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Muitos autores e pesquisadores, no decorrer do século XX, ofuscaram a presença e a
importância do negro na economia brasileira, não levando em consideração sua importância para o
processo de industrialização, muito menos para a ascenção da classe operária negra nacional durante o
período 1930-1979. Isto criou uma falsa ilusão quanto ao posicionamento subordinado da população
negra no debate desenvolvimentista. Debate este que é o ponto central desta pesquisa, que busca
enfatizar o papel central do trabalho negro. Nesse sentido, se faz necessária uma reflexão histórica
sobre a inclusão da população negra no auge da industrialização brasileira.

Para entendermos a questão da mão de obra negra durante o período de industrialização, é
preciso saber quais mecanismos influenciaram sua inserção no chamado exército industrial de
reserva, termo oriundo do marxismo que veio apontar para as características estruturais do
desemprego e subemprego sob o capitalismo. Em termos gerais, há um exército ativo de reserva
quando uma massa sobrante população não absorvida pelas indústrias (ou quando a força de trabalho
ofertada excede as necessidades de produção).

O problema começa na própria concepção do processo de industrialização. Desde o
surgimento das ciências econômicas, assume-se que a indústria é um importante setor para o
desenvolvimento econômico, dada sua capacidade de espraiar os avanços técnicos e econômicos pela
sociedade, aumentando a produção e a renda interna. No entanto, o desenvolvimento industrial
brasileiro se deu, por inúmeros motivos, com baixa absorção de força de trabalho. A explicação que se
estabeleceu durante um certo tempo foi que a tecnologia nele empregada — na fase monopolista do
capitalismo — limitou a absorção daquele exército industrial de reserva a que nos referimos acima.

Antes, cabe lembrar, que a indústria surgiu no Brasil em fins do século XIX, induzida pelas
exportações de café (Furtado, 2007), mas a industrialização é um processo que ganha maior
autonomia, sem depender do setor exportador, apenas na década de 1930, avançando nos períodos
1937-45, 1950-61 e 1974-79, momentos em que o crescimento do mercado interno e do mercado de
trabalho foi liderado pela indústria, sendo São Paulo o polo principal de seu desenvolvimento.

É importante destacar que São Paulo foi um palco de importantes lutas do movimento negro
operário, a sim como as regiões Sudeste e Nordeste. O movimento negro, enquanto movimento
político reivindicatório, surge em 16 de setembro de 1931, em São Paulo, com criação da Frente
Negra Brasileira (FNB), organização que já denunciava a dificuldade de inserção do negro no
mercado de trabalho e que foi extinta pelo Estado Novo. Outros movimentos floresceram na mesma
década: o Clube Negro de Cultura Social (1932), a Frente Negra Socialista (1932), a Sociedade Flor
do Abacate, a Legião Negra (1934) e a Sociedade Henrique Dias (1937), respectivamente em São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Após o Estado Novo, houve um crescimento do protesto
político negro com a inserção de muitas lideranças em vários partidos, de diferentes tendências
políticas, produzindo uma verdadeira diáspora política, que só mais recentemente começa a ser mais
pesquisada, até quando, no ano de 1978, é criado o Movimento Negro Unificado Contra a



Discriminação Racial (MNU), no dia 07 de julho também em São Paulo. Daí em diante, o debate da
questão racial tomou outro curso, mas a sua identidade com a classe trabalhadora é vital para o debate
sobre a questão racial e a industrialização.

Ressalta-se, assim, que foi no centro dinâmico da economia urbano-industrial brasileira que
surgiram esses movimentos e não por acaso. Havia um contexto em que a mão de obra negra já
emprestava um sentido racialmente definido ao grau de exclusão que se abatia sobre ela. Nesse
sentido, é importante afirmar que o “protesto operário” da classe trabalhadora brasileira que surge e se
afirma nos grandes centros urbanos, desde a década de 1930, é negro. E o processo de industrialização
que ali se iniciava não poderia ter confundido sua voz nem lhe dar atestado de passividade. A classe
trabalhadora brasileira é negra, mas parte do sindicalismo não a reconhecia como tal e, à primeira
vista, poucos foram as contribuições do sindicalismo combativo pós-1950 para a causa negra
enquanto classe trabalhadora organizada.

Basicamente, a literatura econômica brasileira paulista apresenta a constituição do mercado de
trabalho industrial no Brasil com a chegada dos imigrantes italianos, o que de fato caracteriza as
primeiras ocupações. Entretanto, por essa época, já havia mão de obra negra na indústria paulista,
ainda que em menor número e em funções. Se forem consideradas as funções de chefia, por exemplo,
a presença do negro é inexistente. Será a partir de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder,
que ocorrerá uma “nacionalização” da classe operária e a atração dela para os grandes centros da
região Sudeste. O quanto ela foi realmente absorvida no auge da nossa industrialização?

Uma das primeiras explicações para a existência de uma verdadeira massa de trabalhadores
disponíveis foi a tese clássica do pensamento desenvolvimentista latino-americano sobre a “oferta
ilimitada de mão de obra” (Lewis, 1954). A hipótese de Arthur Lewis, primeiro economista negro a
ganhar o Nobel de Economia em 1979, se limita a discutir a questão do dualismo estrutural dada pela
existência de uma grande setor não-capitalista (rural) fornecendo mão de obra para indústria (urbana),
ou seja, muita mão de obra e pouco capital. Sua hipótese é, portanto, anterior aos processos de
industrialização e buscava entender o atraso econômico nos países subdesenvolvidos como “falta de
capital”. A questão é saber por que a situação de oferta ilimitada de mão de obra não foi resolvida
nem mesmo no período de auge da industrialização, quando havia capital.

Em A integração do negro na sociedade de classes, de Florestan Fernandes, o racismo e o
preconceito é apresentado como funcional em seu nascimento durante o período colonial, que transita
para a sociedade de classes como principal mecanismo repressor da integração do negro no mercado
de trabalho formal. Porém, na visão de Fernandes, esse mecanismo iria se autodestruir com o avanço
da sociedade de classes, equalizando as relações raciais através de princípios igualitaristas e
meritocráticos.

O racismo atua de forma racional e vertical na estrutura social, mantendo-se presente mesmo
após a plena instalação de uma sociedade de classes, servindo para resguardar os privilégios das elites.
Portanto, para Hasenbalg e Silva1, há desvantagens cumulativas para a população negra, que encontra
mais dificuldades de progressão e aperfeiçoamento que a população branca; parafraseando Valle Silva
“[..]brancos são muito mais eficientes em converter experiência e escolaridade em retornos
monetários enquanto os não-brancos sofrem desvantagens crescentes ao tentarem subir a escada
social.”. Tais desvantagens se convertem em um ciclo de mazelas direcionadas para a exclusão dos

1 SILVA, N. D. V. Cor e o processo de realização sócio-econômica. In: HASENBALG, C. A.; SILVA, N.
D. V. (Ed.). Estrutura social, mobilidade e raça. São Paulo: Vértice; Editora Revista dos Tribunais,
1988.



negros e da população não branca do mercado de trabalho, impedindo-os de usufruirem da
modernidade e do desenvolvimento socioeconomico nacional.

O fato é que, após 1930, acreditou-se que o crescimento econômico derivado da
industrialização seria condição necessária e suficiente para fazer com que a absorção da maior parte
da mão-de-obra nas atividades ditas modernas ocorresse de modo natural, mas isso não se deu.
Pode-se alegar vários motivos para isso, inclusive o preconceito racial. Theodoro (2022) é claro
quanto a esse aspecto:

A população negra não participou diretamente dessa festa, não logrou compartilhar
plenamente os frutos desse que foi um dos períodos de maior crescimento de um
país na história recente. Crescer gerando pobreza, miséria e desigualdade: esse foi o
preceito do período de maior prosperidade vivenciado pelo Brasil. (THEODORO,
2022, p. 138)

Cabe ressaltar que, entre 1930 e 1980, não há informações estatísticas no Brasil sobre a
absorção da força de trabalho urbano por corte racial, muito menos na indústria. Podem ser feitos
esforços empíricos junto aos arquivos de certas indústrias, caso existam, para se ter alguma ideia
aproximada, mas o fato é que somente os dados do IBGE sobre migração, após 1970, podem dar
alguma noção.

Um trabalho pouco explorado por diferentes autores é “Capitalismo e marginalidade na
América Latina”, de Lucio Kowarick (1985), com a tese sobre as formas de inserção marginal nas
estruturas produtivas que chama a atenção, não para a remuneração em si do trabalhador, mas para “as
condições técnicas e sociais em que o trabalho se realiza” (KOWARICK, p. 94). Explica o autor:

Em outras palavras, não é tanto o grau de “exploração” que constitui o cerne do
problema _ “exploração” aqui entendida como nível de remuneração _ mas as
condições sob as quais a "exploração" se concretiza. O assalariado fabril, por
definição, realiza tarefas parcializadas e cooperativas em um quadro hierarquizado e
burocrático. Não é sem significado que a classe operária tende a ascender ou a
declinar na "escala social" através de processos coletivos. Também não é sem
significação que o trabalhador autônomo efetua tarefas que tendem a não ser
parcializadas realizadas isoladamente, num contexto onde inexistem "patrões", mas
apenas indivíduos que compram seus bens e serviços a preços variáveis. Sua
ascensão ou queda em termos de "nível de vida" depende, obviamente, de processos
de caráter coletivo, mas fatores "individuais", parecem ter também um peso
significativo na mobilidade vertical deste grupo de trabalhadores. (KOWARICK,
1985, p. 94-95)

Este parece ser um caminho mais criterioso para a pesquisa sobre o período em análise
(1930-1979). Qual seja, Kowarick vai argumentar que o próprio processo de acumulação
(monopolista) é quem produz a marginalização no mercado de trabalho. Daí ser necessário avaliar,
com base neste autor, por que parcelas excedentes da população tornam-se “afuncionais” ou
“disfuncionais” para o processo produtivo, o que não configura necessariamente um exército de
reserva típico. Em resumo, partes significativas da força de trabalho excedente não são absorvidas na
indústria porque “deixam de servir ao sistema nos momentos de sua expansão”, fazendo com que a
parcela negra, como diz Theodoro, padeça na pobreza, miséria e desigualdade.
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