à comunicação e competências pessoais, capacidade de trabalhar em 
equipe, aparência, motivação, flexibilidade, iniciativa e aspectos gerais das atitudes e 
dedicação ao trabalho. São aquelas competências cujo nível educacional e as notas em 
testes padronizados não dão conta, mas são importantes no sentido de facilitar o 
aprendizado e o exercício de competências concretas.  

Os autores propõem que as “competências indefinidas” são, em parte, culturalmente 
determinadas e, portanto, a avaliação que os empregadores fazem delas pode ser turvada 
por diferenças de cultura e estereótipos raciais. Nos seus resultados, foram encontrados 
indícios de ambos os elementos. Apontam também para o fato de que os problemas que os 
homens negros enfrentam no mercado de trabalho são decorrentes da mudança na demanda, 
pois houve aumento na demanda de competências, o que poderia explicar o crescente 
diferencial racial, tanto em termos de salário quanto de empregos. No entanto, alguns 
autores lembram que a avaliação sobre as competências indefinidas feitas pelo empregador 
em trabalhadores reais ou potenciais é inevitavelmente subjetiva, por isso é importante 
considerar a possibilidade de discriminação pesando nessa avaliação. 

Na conclusão da pesquisa, os autores sugerem e constatam algumas pistas na 
esperança de melhorar a experiência dos trabalhadores negros no mercado de trabalho. Em 
primeiro lugar, os programas de conscientização para a diversidade têm um efeito 
observável sobre os gerentes. Em segundo lugar, diversos pesquisadores consultados na 
pesquisa revelam que a elevada motivação do empregado decorria mais das práticas 
gerenciais do que das competências indefinidas dos empregados.  
 
MATERIAL E MÉTODO 
 

A população estudada é composta por sindicalistas que em seu sindicato de origem 
participam de comissões anti-racistas, integrantes das secretarias de políticas sociais ou de 
política sindical, e por vezes, também participam da comissão anti-racista da central 
sindical à qual seu sindicato é filiado. Esses sindicatos abrangem o Estado do Rio de 
Janeiro. 



O contato inicial foi feito através de uma Central Sindical que possui um Grupo de 
Trabalho anti-racista, no qual estão reunidos todos os sindicatos a ela filiados e que 
possuem em sua estrutura comissão anti-racista. Através da Central foi possível, então, 
identificar oito sindicatos. Foram procurados todos os integrantes dessas comissões. 

Foram contatados pela pesquisadora todos os militantes de GT Anti-racista e 
nenhum dos militantes se recusou verbalmente a ser entrevistado, mas houve perdas, que 
assim foram consideradas após não comparecerem ao encontro após duas marcações. A 
perda global foi de 43% (35 integrantes de GT Anti-racista e 15 perdas) devendo-se apontar 
que em dois sindicatos não foi possível entrevistar nenhum militante (licença de saúde ou 
não comparecimento ao encontro).  Em 4 casos houve justificativa (licença, afastamento). 

Foram 19 trabalhadores entrevistados, distribuídos em 6 sindicatos. A distribuição 
dos militantes não é homogênea concentrando-se particularmente em um deles (sindicato 
B). 

Essas considerações alertam para a impossibilidade de se generalizar as informações 
colhidas bem como apontam para a pequena absorção das questões  anti-racistas na luta 
sindical, na constituição de comissões em poucos sindicatos. 
 As entrevistas foram realizadas em vários locais, como o sindicato, o local de 
trabalho, na central sindical filiada e em um  centro de formação. 

Realizou-se um estudo qualitativo, em que foi utilizado um questionário com 29 
perguntas (abertas e fechadas) que foram divididas em 6 blocos: caracterização sócio-
demográfica; trabalho; participação política; sindicato e luta anti-racista; saúde; a 
importância da militância sindical anti-racista na vida dos militantes.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas. De cada resposta foi selecionada uma 
frase que sintetizasse a idéia central do entrevistado, de acordo com o consenso das 
pesquisadoras. Foi constituído um banco de dados com o auxílio do programa Epi-Info, 
versão 6.0, com todas as respostas do questionário. As respostas foram analisadas e 
apresentadas de forma que pudessem expressar a variabilidade das idéias dos entrevistados 
sobre as questões propostas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da pesquisa foram divididos em blocos, referentes à caracterização 
sócio-demográfica da população entrevistada, suas características profissionais e de 
trabalho, a participação política, como se expressam sobre a luta anti-racista do sindicato, a 
articulação entre trabalho,  desigualdade racial e saúde e, por fim, a relação entre cada um e 
a luta anti-racista. 
 
POPULAÇÃO ESTUDADA: QUEM SÃO ESTES TRABALHADORES 

Dos 19 entrevistados, 8 eram mulheres e 11, homens, de 32 a 53 anos. Todos se 
identificaram como da raça negra. A maioria dos entrevistados (11) possui o segundo grau 
completo, 4 completaram o curso superior, 2 não completaram o segundo grau e 2 não 
completaram o primeiro grau. 

Quanto ao estado civil, 7 são solteiros, 7 são casados e 5 desquitados ou 
divorciados. Entre as mulheres metade são solteiras (4 em 8), e entre os homens 
predominam os casados (5 em 11). 

Quanto à ocupação profissional, a maioria (12) é de servidores públicos, 17 
inseridos no setor de serviços e 2 no setor industrial. 



Além da participação no sindicato, els também atuam em outras organizações: 
algumas estritamente políticas, outras de cunho sociocultural. 

Entre os pesquisados, 17 são filiados a entidades do Movimento Negro, tendo a 
média de 4 anos de filiação. Metade deles são dirigentes em suas entidades (9 sujeitos). 
Alguns participam de vários tipos de organização. A maioria participa de partidos políticos, 
três participam de associações de bairros, 2 de entidades de classe e 1 em movimento 
cultural (direção de um bloco carnavalesco). Entre as mulheres, quatro participam de 
movimentos de mulheres, uma delas em cargo de direção. 

Considerando que a média da população negra brasileira é de 4,2 anos de estudo 
(PNADs de 1996 e 1997), metade do 1º grau, podemos observar que 17 sindicalistas 
entrevistados ultrapassarem essa marca. 

É interessante  notar que quase a metade (8) dos entrevistados é constituída por 
mulheres, já que se trata de um grupamento sindical, que é comumente de maioria 
masculina.  

Quinze dos 19 sujeitos da pesquisa são dirigentes em seus sindicatos, e 4 são 
membros da base. O fato de estar na direção permite e facilita a viabilização de uma 
política anti-racista pelo sindicato, mas este quadro demonstra que há pouca participação da 
base dos sindicatos. Uma hipótese explicativa pode ser a falta de penetração das ações nas 
bases desses grupos e outra pode ser a falta de compreensão, por parte  da categoria, dA 
política anti racista. Uma outra possibilidade é de que a mobilização ainda não tenha sido 
suficiente para atrair mais membros da base, ou, ainda, a união destas possibilidades. Mas 
isso são apenas hipóteses para serem pesquisadas em trabalhos futuros, já que esta pesquisa 
não se propõe a analisar a efetivação desta política nos sindicatos, apenas conhecer os 
integrantes das comissões/ grupos de trabalho anti-racistas. 

 
O PAPEL DO SINDICATO 

Na opinião de 1/3 dos entrevistados o papel do sindicato na luta anti-racista (6) seria 
de executar ações de política anti-racista, outro 1/3 (6) acha que seria de apoio, de serem 
facilitadores e mediadores, 2 de formadores de quadros, e um de articulador político. As 
ações políticas referem-se a: 

“A luta contra a discriminação no mercado de trabalho e a busca de todas as frentes 
que lutam contra o racismo”. “De desenvolver, através de acordos coletivos, os dispositivos 
das convenções 111, e mesmo a 100 (OIT), denunciando as discriminações diretas e 
indiretas, e criando os GT’s”. 

Há ainda avaliações negativas negativa desse papel (4): omissos, tímidos, limitados 
e elitistas. 

Quanto á contribuição da luta anti-racista para o trabalhador em geral, a maioria dos 
sindicalistas avalia que é o aprofundamento do nível de consciência sobre a discriminação 
racial (16). Quando à contribuição para os negros em particular, a maioria opina que é a 
conscientização sobre a própria situação. As contribuições para o movimento sindical 
seriam as ações políticas na luta contra o racismo e a ampliação da luta. 

A receptividade da discussão anti-racista entre os pares ainda é controversa. Embora 
achem que é politicamente importante a discussão, o racismo já é tão arraigado que acham 
difícil essa assimilação subjetiva e concreta entre os companheiros, incluindo os negros não 
conscientizados sobre sua origem racial. 

 
DISCRIMINAÇÃO RACIAL E TRABALHO: 



 
Sobre trabalho e discriminação racial, a maioria das respostas sinaliza a dificuldade 

no acesso de uma forma geral e, também especificamente, à educação e às promoções. 
Objeto central nesta pesquisa e na vida do indivíduo, o trabalho para a população negra é 
dificultado em seu acesso, e há o crescimento de impedimentos a promoções. Estes são os 
objetos de interesse e intervenção desta população pesquisada.  
 
DISCRIMINAÇÃO RACIAL E SAÚDE / DOENÇA 

No que se refere a relação entre discriminação racial e saúde, 16 entrevistados 
acreditam haver relação e 2 discordam. Quando solicitados a verbalizar espontaneamente 
como vêem essa relação os entrevistados se dividem quanto ao foco central dessa 
articulação.   

Referem-se: 
ao sistema de atendimento: atendimento à saúde diferenciado que é dado aos negros (4); 
maiores dificuldades de acesso ao atendimento à saúde dos negros (4); às condições de vida 
e pobreza da população negra (1); 
às condições de trabalho: condições de trabalho e insalubridade (3); quando há 
atendimento ao público, como no caso do setor saúde, os trabalhadores negros tem que 
enfrentar a discriminação racial da população (1). 
 
TRABALHO E SOFRIMENTO PSÍQUICO. 
 

Quanto à relação entre o trabalho e o sofrimento psíquico , foram enfatizados vários 
aspectos dessa relação, no que se refere seja às condições de trabalho (perigoso, trabalho 
pesado), ao desemprego  e aos baixos salários. Aparecem também queixas sobre o mito de 
que o negro é resistente para o trabalho pesado, somatização do sofrimento, a disputa 
profissional e racial, os baixos salários, pressões e condições ruins de trabalho, funil do 
mercado, relação individualistas e competitivas,pressão da chefia/ condições de trabalho, 
doença e morte, falta de apoio dos recursos humanos, problemas no trato com o 
público,discriminação racial no trabalho. Dependendo da atividade aparecem sintomas de 
stress, sensação de impotência e solidão. 
 
DISCRIMINAÇÃO RACIAL, TRABALHO E SOFRIMENTO PSÍQUICO: 
 

Referente a relação entre a discriminação racial/ trabalho/ sofrimento psíquico, 
algumas idéias surgem mais frequentemente, como: 
a discriminação racial levando o sujeito à uma  insatisfação no trabalho e sofrendo 
pressões, e isto gerando sofrimento: assume relação direta (4) ; 
Discriminação no trabalho leva ao sofrimento o que o impede de trabalhar (“não tem como 
trabalhar”) (2); 
Más condições de trabalho impostas aos trabalhadores negros; 
A desigualdade no acesso ao emprego podendo levar a problema psíquico; 
A desigualdade na ascensão e no acesso gerando desemprego e junto com ele, a depressão; 
A desigualdade no acesso e agressão do público (usuário) aliada a exigência de maior 
competência do próprio negro; 



A discriminação que destina para a população negra os trabalhos mais pesados, insalubres, 
os salários mais baixos o que equivale à uma divisão racial do trabalho que leva ao 
sofrimento e também possíveis problemas psiquiátricos; 
contexto histórico brasileiro que demonstra que a falta de política para a população negra e 
a discriminação são seculares levando-a à baixa estima e tendo a marca do racismo no 
acesso ao mercado de trabalho e nos baixos salários; 
As desigualdades salariais influem na má qualidade de vida e ao lado do critério da boa 
aparência (padrão europeu) para obtenção do emprego gerando sofrimento; 
A discriminação é velada e sem suporte, o sujeito é isolado e se torna bode expiatório dos  
problemas no local de trabalho; 
A ocorrência de divisão racial do trabalho. 
 
RELAÇÃO DOS SINDICALISTAS ENTREVISTADOS COM O SINDICATO E A 
LUTA ANTI-RACISTA: 
 

Indagados sobre o motivo para entrar na comissão anti-racista (12), 6 responderam 
que foram motivados por questões ligadas à sua vida pessoal ; 5 foram motivados por fatos 
relacionados ao trabalho; 1 que foi pelo fato da inclusão de seu sindicato no GT da Central 
Sindical. 

Quanto às dificuldades enfrentadas nesse tipo de luta,alguns referem-se ao 
desinteresse, indiferença ou falta de sensibilidade dos seus pares; cinco, razões ideológicas 
que dificultam a militância; três, baixa conscientização de negros e brancos; dois, razão 
financeira na estrutura do movimento e sindicatos; um, discriminação interna do próprio 
movimento sindical; um, estabelecimento de fatos ou ações que comprovem discriminação 
no trabalho. 

As respostas à pergunta “o que esta luta e militância significou e significa para 
você?” podem ser classificadas em 2 grandes grupos: um relacionado às possibilidades de 
ações e outro relacionado a construção da identidade. Na esfera do agir, as respostas foram: 
possibilidade de formação neste tema (3); 
há uma necessidade de união para melhor encaminhamento das discussões(2); 
a possibilidade de construção de um mundo melhor (2) e “um dia provaremos que somos 
todos iguais”; 
esperanças de superação do racismo (2) e resistência; 
luta permanente pela superação do racismo e contra todo tipo de opressão. 
ganhar mais pessoas para fortalecer a luta; 
é uma tarefa árdua e mas gratificante; 
participar [da discussão e do movimento] vale a pena; 
estímulo de lutar coletivamente. 

Na esfera do ser, a luta anti-racista apareceu com um sentido de pertencimento, de 
fortalecimento da identidade e valorização da raça com as seguintes citações: 
é um resgate da identidade enquanto negro e ser humano; 
há um sentimento de pertencimento: “agora faço parte de um quilombo”; 
“descobrir-me mulher negra, mulher militante”; 
processo familiar de conscientização: “trabalhar a consciência negra em casa”; 
valorização da raça negra; 
consciência e luta no cotidiano; 
sensação de paz de espírito e poder colocar nossa história mais para fora; 



sentimento de auto-estima. 
Quanto aos sentimentos que mais aparecem no seu envolvimento com a luta e 

militância anti-racista, as respostas podem ser classificadas em positivas, negativas ou 
ambivalentes. Como negativas referem-se à insatisfação (20), impotência (2), frustração 
(1), desinteresse dos outros (1), e a luta sendo usada em benefício próprio; como 
ambivalentes (2) fizeram referência a uma “guerra sem fim...[mas] vencemos algumas 
batalhas” ou “necessidade de fortalecer a luta ... [mas há um] sentimento de solidão e de 
impotência”; como positivas as falam de persistência, a auto-estima, a consciência  e 
aprimoramento do conhecimento. Apareceram também, em menor número, respostas como 
sensação de preenchimento, prazer em trocar experiências, em estar no caminho certo, 
sentimento de luta coletiva, sensação do dever cumprido, muita luta em todos os setores, 
sensação de satisfação, saber intervir no dia-a-dia, prazer em observar que a filha pode 
responder adequadamente às questões raciais do cotidiano, sentimento de responsabilidade, 
de superação, de liberdade de expressão, de resistência, de respeito, e de tranqüilidade. 
A descrição dos dissabores foi dividida em 6 tipos de respostas assim quantificadas: 8 
relatos sobre disputa e desentendimento internos, e a luta pelo poder; 6 citações sobre os 
avanços pequenos comparados ao grande esforço da militância; 6 sobre a indiferença, a 
falta de apoio e a desvalorização da sociedade, sindicatos e dirigentes do movimento anti-
racista; 5 se manifestaram sobre a não conscientização de negros sobre a questão; 1 pessoa 
manifestou seu dissabor pelo militante que não prioriza a questão anti-racista; e, por fim, 1 
pessoa sobre a falta de um projeto claro. 

Perguntados de como se percebiam e se diferenciavam entre antes e depois dessa 
militância, e ainda se algo havia mudado, 1 dos entrevistados afirmou não haver diferença, 
informando “confirmei o que achava (não há diferença)”, enquanto a grande maioria 
informou que haviam mudado com a sua participação no grupo/comissão anti-racista. Estas 
mudanças se deram nos aspectos demonstrados pelo quadro 2 (em anexo): 

A importância de se criar comissões anti-racistas nos sindicatos é demonstrada pelas 
falas mais fortalecidas após o início de seu envolvimento. São falas que descrevem seus 
sentimentos anteriores ao envolvimento como desconhecimento, impotência, naturalizando 
a discriminação, vendo a militância sindical apenas como luta de classes, ou de forma 
individualizada, e ainda com pouca perspectiva de mudança. Descrevem a momento 
posterior aos seus envolvimentos como sensações de crescimento, força, identidade, 
conquista de seu espaço, consciência da discriminação, que a superação do racismo é 
básica, olhar coletivo e a sensação de contribuir, ajudar a mudar a situação, ter esperança de 
mudar a sociedade com mais prazer na luta, percepção dos atos discriminatórios com ação 
coletiva  

Antes da participação nas lutas anti-racistas, naturalizavam a discriminação, 
desconheciam os seus direitos; lutavam contra o racismo numa dimensão individual; 
limitavam-se à militância sindical e à luta de classes; observavam a discriminação; 
impotência; sofrimento sem consciência. Uma achava divertido participar das atividades do 
movimento e da religião afro-brasileira. Havia ilusão da superação individual pela 
competência; pouco conhecimento e amor pela luta; outros valores culturais e alienação 
sobre o processo discriminatório. 

Depois, se conscientizaram sobre a discriminação , que ajuda a vencer desafios (6); 
Compreenderam a  dimensão coletiva da luta que pode transformar o mundo e as pessoas 
(3); A luta anti-racista e ações para transformação da sociedade (2); Esclarecimento 
levando à conscientização; Valorização dos negros; Sentimento de força, crescimento, de 



identidade e conquista de seu próprio espaço; Alerta da luta anti-racista em todos os 
setores; Percepção da discriminação e da ação coletiva, compartilhando conhecimento; 
Mais auto-estima, com mais prazer na discussão; Cautela no discurso e no comportamento; 
Informação para melhor ter e passar direitos de cidadania; Sensação de estar contribuindo 
para a transformação; Ampliação da militância: no município, no sindicato, no movimento 
negro dando um sentimento de pertencimento. 

A maioria dos entrevistados se considera num momento de conscientização bem 
diferente do momento em que iniciaram sua construção de militância na questão anti-
racista, em que uma boa parte vislumbrava as diferenças estruturais e no trabalho como 
naturais. O sentimento de pertencimento e coletivação da luta são importantes entre eles, 
mas também se preocupam muito com as disputas internas.  

Não nos cabe aqui avaliar quais os atuais resultados da política anti-racista 
efetivamente empreendida pelos sindicatos; o que vamos evidenciar é o significado do 
ativismo e militância anti-racista  para esses trabalhadores. 

São sindicalistas, portanto possuem uma certa compreensão da luta de classes no 
interior de nossa sociedade, mas é nossa perspectiva afirmar também a especificidade 
étnica desses trabalhadores. 
 
ANÁLISE DOS DADOS 

Como o ingresso no serviço público independe do critério da “boa aparência”, este 
se constitui como mais democrático, permitindo a absorção de negros em seus quadros. 
Neste caso, não se pode estranhar o grande número de sindicatos do serviço público que se 
preocupam com a discriminação racial no trabalho a ponto de se constituírem comissões 
anti-racistas. 

A identidade é também construída pelos espelhos externos, isto é, pelo outro, pela 
sociedade, que ajudam a moldar cada indivíduo. Contudo, para a população negra esses 
espelhos são “esbranquiçados”, são induzidos a uma determinada aparência, a valorizar 
uma determinada cultura. Ultrapassar esses limites que nos são impostos causa angústia, 
raiva, desproteção, depressão e, em muitos casos, vontade de mudar o que aí está. Retirar 
de si e da sociedade valores introjetados. Sofrimento e dor em direção a um alívio e auto-
estima reintegrada. É desse sofrimento psíquico que queremos falar. Desse espaço entre a 
saúde mental e a patologia. 

Nessa luta contra o sofrimento e a doença os trabalhadores desenvolvem estratégias 
diversas de defesa, individuais e coletivas. 

Na estratégia desses sindicalistas que foram pesquisados, ao elegerem um inimigo 
comum, o racismo, que exclui, impede o acesso, desqualifica e faz sofrer, realizam com as 
comissões anti-racistas uma estratégia coletiva de defesa como uma forma de manter a 
coesão, sua identidade, na tentativa de transformar o sofrimento em ação e reação contra a 
discriminação cotidiana em todos os espaços da sociedade; em especial aos que se 
relacionam com o mercado de trabalho. 

PALÁCIOS (2000) desenvolveu um modelo teórico de entendimento da relação 
sofrimento - trabalho utilizando como categorias mediadoras sentimento de impotência, o 
auto-estranhamento, o isolamento social e a falta de sentido das tarefas. Assumimos a 
perspectiva desta autora ao considerar que esses sentimentos são comuns aos trabalhadores 
negros e os encontramos nos dados da pesquisa, quando impedidos no acesso ao trabalho e 
às promoções. As desqualificações cotidianas também podem levar ao auto-estranhamento 



e ao isolamento social, que se revela como sensação de não-pertencimento experimentada 
pelo trabalhador negro. 
 
CONCLUSÃO 

A análise dos dados revela que os trabalhadores entrevistados constituem-se como 
elementos de uma resistência à discriminação racial. Encontramos uma variedade de 
opiniões, em que se sobrepõe a importância da luta e do movimento anti-racista. 

No que se refere ao que pensam da relação entre trabalho, discriminação racial e 
saúde, aparece uma tendência a ligarem saúde da população negra apenas com doenças 
específicas e uma não ligação com a saúde de uma forma integral. Já a relação entre 
trabalho e discriminação é o objeto e causa de suas militâncias, tendo por isso o olhar mais 
crítico e “treinado”. 
A importância e influência da militância sindical anti-racista em suas vidas, em seus 
sentimentos e comportamentos, foi mencionado por todos, mesmo que em graus variados. 
É o que os faz crescer. Falar sobre si mesmo e dos seus iguais, reportar-se às suas dores, 
perceber e responder à intransigência externa e à limitação segregadora. Quando possuímos 
um discurso sobre nós mesmos estamos fortalecendo a nossa identidade. 

Verificamos que os sujeitos de nossa pesquisa têm percepções e acúmulos sobre a 
questão racial de forma diferenciada. As tarefas e objetivos nem sempre são colocados de 
forma igualitária por todos os sindicalistas pesquisados. Alguns deles sentem falta de 
formação, outros clamam por mudanças na sociedade, sem, no entanto, criarem a partir do 
próprio sindicato, propostas nas reivindicações trabalhistas que contemplem, ou ao menos 
assinale a questão da discriminação racial no trabalho. 

Nestes sindicalistas, de algum modo, a esperança e a segurança estão juntas para 
encararem coletivamente o problema da discriminação racial, fortalecendo sua dignidade 
humana, coisas também reivindicadas por BIKO (1990): de construírem para si e para os 
outros esta esperança e este sentimento de pertencimento. Este é o papel que estes 
sindicalistas têm cumprido. 
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