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RESUMO

A Terapia Ocupacional tem efetivamente reconhecido a influência dos contextos sociais, 

econômicos, culturais, étnicos/raciais e gênero nas ocupações humanas, considerando as 

mazelas produzidas pela organização econômica capitalista e suas estruturas de exclusão e 

inclusão nas atividades do cotidiana. Essa relação exige uma investigação complexa e 

ampliada entre fatores objetivos, subjetivos, e a distribuição de fatores socioeconômicos que 

alimentam as desigualdades raciais e sociais da população negra. Neste cenário inserem-se as 

mulheres negras que estão expostas as piores condições de vida e de trabalho. Como proposta 

de investigar os aspectos do apartheid ocupacional das mulheres negras, este estudo trata-se 

de uma revisão sistemática de literatura, a qual se propôs analisar estudos compreendidos 

entre os anos de 2009 e 2020 identificados nas bases: Scopus, Web of Science e Scielo. Nessa 

revisão sistemática foi incluído 5 materiais, 2 em inglês e um em espanhol. Todos os artigos 

apresentaram abordagens qualitativas.

Palavras-chave: Apartheid ocupacional. Mulheres negras. Terapia ocupacional.



ABSTRACT

Occupational Therapy has effectively recognized the influence of social, economic, cultural, 

ethnic / racial and gender contexts on human occupations, considering the problems produced 

by the capitalist economic organization and its structures of exclusion and inclusion in daily 

activities. This relationship requires a complex and expanded investigation between objective, 

subjective factors, and the distribution of socioeconomic factors that feed the racial and social 

inequalities of the black population. This scenario includes black women who are exposed to 

worse living and working conditions. As a proposal to investigate aspects of black women's 

occupational apartheid, this study is a systematic review of the literature, which proposed to 

analyze studies between the years 2009 and 2020 identified in the bases: Scopus, Web of 

Science and Scielo. This systematic review included 5 articles, 2 in English and one in 

Spanish. All articles presented qualitative approaches.

 Key-words: Occupational apartheid. Black women. Occupational therapy.
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1 INTRODUÇÃO

A Terapia ocupacional surgiu enquanto profissão inicialmente nos EUA, trabalhando 

para instituições ligadas ao Estado, com uma prática voltada a reabilitação de pessoas 

deficientes e com sequelas de guerra, com o intuito de recuperar a força física para o trabalho, 

colaborando com “a reprodução das relações sociais capitalistas e encontrando a legitimidade 

de que necessitava para se reproduzir enquanto profissão” (BEZERRA, 2013, p. 433).  

Por muito tempo a profissão colaborou para a reprodução da lógica capitalista, mas 

conforme a profissão foi avançando, foi repensando sua prática e se reconfigurando 

profissionalmente, considerando que somente intervir no sujeito não seria suficiente para 

alcançar resultados terapêuticos, enquanto este for atravessado por determinantes sociais que 

influenciam na oportunidade de escolha e participação plena das ocupações (BEZERRA, 

2013; AOTA, 2015).        

Para Carvalho (2013), entre os determinantes, é fundamental considerar os estruturais, 

pois refletem as condições de distribuição de riqueza, poder e prestígio nas sociedades, como 

a estrutura de classes sociais, a distribuição de renda, o preconceito com base em fatores como 

o gênero, a etnia ou deficiências que alimentam iniquidades relativas ao poder econômico.

Iniquidades que converge com conceito utilizado pela Terapia Ocupacional do 

Apartheid ocupacional: 

Se refere a uma segregação de grupos de pessoas mediante a restrição ou negação do 
acesso à uma participação digna e significativa nas ocupações de vida diária, com 
base na raça, cor, deficiência, nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, religião, 
crenças políticas ou outras características (KRONENBERG; SIMO; POLLARD, 
2007, p. 66). 

Como o conceito do Apartheid ocupacional é amplo, é importante ressaltar que 

estamos falando de um grupo especifico que são as mulheres negras.  Ao longo do processo 

de socialização, as mulheres negras vêm criando estratégias para conseguir sobreviver ao 

Apartheid Ocupacional nos espaço cotidianos da escola, no trabalho e lazer. “É bom ressaltar 

que a maior vítima da profunda desigualdade racial vigente em nossa sociedade” (CASTRO, 

s/d. p. 5) e quem mais sofre são, certamente, as mulheres negras. E como tem sido as histórias 

dessas mulheres? 

Partindo dessa questão, pretendemos contribuir para uma maior visibilidade do 

conceito de apartheid Ocupacional de mulheres negras na história do Brasil. A pesquisa 

pretende colocar em evidência a relação da Terapia Ocupacional articulada as histórias das 
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mulheres negras, utilizando o conceito de Apartheid Ocupacional empregado na Terapia 

Ocupacional.

2 MARCO TEÓRICO

Para entendermos a situação da mulher negra no cenário atual é necessário refazer o 

estudo do papel social desta na época da escravidão. Falar da mulher negra na condição de 

escrava é “penetrar no universo de quem viveu a experiência de ter tido sua identidade 

invisibilisada [sic], ter sido submetida à violência” (SILVA, 2010, p.1).  A mulher escrava era 

resumida unicamente como unidade de trabalho lucrativa, portanto o ponto de partida de 

qualquer exploração da mulher negra seria uma avaliação do seu papel como trabalhadora 

(DAVIS, 2016).

 Na sociedade Africana o papel da mulher dentro dessa cultura patriarcal a qual eram 

subjugadas não só exigia que elas fossem tratadas como inferior ao homem, como também 

realizassem trabalhos dentro da comunidade que para a os colonizadores era um trabalho de 

obrigação masculina, como plantar arroz e mandioca, cortar e carregar toda madeira, carregar 

água na cabeça, além das tarefas domésticas (HOOKS, 2014).

Para o homem escravagista a mulher negra era ideal para a escravatura, pois para eles 

a mulher africana já estava “acostumada” ao trabalho árduo que era exigido dela dentro da 

comunidade, então não teriam problema em realizar os serviços no campo enquanto também 

desempenhavam as tarefas domésticas na casa grande (HOOKS, 2014). E como elas eram um 

alvo mais fácil da captura, pois não podiam resistir nas mãos de ladrões, passaram a serem 

alvos frequentes (HOOKS, 2014).

Outro fator que levou o aumento das mulheres Africanas nas colônias se deu também 

por causa do baixo valor comercial que elas tinham em relação aos homens (MOTTA e 

MARCONDES, 2001). As meninas negras começavam a trabalhar mais cedo que os meninos, 

enquanto estes levavam dezesseis anos para dar lucro nas lavouras, às meninas muito antes 

começavam a trabalhar nas casas dos senhores (GIACOMINI, 1988 apud PEREIRA, 2012).

A mulher escrava era, vista antes de tudo, como uma trabalhadora em tempo integral, 

para os proprietários de escravos as mulheres eram iguais aos homens, não se tinha essa 

diferenciação de gênero no trabalho, ambos realizavam os mesmos serviços pesados, uma 

perspectiva diferente da ideia de feminilidade do século XIX, cujo papel da mulher era ser 

dona de casa, mãe e esposa (DAVIS, 2016). A sociedade escravista condicionou essas 
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mulheres a desvalorizarem as suas feminilidades e as olha somente por um único rótulo de 

identificação, a raça (HOOKS, 2014).

A maioria das meninas e mulheres negras trabalhava de igual para igual com seus 

pares, no que se refere ao trabalho, à força e a produtividade, trabalhavam nas lavouras, na 

criação de gado, na casa-grande, cuidando dos serviços domésticos, da criação dos filhos (as) 

das senhoras (SOUZA, 2017). Em alguns momentos lhe eram atribuídos benefícios duvidosos 

da ideia de feminilidade quando esta ocupava o papel de trabalhadora doméstica (cozinheira, 

arrumadeira), estereótipos que marcaram a essência do papel da mulher negra ao longo do 

período escravista (DAVIS, 2016).

Em uma sociedade fundamentada na doutrina cristã que acreditava que os sentimentos 

sexuais era algo pecaminoso e levava a condenação da alma, fez com que os colonizadores 

reprimissem sua sexualidade (HOOKS, 2014). Os homens passaram a responsabilizar as 

mulheres por levarem a sentir tais desejos, estas passaram a ser supervisionadas por homens 

religiosos que criaram leis para guiar os comportamentos sexuais destas (HOOKS, 2014).

Com a prosperidade econômica os ensinamentos da doutrina cristã foram 

flexibilizados, e com isso houve a mudança na percepção do homem sobre a imagem da 

mulher branca, que agora é representada pela imagem de pureza, virtuosidade, moralidade 

(HOOKS, 2014). Com a escravidão, todos esses ensinamentos religiosos e o ódio dos homens 

pelas mulheres brancas foram redirecionados as mulheres negras, esse pensamento sexista 

legitimou a exploração sexual destas que eram desprotegidas pela lei e opinião pública 

(HOOKS, 2014).

A exploração sexual é uma demonstração de poder do homem branco sobre a mulher 

negra que tinha como objetivo obter lealdade, obediência, oprimir e coibir, pois por meio 

desse ato de violência era mais fácil aterroriza-las e aniquilarem o desejo de resistir às ordens 

dos colonizadores (DAVIS, 2016). 

“A procriação era outro método socialmente legitimado de exploração sexual das 

mulheres negras” (HOOKS, 2014, p. 29). Esta foi uma manobra utilizada para o aumento da 

população escrava, mas segundo Davis (2016) a gravidez não assegurava a escrava um 

melhor tratamento dos seus proprietários, para eles era apenas um meio de garantia para o 

aumento de escravos.

O tempo entre uma gravidez e outra para uma escrava fértil era muito curto, essa 

procriação opressiva debilitava muito as mulheres, que acabavam subnutridas e 

sobrecarregadas, essa situação impossibilitava um parto seguro e fácil (HOOKS, 2014). 

Diferente da situação que ocorria dentro da comunidade africana em que o tempo entre uma 
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gravidez e outra era espaçado, pois as mulheres amamentavam seus filhos até os dois anos, 

durante esse período as mulheres não tinham relações sexuais, esta prática permitia a 

recuperação física dessas mulheres antes de iniciarem uma nova gravidez (HOOKS, 2014).

   Quando as mulheres estavam grávidas ou com crianças de colo os proprietários não 

as isentavam do trabalho, eram mantidas desenvolvendo o trabalho compulsório. No que se 

refere ao tratamento dessas mulheres não lhe eram concedidos nenhuma condição para o 

desenvolvimento saudável do feto e nem da criança de colo (SILVA, 2010). A única coisa em 

que os proprietários se importavam era em explorar a força produtiva das escravas, pois ter 

filhos era sinônimo de despesa para os senhores e diminuição do desempenho de suas tarefas 

visto que teria que se dedicar ao filho (a) (SILVA, 2010).

Muitas mães eram forçadas a deixarem os bebês em casa sob os cuidados de escravas 

mais velhas ou crianças pequenas quando iam trabalhar nas lavouras, outras se recusavam a 

deixá-las, então colocavam no chão perto da área em que trabalhavam ou prendiam ao corpo 

com retalhos de lençóis (DAVIS, 2016).

 Na ocasião em que essas mães deixavam os bebês em fase de amamentação em casa, 

sofriam com as mamas cheias de leite, pois eram impedidas de amamentar ao longo do dia, 

fazendo com que as mamas ficassem inchadas e doloridas, reduzindo assim sua força de 

trabalho, ficando sujeitas a serem espancadas pelos capatazes, pois se alguém deixasse de 

realizar a cota diária de trabalho era o tratamento que recebiam (DAVIS, 2016).

Além de todos os abusos infligidos às mulheres negras, lhe eram negados também sua 

singularidade como pessoa, sobretudo nas relações afetivas (SOUZA, 2017). Existia uma 

diferença entre ser “mãe” e ser “mãe preta”, essa relação entre mãe e suas crianças eram 

inviáveis, uma vez que eram tachadas como “reprodutoras”, suas crias poderiam ser vendidas 

e enviadas para longe (DAVIS, 2016).

Podemos afirmar que a vinda de um filho para as mulheres negras não era um 

momento de grande felicidade, pois sabiam que o futuro da criança estava destinado a 

escravidão. Situação essa constatada pela escritora francesa, Adèle Toussaint que em sua 

passagem pelo Brasil pode observar homens e mulheres que viviam sob o jugo da escravidão:

 “... quando colocamos um filho no mundo, o que nos sustenta em nossas dores é a 
ideia daquele pequeno ser que logo vamos apertar contra o peito, que amaremos, que 
educaremos; mas aquelas pobres escravas, de onde tirar coragem para levantar seu 
moral? Dão-se conta de que o filho que vai nascer delas está destinado à escravidão 
(...) de que lhe será tirado depois do nascimento (...). [a escrava em geral] não 
reclama sua vinda, e muitas, ao contrário, desejam-lhe a morte” (TOUSSAINT, 
2003 Apud MAIA, 2018, p. 22).
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Naquele período o infanticídio era uma prática recorrente, pois era uma atitude tomada 

pelo desespero de ver suas crias vivenciarem a exploração do regime escravista. Segundo 

Silva (2010) a prática do aborto e infanticídio era uma forma de resistência, às péssimas 

condições infligidas à procriação, a única maneira encontrada pela mãe escrava de livrar seus 

filhos da escravidão. 

Nessa atitude trágica de desespero é possível observar a vontade de liberdade, sendo 

esse o único meio encontrado para resistir a esse sistema, levando-nos a crer que essa prática 

dependia das condições e do momento em que essas mulheres estavam inseridas, nos 

revelando a verdadeira face do sistema escravista (SILVA, 2010).  

As amas de leite referem-se às mulheres que amamentavam crianças alheia, papel esse 

atribuído às escravas, pois a amamentação era visto como algo primitivo, tendo um valor 

negativo para a sociedade, por tanto as mulheres brancas consideradas “civilizadas” não 

amamentavam (BARBIERI e COUTO, 2012). A ama de leite passou a ser uma figura 

importante para a sociedade escravista, sendo usado como fonte de renda para os 

proprietários, um serviço desumano, sendo um dos maiores exemplos de violência no Brasil 

escravista (MAGALHÃES e GIACOMINI apud BARBIERI e COUTO, 2012). 

Para poder cuidar da criança branca a mãe preta era obrigada pelos seus donos a se 

separar do seu filho recém-nascido, pois assim era mais lucrativo. Essas mulheres muitas 

vezes eram obrigadas a deixarem seus filhos na roda dos expostos, artefato de madeira que era 

fixado no muro das Santas Casas de Misericórdia, no qual era usado para “depositar” crianças 

(GALLINDO, 2020), mantendo assim um negócio rentável (BARBIERI e COUTO, 2012). 

Tirando dessa mulher a “única possibilidade de relação familiar acessível” (MAGALHÃES e 

GIACOMINI apud BARBIERI e COUTO, 2012, p. 67). 

Para a mulher negra, na sua condição de escrava, foram negados direitos, como por 

exemplo, o de constituir uma família, melhor dizendo, “as imposições de dominação e 

opressão as impossibilitaram, em muitos casos, de tais privilégios” (Pereira, 2012, p. 37). A 

sociedade senhorial não estimulava e nem facilitava a constituição de família entre os cativos, 

pelo motivo de não poderem separar os cônjuges por venda ou outra razão (NEVES, 1994).

Nas propriedades que eram permitidas, as uniões conjugais eram vistas como 

estratégia de sobrevivência (DIAS, 2012). Muitas escravas buscavam se casar com escravos 

mais velhos (homens que tinham a confiança dos senhores), pois tinham uma falsa ilusão de 

proteção contra o assédio de seus senhores, mas o que poderia fazer esses companheiros mais 

velhos para protegê-las, se não podia ir contra a vontade de seus senhores (DIAS, 2012).          
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A igreja católica era uma grande incentivadora da união estável entre cativos, os 

religiosos eram obrigados pela constituição estabelecida pelo arcebispo da Bahia, efetivada 

em 1720, que reconhece o direito dos cativos de casarem entre si e proíbe aos senhores 

impedirem ou separarem os cônjuges, para essa lei ser cumprida era necessário que os 

escravos se convertessem ao catolicismo e conhecesse alguns fundamentos cristãos (MOTTA, 

1990, p. 218).

Mesmo existindo essa lei, não significava que os senhores as cumpriam, 

principalmente quando envolvia perda de dinheiro, já que os escravos eram maior fonte de 

renda dos seus proprietários, nesse momento era muito fácil fechar os olhos para tais 

infrações, ainda mais quando essas pessoas não eram resguardadas pela lei e pelas pessoas 

(DIAS, 2012). 

Um dos fatores que levou os senhores a não estimularem as uniões é o aparente lucro 

em comprar escravos adultos do que criar filhos de escravos, que levavam cerca de dezesseis 

anos para dar lucro, além da alta taxa de mortalidade infantil (NEVES, 1994, p. 68).  Houve 

também a questão de desequilíbrio entre as distribuições entre os sexos no plantel, sendo em 

média de 2 a 3 homens por mulher, consequentemente diminuía a possibilidade dos cativos de 

formarem famílias, isso ocorria devido à facilidade da rota entre o Brasil e a África, 

possibilitando um maior tráfico de pessoas negras até o período de 1850 (NEVES, 1994, p. 

68).

Esse desequilíbrio entre os sexos era um fator que influenciava diretamente nas 

relações entre os indivíduos (DIAS, 2012). “Nos locais em que era possível estabelecer uniões 

conjugais, com a permissão dos senhores, os casais eram uma pequena minoria diante do 

número de solteiros, promovendo instabilidade nas relações afetivas” (DIAS, 2012, p. 176).  

Com isso as mulheres sofriam com o sentimento de posse e com o ciúme dos maridos, que 

muitas vezes as agrediam, chegando a assassiná-las (DIAS, 2012).      

Um fator que precisamos levar em conta sobre o baixo registro de famílias antes do 

período de 1850, é que muitos matrimônios não eram formalizados diante da igreja, já que 

muitas uniões não eram organizadas como as famílias atuais, devido às religiões africanas, 

algumas mulheres praticavam a poliandria, uma prática comum em algumas regiões Africanas 

(SILVA, 2018). Por tanto a formação das famílias não dependiam da consagração na igreja, 

mas isso não significava que eles não tivessem família ou que o parentesco não era importante 

em suas vidas (NEVES, 1994, p. 68).  

Com o fim do tráfico atlântico em 1850 houve uma maior incidência de famílias 

escravas, já que o grande fluxo de mão de obra por meio do tráfico atlântico não era mais 
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permitido, isso fez com que os senhores buscassem estratégias para melhorar os índices de 

reprodução interna. Houve também um equilíbrio na distribuição dos sexos, possibilitando 

assim uma maior adequação entre o total de mulheres e homens (FRAGOSO e 

FLORENTINO, 1987, p. 7).   

A constituição das famílias cativas até certo ponto tem influência da política de 

incentivos dos senhores, que buscavam um aumento da mão de obra, mas não era apenas isso 

que os uniam e sim as experiência, valores e memórias compartilhadas (SLENES, 1999, p. 

58). A família era um meio de resistência e desequilíbrio constante para ordem senhorial, 

criando condições para rebeliões, mesmo que às vezes parecesse que o senhor tivesse domínio 

na rotina do dia a dia (SLENES, 1999, p. 58). 

 “A família escrava não se reduzia a estratégias e projetos centrados em laços de 

parentesco. Ela expressava um mundo mais amplo que os escravos criaram a partir de suas 

esperanças e recordações” (SLENES, 1999 p. 59). A experiência vivida pelas famílias é uma 

das instâncias culturais, é um referencial importante para a construção da identidade 

(SLENES, 1999).    

Sobreviver a esse ambiente exigia dessas mulheres resistência, a religião e a magia era 

um dos meios encontrado para enfrentar as adversidades dessa vida (DIAS, 2012). Elas 

adentravam nesse mundo espiritual por meio das plantas, folhas e raízes colhidas conforme os 

costumes secretos da África (DIAS, 2012). Além de desempenhar um papel importante como 

apoiador e disseminador das práticas culturais africanas, as escravas mais velhas também 

atuavam como bruxas e curandeiras (DIAS, 2012). 

A existência das curandeiras intimidavam seus proprietários, pois eles tinham medo de 

serem envenenados, já que elas tinham conhecimento de plantas, folhas e raízes tóxicas, a 

punição para quem era pego, era brutal (DIAS, 2012). Em 1865, uma escrava chamada 

Rosaura foi acusada de bruxaria, em Campinas, ela foi amarrada a uma mesa e açoitada até a 

morte (DIAS, 2012). 

  Como podemos ver, sobreviver a esse ambiente exigia dessas mulheres inteligência, 

força e rebeldia. Outra forma encontrada por elas para se rebelar contra esse sistema era por 

meio da língua, era usado diversos dialetos de regiões da África, com o intuito de ofender os 

senhores, isso lhes causava muita raiva, muitas vezes sendo acusadas de injuria por eles; A 

entoação de canções ancestrais durante horas de trabalho, também era uma forma de suportar 

e a amenizar o serviço pesados (SILVA, 2018, p. 5). 

Uma forma utilizada pelas mulheres para obter alguns “privilégios” dentro desse 

sistema, era se especializando em algumas atividades (profissionalização dos serviços), assim 
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elas se tornavam valiosas na organização das famílias coloniais, amenizando assim os castigos 

e os serviços (SILVA, 2018).

“As formas de resistência negra eram das mais variadas, aquilombamento, fugas 

reprodução da cultura ancestral, resistência por meio da conformação (em que o escravo era 

capaz de se adaptar às realidades do cotidiano)” (SILVA, 2018, p. 5). Essas e outras atitudes 

tomadas, deixa explícito que os escravos não ficaram passivos diante desse sistema como 

muitas vezes deixaram nos acreditar.      

Devido à escassa produção de fontes realizadas pelos escravos que abordem a 

historiografia de suas vidas, ficamos à mercê dos documentos produzidos pela classe 

dominante daquela época, documentos esses repletos de preconceito contra o povo negro 

(SILVA, 2018).   

A partir do dia 13 de maio de 1888 a escravatura foi abolida no Brasil, sendo 

concedido aos escravos uma vida livre, fruto da luta da massa escravizada. Embora 

estivessem livres, a transição para que os trabalhadores negros fossem reconhecidos como 

parte da sociedade brasileira foi longa (GONÇALVES, 2018). O Estado brasileiro não 

implementou políticas públicas que garantisse a inclusão na sociedade e assegurasse seus 

direitos enquanto cidadãos, sendo deixados à margem da sociedade, deslocando apenas o 

local de opressão, antes senzala e agora os cortiços (GONÇALVES, 2018; CUSTÓDIO, 

2005). 

Esse período é marcado pela implementação de políticas de incentivo à imigração 

europeia, com o objetivo de substituir os trabalhadores negros por trabalhadores importados, 

brancos e europeus, por trás dessa ação se tinha a ideia de embranquecer a população 

brasileira, reduzindo o povo negro, pois estes eram acusados de “manchar” a sociedade 

brasileira (CUSTÓDIA, 2005; NEPOMUCENO, 2013). O povo negro finalmente liberto e 

“aptos para venderem livremente sua força de trabalho ao capitalismo, a almejada liberdade 

não garantiu condições para que se integrassem de fato ao proletariado, não puderam sequer 

compor o exército industrial de reserva [...]” (GONÇALVES, 2018, p. 515). Por consequência 

os trabalhadores afro-brasileiros foram marginalizados, sendo preteridos pelos patrões nos 

mais diversos setores da economia (NEPOMUCENO, 2013). 

Com a abolição da escravatura, o preconceito racial adquire nuances, inserindo 

obstáculos sutis, mas eficazes, e uma das suas faces mais cruéis se deu no mercado de 

trabalho (NEPOMUCENO, 2013). As mulheres negras passaram a realizar trabalhos ligados à 

cozinha, à venda de salgados e doces nas ruas, lavagens de roupas e empregadas domesticas, 

sendo essa a atuação predominante (NEPOMUCENO, 2013). Trabalho esse que mais 
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lembrava a escravidão, tanto pela má remuneração, quanto pelas extensas horas de trabalho e 

pelas humilhações e abusos sexuais (CUSTÓDIA, 2005).       

Por encontrarem emprego mais facilmente, as mulheres negras se viram tendo que 

assumir grandes responsabilidades, a de sozinha arcar com as despesas da família, foi por 

meio de sua cooperação e suas possibilidades de ganho que permitiu que suas famílias 

sobrevivessem (CUSTÓDIA, 2005). Os cortiços, habitações coletivas, iam além de uma 

simples moradia, para as mulheres era o local de produção econômica, pois era onde elas 

lavavam roupas, preparava os quitutes para a venda, e costurava (NEPOMUCENO, 2013).  

O acesso à educação também foi negado as mulheres negras, já que no pós-abolição 

por causa do racismo, encontraram dificuldade em frequentar o ambiente escolar 

(NEPOMUCENO, 2013). Aquelas que conseguiram emergir socialmente devido os trabalhos 

com o comércio de rua, buscavam proporcionar educação para seus descendentes, mesmo que 

tivessem que recorrer a professores ou instituições particulares (NEPOMUCENO, 2013). “A 

busca pela alfabetização [..] no pós escravidão tem origem nas mais diferentes escolhas e uma 

delas é a sobrevivência a sua própria infância sofrida e a infância de tantas outras pessoas 

negras” (SOUZA, 2017, p. 23).

Nas primeiras décadas do século 20 era comum ouvir o ditado “branca para casar, 

mulata para f... e negra para trabalhar”, estereótipos esses relacionados à imagem da mulher 

afrodescendente (NEPOMUCENO, 2013). A elas é sempre atribuído rótulos em torno da 

sexualidade, da sua imagem e da sua inteligência, estereótipos esses perpetuados pela mídia 

(NEPOMUCENO, 2013).    

As mulheres negras compreenderam e souberam usar com maestria os poucos espaços 

de vida deixados por uma estrutura política e social hierarquizada por raça e sexo 

(NEPOMUCENO, 2013). “Igualmente, vêm enfrentando com determinação formas de 

exclusão e desigualdades, responsáveis por manter esse grupo em condições de extrema 

vulnerabilidade, a despeito dos avanços obtidos ao longo dos anos” (NEPOMUCENO, 2013, 

p. 197).  

Um passado de resistência marca a história das mulheres negras, se colocando como 

protagonista da sua própria história. Seja se opondo ao sistema escravista, por meio de fugas, 

liderando quilombos, lutando pela sua família, conquistando sua liberdade por meio da 

alforria (SIMAS, 2017), ou no pós abolição marcado pela exclusão, fazendo de suas casas 

“unidades de produção movidas pela solidariedade” (NEPOMUCENO, 2013, p. 197), 

chefiando famílias, lutando pelo acesso à educação básica de seus familiares e de seu povo e 

lutando para ampliar a presença dos afrodescendentes nos espaços de poder (SIMAS, 2017; 
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NEPOMUCENO, 2013). “Interlocutoras políticas de grande capacidade, mulheres negras 

foram capazes de provocar mudanças na agenda social dos governos” (NEPOMUCENO, 

2013, p. 197).        
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivos Gerais

Investigar a produção acadêmica da relação da Terapia Ocupacional junto a história 

ocupacional das mulheres negras utilizando o conceito de apartheid ocupacional a partir da 

década de 90.

3.2 Objetivos Específicos

a) Discutir os conceitos de apartheid ocupacional;

   b) Descrever o processo histórico brasileiro do apartheid ocupacional de mulheres 

negras;
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4 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura. Revisões narrativas são 

apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento ou o ''estado da arte'' de um 

determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou conceitual (ROTHER, 2007).  Consistem, 

basicamente, de análise de literatura publicada em livros, artigos de revistas e análise crítica 

pessoal do autor (ROTHER, 2007). Essa categoria de artigos tem um papel fundamental para 

a educação continuada, pois permitem ao leitor adquirir e atualizar o conhecimento sobre uma 

temática específica em curto espaço de tempo (ROTHER, 2007).

Os artigos de revisão narrativa são publicações amplas, apropriadas para descrever e 

discutir o desenvolvimento ou o "estado da arte" de Apartheid Ocupacional de mulheres 

negras, sob ponto de vista teórico ou contextual. 

 Pra Bernardo e Jatene (2004) as revisões narrativas não informam as fontes de 

informação utilizadas, a metodologia para busca das referências, nem os critérios utilizados na 

avaliação e seleção dos trabalhos.

Para responder a questão norteadora ''Como ocorreu a história ocupacional de 

mulheres negras a partir do conceito de apartheid ocupacional empregado na Terapia 

Ocupacional?'' a busca se deu em livros e nas bases de dados da Scielo (Scientific Eletronic 

Library Online), Web of Science e Scopus a partir dos descritores: Mulheres Negras; Gênero; 

Mulheres; Apartheid ocupacional; Racismo; Pessoas negras; Injustiça ocupacional; Injustiça 

Social; Engajamento Ocupacional, Terapia Ocupacional. Em todas as bases de dados foi 

empregado esses descritores com o objetivo de selecionar o maior número de artigos referente 

ao tema proposto de 2010 a 2020.  

Os descritores foram empregados no idioma inglês, juntamente com o conector 

booleano AND durante a busca.  A estratégia de busca utilizada foi estruturada da seguinte 

forma, “occupational injustice” AND “occupational therapy”; black people AND 

occupational apartheid; gender AND “occupational engagement” AND “occupational 

therapy”; women AND “occupational engagement” AND “occupational therapy”; “black 

women” AND racism AND “occupational therapy”; black people AND occupational 

apartheid; racism AND “occupational therapy”. 

Os critérios de inclusão empregados foram: artigos e livros publicados a partir da 

década de 90 e que abordassem a temática do apartheid ocupacional de mulheres negras, 

idioma em inglês, espanhol e português. Já os critérios de exclusão foram: estudos que não 
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estivessem disponíveis na íntegra e que no título e resumo não contemplaram o tema em 

questão. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Seleção de estudos

Um total de 177 artigos foram identificadas através dos três bancos de dados 

eletrônicos. Removeu-se os artigos duplicados e 139 citações diferentes permaneceram. Na 

fase 1, foi realizado a leitura dos resumos e 116 artigos foram excluídos, resultando em 23 

artigos.  Foram identificados e incluídos 2 estudos adicionais a partir da lista de referência 

destes estudos, perfazendo um total de 25 estudos a serem considerados na fase 2. Depois 

disso, 20 artigos foram excluídos devido diferentes razões. Os 5 artigos foram incluídos na 

síntese qualitativa. Dos 5 artigos selecionados, 2 são publicados na língua inglesa e 1 

publicado na língua espanhola. Todos os estudos incluídos foram advindos da busca 

eletrônica principal. Um fluxograma descrevendo o processo de identificação, inclusão e 

exclusão dos estudos está demonstrado na figura 1.   

Figura 1- Fluxograma de pesquisa
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Tabela 1. Artigos e capítulos revisados

Autores      Ano de publicação              Título        Fonte

HAMMEL. K                  2020           Ações nos 
determinantes               
sociais      de saúde: 
avançando na equidade 
ocupacional e nos 
direitos ocupacionais

Cadernos Brasileiros de 
Terapia Ocupacional, 28 (1) 
,378-400

FARIAS, L. et al             2018 Critical dialogical 

approach: a 

methodological direction 

for occupation-based 

social transformative 

work

Scandinavian Journal of 
Occupational Therapy, 26 (4), 
235-245

PITONYAK, J. et al       2015 Expanding cliente-
centred thinking to 
include social 
determinants: a practical 
scenario based on the 
occupation of 
breastfeeding

Scand J Occup Ther, 22, (4), 

277-282

KRONENBERG, F. et al    2007                       

FARIAS, M. et al              2017

Terapia Ocupacional sin 
fronteras: aprender del 
espíritu de los 
sobrevivientes

Terapia ocupacional e 
população negra: 
possibilidades para o 
enfrentamento do 
racismo e desigualdade 
racial

Buenos Aires; Madrid: Médica 
Panamericana, 58-84

Revista Interinstitucional 
Brasileira de Terapia 
Ocupacional. Rio de Janeiro 1 
(5), 650-663.

6 DISCUSSÃO
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A história das mulheres negras no Brasil é marcada pela racialização e pelo sexismo, 

ideologias e práticas socioculturais que permeiam as relações e que legitimam o processo de 

subalternização (FARIAS, JUNIOR & COSTA, 2018; SOUZA, 2017). As mulheres negras 

mesmo na sociedade atual ainda é representada como “amante”, “mulata”, “empregada 

doméstica”, entre outros, estigmas impostos por marcadores do racismo e sexismo (SOUZA, 

2017).

Apesar do sexismo ser um sistema de dominação da sociedade patriarcal, mulheres de 

grupos sociais distintos não o vivenciam da mesma forma (HOOKS, 2016). Existem 

marcadores sociais que relacionados com o sexo determinam as escolhas das mulheres e a 

força da opressão sofrida por elas, como raça, classe, religião, preferência sexual, etc. 

(HOOKS, 2016).             

A ideia de raça, é pautada nas diferenças fenotípicas entre grupos sociais, em que “os 

colonizadores codificaram como cor os traços fenotípicos dos colonizados e a assumiram 

como característica emblemática da categoria racial” (QUIJANO, 2005, p. 117).  Dessa 

maneira a ideia de raça foi configurando as relações, diferenciando grupos “inferiores” 

(negros) e “superiores” (brancos) e naturalizando as relações de dominação (FARIAS, 

JUNIOR & COSTA, 2018; QUIJANO, 2005). Assim, a raça passou a ser um parâmetro para 

“a distribuição da população mundial nos níveis, lugares e papeis na estrutura de poder da 

nova sociedade” (QUIJANO, 2005, p. 118).  

O conceito de raça se sustenta pela existência do racismo, que é uma ação do sistema 

político, “carregada de ideologia, pois como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não 

proclamada: a relação de poder e dominação” (MUNANGA, 2003, p. 06). O conceito de raça 

na perspectiva biológica não existe, “por isso que o conteúdo dessa palavra é étnico-

semântico, político-ideológico, e não biológico” (MUNANGA, 2003, p. 06). Ou seja, essa 

denominação está presente no imaginário social e nas representações coletivas, permeando a 

cultura, a política e a ética (GELEDÉS; FARIAS, JUNIOR & COSTA, 2018).

O racismo por estar no cerne das relações e consequentemente presente nas estruturas 

políticas e sociais, define oportunidades e valores com base na cor de pele, estabelecendo uma 

hierarquia que busca manter domínios e perpetuar privilégios (GELEDÉS). A partir dessa 

segregação feita com base na cor da pele é que outras hierarquias serão estabelecidas, 

[...] tendo forte participação nas iniquidades baseada na valoração diferenciada e 
hierárquica dos diferentes papéis e identidades de gênero das pessoas, permitindo 
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aos homens e a heterossexuais ocuparem posições superiores nos diferentes polos 
acima e abaixo da linha da cor (GELEDÉS, p.12).   

A linha da cor determinará para todas as pessoas de pele escura o lugar de exclusão e 

desvalorização nas relações sociais e políticas, independente da classe social (GELEDÉS). 

Nesta pirâmide social de valores e exclusão, as mulheres negras ocupam as piores posições 

(GELEDÉS).  

O período escravocrata deixou como herança o pensamento popular que mulheres 

negras estão disponíveis para trabalhos pesados e desqualificados, ou mesmo como objeto 

sexual, essa objetificação da mulher negra cumpre o seu único papel, que é justificar a 

violência sofrida por elas no passado e no presente (SOUZA, 2017; PEREIRA, 2012). “Ser 

mulher e ser negra no Brasil significa está inserida num ciclo de marginalização e 

discriminação social” (SANTOS, 2009, p. 01).  

Por estar na base da pirâmide social, as mulheres negras vivenciam o descaso do poder 

público, que vão desde o acesso à educação, moradia, condições de trabalho, acesso a 

ambientes e serviços essenciais (FIGUEREDO, 2018). Por mais que tenhamos avançado no 

campo da igualdade de gênero e raça, a realidade ainda revela muitas desigualdades sociais 

(IPEA, 2013). 

Essa opressão social sofrida pelas mulheres negras, resultante da desigualdade de 

gênero, raça e classe são determinantes sociais de saúde, que reduzem não só as 

oportunidades, mas também o bem-estar, podendo contribuir para “a distribuição de dano, 

doença e deficiência durante a vida e por gerações” (HAMMEL, 2020, p. 387). Essas 

desigualdades estruturais violam “[...] os direitos das pessoas de terem ocupações em 

atividades que melhoram o desenvolvimento humano e seu auto sustento” (WATSON & 

DUCAN, 2010 Apud HAMMEL, 2020, p. 387). 

Essa lógica racista e sexista que constrói situações de exclusão e opressão da mulher 

negra, pode constituir o apartheid ocupacional, “tendo em vista as estruturas que inviabilizam 

o acesso e a permanência em determinados espaços” (FARIAS, JUNIOR & COSTA, 2018, p. 

232). As ocupações das mulheres negras são marcadas pela prática do racismo e da 

desigualdade de gênero e raça, fatores que na estrutura política e social acarretam a 

vulnerabilidade destas, afetando desse modo o significado, o envolvimento e as escolhas 

ocupacionais (FARIAS, JUNIOR & COSTA, 2018).              

Os seres humanos são seres ocupacionais, sendo a ocupação fundamental para sua 

identidade, pois é por meio dela que somos e nos tornamos humanos, por tanto o 

envolvimento nas atividades precisam ser significativas, com propósito e de escolha do 
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sujeito, pois é fundamental para a saúde e bem-estar (AOTA, 2015; KRONENBERG & 

POLLARD, 2007).

O apartheid ocupacional parte do conceito inspirado de injustiça ocupacional, mas 

apesar da influência a noção de injustiça ocupacional se refere a uma situação mais ampla e 

de privação ocupacional, enquanto o apartheid ocupacional são circunstancias de exclusão na 

participação, são ações que vão além do controle do sujeito (KRONENBERG & POLLARD, 

2007, p. 59). 

O apartheid ocupacional pautado nas desigualdades raciais e de gênero, é (FARIAS, 

JUNIOR & COSTA, 2018) “resultado de limitações políticas que podem estender-se afetando 

todos os aspectos da vida cotidiana e a ocupação humana por meio de restrições jurídicas, 

econômicas, sociais e religiosas” (KRONENBERG & POLLARD, 2007, p. 65, tradução 

minha), ocasionando pobreza e desigualdade para as mulheres negras, pois limitam suas 

escolhas ocupacionais e as oportunidades disponíveis.          

Deste modo, o apartheid ocupacional parte do pressuposto de que as relações dentro da 

sociedade são definidas por questões econômicas, de gênero, cor, crença, grupo social, se 

manifestando no acesso aos direitos básicos, mas principalmente no acesso a oportunidades 

(KRONENBERG & POLLARD, 2007, p. 64). 

Temos como exemplo de apartheid ocupacional o apartheid que ocorreu na África do 

Sul, em que pessoas negras tinha suas ocupações restringidas por uma minoria branca, que 

acreditava na sua supremacia e que por meio da restrição buscava manter seu domínio político 

e econômico (KRONENBERG, POLLARD & SAKELLARIOU, 2009).

As práticas racistas do grupo dominante, faz com que mulheres negras internalizem 

uma autoimagem negativa (GONZALEZ & HASENBALG, 1982, p. 91). Essas práticas 

discriminatórias e estereotipadas são reproduzidas pela mídia e nos livros didáticos, 

vinculando uma imagem negativa a mulher negra (GONZALEZ & HASENBALG, 1982, p. 

91). 

Desta forma, as práticas discriminatórias, a tendência a evitar situações 
discriminatórias e a violência simbólica exercida contra o negro reforçam-se 
mutuamente de maneira a regular as aspirações do negro de acordo com o que o 
grupo racial dominante impõe e define como os “lugares apropriados” para as 
pessoas de cor (GONZALEZ & HASENBALG, 1982, p. 91).

O apartheid ocupacional é manifestada por meio da desigualdade social entre 

diferentes grupos sociais, “este desequilíbrio surge através da ocupação humana, que muitas 

vezes está associada a formas de ocupação territorial com exclusão de outros habitantes 

(KRONENBERG, POLLARD & SAKELLARIOU, 2009, tradução minha). O conceito de 
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apartheid ocupacional é definido como “[...] uma segregação sistemática de oportunidade 

ocupacional” (KRONENBERG & POLLARD, 2007, p. 59, tradução minha) que ocorre 

[...] através da restrição do acesso a participação digna e significativa nas ocupações 
da vida diária, baseada na raça, cor, deficiência, origem, gênero, orientação sexual, 
religião, crenças políticas, status social e ou outras características (kronenberg & 
Pollard, 2007, p. 66, tradução minha).

As desigualdades raciais no Brasil ocasionadas pela estrutura racista, continua 

funcionando com um dos critérios para a distribuição da hierarquia social, afirmando o legado 

da escravidão e as desigualdades firmadas no pós-abolição (GONZALEZ & HASENBALG, 

1982). A desigualdade se expressa nos seguintes aspectos: na oportunidade para mobilização 

social; na distribuições geográficas, nas quais mulheres negras residem em territórios menos 

desenvolvidos socioeconomicamente; nas questões relacionadas ao trabalho, em que mulheres 

negras são o principal grupo atuante no mercado informal e também são as que apresentam 

maiores taxas de desemprego; por consequência as mulheres negras possuem rendas inferiores 

na estratificação social (IPEA, 2013). 

  Esses aspectos são reiterados no Dossiê mulheres negras: retrato das condições de 

vida das mulheres negras no Brasil e na Revista Retratos das Desigualdades de Gênero e Raça 

(ambas pesquisas realizadas pelo Instituto de pesquisa econômica aplicada- IPEA). É 

importante salientar que no ano de 2009, as mulheres negras respondiam por cerca de um 

quarto da população brasileira. Sendo 50 milhões de mulheres em uma população total que, 

naquele ano, alcançou 19,7 milhões de brasileiros(as). A partir desses textos, será apresentado 

alguns dados:

Ao longo dos últimos anos houve um crescimento do número de famílias que se 

declaram ser chefiadas por mulheres. Mas recentemente, foi constatado que o aumento na 

proporção de mulheres chefes é maior nas famílias chefiadas por mulheres negras, 

correspondendo a 51,1%, no ano de 2009 (IPEA, 2013). Nesses ambientes são percebidas 

maior situações de vulnerabilidade. 

Na educação, em 2009, as mulheres ocupadas, com 16 anos ou mais, tinham pelo 

menos 9 anos de estudo, contra apenas 48,7 das mulheres negras (IPEA, 2013). A taxa de 

escolarização das mulheres negras no ensino superior é de apenas 9,9%, enquanto as mulheres 

brancas é de 23,8% (IPEA, 2013). Apesar da pesquisa ter pontuado um aumento no acesso a 

educação, devido as políticas de expansão das universidades e outras políticas que tem 

contribuído para os avanços nesta área, no entanto, os desafios marcados pelo sexismo e pelas 
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desigualdades raciais enfrentado pelas mulheres negras determinam e limitam o acesso destas 

a educação (IPEA, 2013). 

No mercado de trabalho, as mulheres negras estão mais concentradas nas áreas de 

serviços sociais (educação, saúde, serviços sociais e domésticos), sendo 34% (IPEA, 2011). 

Embora tenha tido um aumento do nível educacional das mulheres negras, estas ainda 

recebem salários inferiores (IPEA, 2013).  E tem a menor presença em posições mais 

protegidas, como emprego de carteira assinada, correspondendo a 25%.  A maior taxa de 

desemprego corresponde a das mulheres negras, sendo 12%, enquanto a menor taxa remete 

aos homens brancos, sendo 5% (IPEA, 2011). O mercado de trabalho é marcado por 

diferenças de gênero e raça.  

O acesso a serviços essenciais em casas chefiadas por mulheres negras são de 61,8%, 

enquanto que casas chefiadas por mulheres brancas possuem cobertura de 78,4% (IPEA, 

2011). Ainda que os dados apresentem uma significativa melhora nas condições de habitação 

dos domicílios, as famílias chefiadas por mulheres negras ainda enfrentam crescentes 

vulnerabilidade nas condições de habitação (IPEA, 2011). 

A renda média das mulheres negras correspondia 30,5% da renda média dos homens 

brancos no ano de 2009, enquanto que a renda das mulher brancas representavam 55% da 

renda dos homens brancos (IPEA, 2013). 

Esses dados nos possibilita refletir sobre as estruturas das desigualdades de raça e 

gênero que delimitam e limitam as ocupações e a participação social, “as quais são geradas e 

representadas pela macroestrutura política, social, cultural e econômica do apartheid 

ocupacional” (FARIAS, JUNIOR & COSTA, 2018, p. 235).      

Sendo o apartheid ocupacional “ocasionado pelas forças políticas, suas consequências 

sociais sistemáticas e difundidas, culturais e econômicas comprometem a saúde e o bem-estar, 

conforme for vivenciado por indivíduos, comunidades e sociedade (KRONENBERG & 

POLLARD, 2007, p. 66).       

Na Terapia Ocupacional o “uso do termo apartheid ocupacional se refere a 

circunstâncias específicas em que a segregação de pessoas é organizada, sistêmica e destinada 

a produzir graves desigualdades [...]” (KRONENBERG, POLLARD & SAKELLARIOU, 

2009, tradução minha). O apartheid ocupacional não é um incidente da ação humana, mas sim 

uma ação premeditada, que por meio da conjuntura política e social resultam em discriminar e 

excluir.

A terapia ocupacional é uma profissão que na sua prática faz uso de estratégias que 

estimulam, desenvolvem e potencializam a participação social de pessoas ou grupos sociais 
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que por diversos motivos enfrentam dificuldades de inserção e de participação na vida social e 

econômica (ALMEIDA et al, 2011). 

Dessa forma, os profissionais da terapia ocupacional pode contribuir não só para o 

“fortalecimento da participação social da população negra, mas também para potencializar as 

Identidades Negras e Negritude” (FARIAS, JUNIOR & COSTA, 2018, p. 235). 

Essa atuação ocorrerá nas esferas individuais e coletiva, devido ao impacto que a 

desigualdade racial e o racismo ocasionam no indivíduo e na sociedade, “na esfera individual, 

serão elaboradas estratégias que auxiliem o sujeito a ter apoios e/ou suportes para sua inserção 

e participação sociais, respeitando suas escolhas e autonomia) (MALFITANO, 2016, p. 126 

Apud FARIAS, JUNIOR & COSTA, 2018). Já na esfera coletiva, “[...] o trabalho conecta-se 

às políticas sociais e ações em espaços públicos pela manutenção e/ou ampliação do 

reconhecimento social de determinadas necessidades, intervindo na ampliação dos serviços 

[...]” (MALFITANO, 2016, p. 126 Apud FARIAS, JUNIOR & COSTA, 2018).         

Tendo em vista que a raça e o gênero são fatores de impedimento para a participação 

social e/ou ocupacional e que a “terapia ocupacional tem a atividade/fazer/ocupação como o 

principal instrumento de intervenção para a busca de superação de barreiras” (FARIAS, 

JUNIOR & COSTA, 2018, p. 236), é de relevância que a profissão compreenda a influência 

dos determinantes sociais sobre a participação ocupacional e o desempenho (PITONYAK, 

MROZ & FOGELBERG, 2015), “tendo como foco uma ação emancipatória antirracista” 

(FARIAS, JUNIOR & COSTA, 2018, p. 236).    
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise teórica percebe-se que a raça e o sexismo são estruturantes do 

apartheid ocupacional no contexto social das mulheres negras, expressão de situações de 

desigualdades estruturais, vulnerabilidade, pobreza, limitando as escolhas e o engajamento 

ocupacional. 

Os terapeutas ocupacionais como agentes promotores da justiça ocupacional devem 

não só reconhecer as opressões sociais que o racismo e sexismo geram nas mulheres negras, 

mas intervir de modo a contribuir por meio de ações e apoio a políticas e leis que permitam o 

exercício pleno das mulheres negras nas ocupações de suas escolhas. 

Deste modo, é de suma importância a discussão realizada no presente estudo, tendo 

em vista a vulnerabilidade histórica e atual das mulheres negras. Afirmando, assim a 

necessidade e urgência de produções acadêmicas dos cursos de Terapia Ocupacional no 

Brasil, afim de oferecer construções teórico-prática para a produção de práticas antirracistas.          
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