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Resumo 

O presente artigo disporá uma breve análise do mercado de trabalho no que tange 

verificar o comportamento descritivo de algumas variáveis de sexo e raça no estado 

do Pará em comparação ao Brasil, denotando uma sintética verificação do 

comportamento de indicadores como: taxa no nível educacional, taxa de ocupação e 

rendimento nominal médio. Destacando os pontos de comparação e percepção dos 

dados, ilustrando a que parâmetros se evidencia similitudes ou distinções entre 

homens e mulheres e entre indivíduos brancos e negros. Para isso verifica-se a 

condição de desigualdade para gênero e raça, e conforme demonstra os dados 

existem diferenças entre homens e mulheres e entre brancos e negros, tanto no Brasil 

quanto no estado do Pará, onde as mulheres e os negros estão suprimidos em sua 

condição de igualdade. 
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Introdução 

 

 A finalidade deste artigo é demonstrar algumas variáveis estatísticas e analisar 

os dados referentes ao mercado de trabalho no que tange aos aspectos de gênero e 

raça, denotando as comparações ou distinções entre o estado do Pará e o Brasil. E 

para uma aproximação se faz necessário entender os níveis de discriminação que 

podem ocorrer numa sociedade, e em que variáveis elas são percebidas, (educação, 

ocupação ou rendimento), e para isso é importante expor uma análise descritiva dos 

dados.  
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A percepção de igualdade entre os indivíduos que convivem em uma sociedade 

parte da igualdade entre os direitos elementares dos mesmos, que é abarcado no seu 

amplo desenvolvimento social, que se justifica na superação do preconceito e 

contenção do avanço da diferença, onde os seres humanos são todos iguais em 

valores e direitos (DALLARI, 2004). 

 Na questão do direito ao trabalho em condições justas, Dallari (2004) menciona 

que: 

O trabalho é inerente à condição humana. Por meio do trabalho o ser 

humano desenvolve suas potencialidades, ao mesmo tempo em que 

recebe e expressa solidariedade. Por isso o trabalho não deve ser 

tratado como simples mercadoria, devendo ser reconhecido como um 

direito individual e um dever social, que deve ser exercido em condições 

justas. (DALLARI, 2004, p.57) 

 

 Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT) as variáveis gênero e raça 

no mercado de trabalho compõem a agenda de estudos do trabalho descente, assim 

como a igualdade de oportunidades e melhora de vida. Onde a pobreza está 

diretamente ligada a níveis e padrões de emprego, o que por sua vez, infere que as 

desigualdades e a discriminação estão fortemente relacionadas à exclusão social, 

fazendo com que os setores da sociedade que sofrem com a discriminação não 

consigam almejar níveis satisfatórios de qualidade de vida, pois estão separados por 

barreiras que inviabilizam a fuga da pobreza extrema. Para tanto surge a necessidade 

de se construir uma sociedade mais justa, em que a busca da compreensão nas 

condições de pobreza é diferente entre brancos e negros, e entre homens e mulheres. 

(OIT, 2016). 

Nesta concepção, Barros e Mendonça (1996) visualiza no tocante à 

discriminação no mercado de trabalho, a percepção de que a falta das potencialidades 

das liberdades individuais e a falta de oportunidades comporta uma espécie de 

“tormento” civil que provoca as desigualdades no meio social, conceituando que a: 

 

Discriminação é o tratamento desigual de indivíduos com iguais 

características baseado no grupo, classe ou categoria a que pertencem. 

O tratamento desigual de indivíduos com iguais características 

representa um importante desvio do ideal de igualdade de 

oportunidades e, portanto, qualquer forma de discriminação é uma fonte 

de preocupação social. (BARROS e MENDONÇA, 1996 p.451) 



No Brasil os estudos do mercado de trabalho sob o enfoque de gênero e raça 

podem ser visualizados nos estudos de Marque e Sanches (2010), na importância do 

assunto em questão, verifica-se o aumento importante da força de trabalho feminina 

e o aumento de parcela significativa dos negros nas atividades laborais, o que 

proporciona o debate a ser discutido sobre o duplo peso discriminatório em que essas 

duas parcelas da sociedade possam enfrentar. Com as elevadas taxas de 

desemprego nos anos 90 necessitou-se buscar a consolidação de políticas públicas 

para o enfrentamento do nível de desemprego e precarização do trabalho, que foi 

proporcionada pelos organismos governamentais com o plano de gerar maior inserção 

da população no mercado de trabalho impulsionando a geração de renda. Além do 

mais, quando se trata de desemprego e precarização do trabalho, vale mencionar que 

as parcelas que mais sofrem com a falta do trabalho descente são as mulheres e os 

negros, pois estes dois conjuntos da sociedade brasileira compõem a matriz das 

desigualdades e exclusão social (MARQUES e SANCHES, 2010, p. 54). 

Conforme dados do IPEA (2011), 

 

hoje, no Brasil 21% das mulheres negras são empregadas domésticas 
e apenas 23% delas têm Carteira de Trabalho assinada – contra 12,5% 
das mulheres brancas que são empregadas domésticas, sendo que 

30% delas têm registro em Carteira de Trabalho (IPEA, 2011) 
 

No Estado do Pará, ainda para esta análise, foi encontrado poucos estudos 

para a temática a ser abordada, contudo, se faz ressaltar o trabalho de Castro e 

Acezedo (1998), onde as autoras destacam, além de outros fatores, o estudo do lugar 

da mulher e do negro no mercado de trabalho na região metropolitana de Belém do 

Pará, dando destaque para a investigação do emprego e sobre os setores de atividade 

no ângulo do perfil ocupacional de gênero e raça, e que estes estão fortemente 

atrelados sob a forma de uma condição hierarquia social, onde a mulher e o negro 

estão na base dessa hierarquia e que estão sujeitos a formas rígidas de emprego, 

assim como formas precárias no emprego e a falta de oportunidades de antro social. 

(CASTRO E ACEZEDO, 1998).  

Nos estudos de LEITE e SOUZA (2007), destacam-se a implementação de 

políticas públicas de inclusão e proteção social no âmbito do Governo Federal para os 

anos de 2003 a 2007, que evidenciou a busca do enfrentamento na diminuição das 

desigualdades sociais, porém a muito a que se fazer. 



Para o trabalho em questão, vale destacar algumas condições metodológicas. 

 

 Nos dados sobre densidade demográfica para raça adotou-se a 

mensuração de todas as raças; branca, amarela, preta ou negra, parda 

e indígena, já para os demais dados será utilizado para análise somente 

as raças branca e negra; 

 O tema levantado para análise deste artigo será gênero e raça, 

significando dizer que será feita considerações distintas para as duas 

abordagens, e não análises conjuntas, por exemplo “mulher negra”; 

 Para todos os dados estatísticos serão utilizados o total dos residentes 

da zona urbana e rural; 

 Para os dados de ocupação e rendimento para gênero e raça serão 

utilizados o somatório das ocupações formais e informais. 

 

 No Brasil, conforme dados do Censo Demográfico 2010, o número total de 

habitantes era de 190.755.799, onde o total de mulheres era de 51,03% contra 48,97% 

de homens. Com relação a raça/cor, o IBGE constrói o indicador sob a metodologia 

da autodeclaração¹, no qual para o número total de habitantes: 47,51% se consideram 

brancos, 7,52% se consideram pretos, 1,10% se declaram amarelos, 43,42% se 

declaram pardos, 0,43% se declaram índios e 0,02% para os sem declaração. A 

primeira percepção que se tem é que a quantidade de habitantes do sexo feminino 

supera a masculina, e com relação a raça a quantidade que se declararam brancos é 

superior aos que se declararam pretos.  

No Estado do Pará a configuração que se tem é que para um total de 7.581.051 

de habitantes (Censo Demográfico, 2010), 50,41% são homens e 49,59% são 

mulheres, demonstrando aqui a diferença em relação ao Brasil. No que tange à 

variável raça/cor, 21,60% se declaram brancos, 7,04% se declaram pretos, 0,92% se 

autodeclaram amarelos, 69,92% se declaram pardos, 0,50% se declaram indígenas e  

____________________ 

¹As alternativas visam orientar o entrevistado a escolher entre as principais dimensões que, seguindo 

a teoria em torno da construção da identidade racial, são mais frequentes tanto para a identificação das 
pessoas em geral (quesito 3.08) quanto para a autoidentificação (quesito 3.09). Ainda que essas 
dimensões estejam imbricadas na prática, na grande maioria das vezes atuando em conjunto, o que se 
pretende, justamente, é induzir o entrevistado a não apenas distingui-las como também a hierarquizá-
las por graus de influência que exercem no processo de construção ou de imputação de identidades 
com base nessas características.  



0,02% para os sem de claração, o que se verifica é que o total de habitantes 

autodeclarados brancos supera o total de autodeclarados pretos no Pará, mas em 

níveis percentuais menores que os apresentados no Brasil. Para melhor visualização 

vide a tabela 1. 

 

Tabela 1: População residente por gênero e raça (variável por pessoas em mil.) - 2010 

 Fonte: Censo Demográfico-IBGE, 2010 

 

Grau de escolarização por gênero 

 

 Persiste investigar o grau de escolarização que é observado entre homens e 

mulheres para o Brasil e para o estado do Pará, e a análise consiste nos dados da 

Brasil e UF Cor ou raça  Sexo                   Total 

Brasil 

Branca 
Homens 43.426.847 

Mulheres 47.194.434 

Preta 
Homens 7.440.244 

Mulheres 6.910.918 

Amarela 
Homens 959.547 

Mulheres 1.145.806 

Parda 
Homens 41.148.439 

Mulheres 41.672.013 

Indígena 
Homens 410.917 

Mulheres 410.584 

Sem declaração 
Homens 20.996 

Mulheres 15.055 

Pará 

Branca 
Homens 795.261 

Mulheres 842.283 

Preta 
Homens 299.386 

Mulheres 234.462 

Amarela 
Homens 31.336 

Mulheres 38.076 

Parda 
Homens 2.675.983 

Mulheres 2.624.829 

Indígena 
Homens 19.287 

Mulheres 18.847 

Sem declaração 
Homens 585 

Mulheres 717 



PNAD/2014 com o intuito de observar o tempo de progresso nos estudos entre 

homens e mulheres, na observância do nível de instrução e aprendizagem.  

E conforme os dados da PNAD/20142, no gráfico 1 percebe-se que no Pará a 

taxa de participação dos homens sem instrução (SI³), ou que possuem menos de um 

ano de estudos é menor se comparado ao total observado no Brasil. O que vale 

ressaltar que tanto para o Brasil como para o estado do Pará as mulheres possuem 

anos a mais de estudos do que os homens, o que significa dizer que a mulheres, tanto 

no Brasil quanto no Pará, prosseguem nos estudos um tempo maior do que os 

homens, mas com relação ao total da taxa de mulheres que possuem quinze anos de 

estudos ou mais, que foi de 5,54%, ainda sim é maior para a mesma variável verificada 

no Pará, que foi de 2,73%. Na questão da valorização do indivíduo em quanto ser 

social que requer uma alta proporção instrucional, que é aplicado aos seus níveis 

educacionais, é o que está engendrado na: 

 

[...] lógica do capitalismo, as demandas do mercado de trabalho exigem 

não só uma “eficiência material, técnica e objetiva”, mas também 

“subjetiva, rápida, criativa e diversificada” para estarem compatíveis 

com o tempo produtivo e financeiro, sendo eles altamente flexíveis e 

rápidos, características de uma produção flexível e globalizada (BRITO, 

2007, p. 1) 

 

Gráfico 1: Nível de escolaridade por anos de estudo. Ano 2014. 

Fonte: PNAD-IBGE (2014). Elaboração própria (2016). 

_____________ 

²O critério utilizado para esta análise foram os que estão sob a condição do tempo de duração de anos 

de estudos, abordando o total de indivíduos para cada classe, onde se enquadram os sem instrução 
ou menos de um ano de estudos, os que tem oito anos, doze anos e quinze anos ou mais. 

³A classe SI significa o total de indivíduos sem instrução e os que possuem menos de um ano de 

estudos. 
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Grau de escolarização por raça 

 

Em termos legais a promoção da igualdade de gênero e raça foi regulamentada 

recentemente, e foi promulgada sob Lei nº 12.288 de 20 julho de 2010, onde esta 

versa sobre as garantias da população negra em direitos e a efetivação de 

oportunidades. 

Para a observação dos níveis educacionais para a variável raça, nos 

reportamos aos dados do Censo Demográfico 20104, onde os gráficos 2 e 3 

evidenciam que tanto para o Brasil quanto para o Pará os declarados negros trilham   

condições similares nos níveis de educação, observando que o negro tem participação 

menor em relação aos brancos em todos os níveis de estudos apresentados, e que a 

maior participação está no nível fundamental com 3,29% para o Brasil e 3,3% para o 

estado do Pará, o que se pode observar é que tanto para o Brasil como para o Pará 

os negros possuem taxas inferiores de escolarização em relação aos brancos, 

significando dizer que o negro possui menor progressão nos níveis de escolarização, 

ficando em desvantagem competitiva na inserção no mercado de trabalho, limitando 

o seu acesso a oportunidades, e que garante a manutenção da desigualdade (IPEA, 

2011, p.20). 

 

Gráfico 2: Participação nos níveis educacionais para o ano de 2010* - Brasil. 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010, Elaboração do autor. 

 

*Para esta análise foi construído o total de todas as idades e para os dados foi considerado taxa 

percentual dos brancos e negros em relação ao total de todas as raças no Brasil.  

**Para esta variável são considerados o total de alfabetizados e os que concluíram o ensino para jovens                 

e adultos.  

_____________ 
 4Para a metodologia de grau de escolarização sob a condição de raça foi utilizada dados do Censo 

2010, para as pessoas de todas as idades, e o critério de observação das classes de escolarização 
será a dos componentes estruturais convencionais da educação básica, e não por anos de estudos.  

0,49

19,98

6,89 6,56

0,17
3,29

1,02 0,55
0

5

10

15

20

25

Alf. Jov e Adul** Fundamental Médio Superior

%

Brasil

Branco

Negro



Gráfico 3: Participação nos níveis educacionais para o ano de 2010* - Pará. 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010, Elaboração do autor. 

 

*Para esta análise foi construído o total de todas as idades e para os dados foi considerado taxa 

percentual dos brancos e negros em relação ao total de todas as raças no Pará.  

**Para esta variável é considerado o total de alfabetizados e os que concluíram o ensino para jovens                 

e adultos. 

 

 Indicadores de ocupação e rendimento por gênero 

 

 Para o quesito rendimento sob gênero foi utilizado dados da PNAD no 

somatório das pessoas economicamente ativas5 e não economicamente ativas6, onde 

para ocupação verificou-se dados do ano de 2011 a 2014, e para os dados de 

rendimento utilizou-se os anos de 2012 a 2014. E conforme a tabela 2, ao longo dos 

quatro anos apresentados, os homens possuem taxas de ocupação maiores que as 

apresentadas pelas mulheres, tanto para o Brasil quanto para o estado do Pará, 

contudo no estado do Pará a diferença nas taxas de ocupação entre homens e 

mulheres são maiores que as apresentadas no Brasil, significando dizer que no Pará 

a mulher tem participação relativa menor do que os homens em comparação à 

diferença apresentada no Brasil. 

 O que se pode depreender da análise construída é a busca do entendimento 

que limita a inserção das mulheres nas faixas de ocupação do mercado de trabalho, 

proporcionando uma linha efetiva de potencialização das desigualdades. (PINHEIRO 

et al, 2016, p.6). 

 

 

_________________ 

5Conforme metodologia do IBGE compreende a soma do total de pessoas ocupadas e desocupadas. 

6Compreende as pessoas que não estão inseridas como ocupadas e nem desocupadas. 
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Tabela 2: Taxa de ocupação entre homens e mulheres a partir ou a cima de 10 anos 

de idade* (%). 

Brasil e UF Sexo 
Ano 

2011 2012 2013 2014 

Brasil 
Homem 57,83 57,64 57,47 56,93 

Mulher 42,17 42,36 42,53 43,07 

Pará 
Homem 62,18 60,79 62,1 61,57 

Mulher 37,82 39,21 37,9 38,43 

Fonte: PNAD-IBGE. Elaboração própria, 2016. 

 

*Para o IBGE pessoas ocupadas são aquelas que num determinado período de referência, trabalharam 

ou tinham trabalho. 

 

 Com relação aos rendimentos nominais médios demonstrados na tabela 3, fica 

nítido a presença da desigualdade entre homens e mulheres, no qual as mulheres 

estão em desvantagem. No Brasil verifica-se a superioridade de rendimento dos 

homens em relação as mulheres, o mesmo o corre no Pará, e por conseguinte a 

diferença de rendimentos entre homens e mulheres tanto para o Brasil quanto para o 

estado do Pará não apresentaram diferenças significativas, contudo, o que fica 

evidente é que a mulher7 e o homem paraenses têm rendimentos médios menores 

que as mulheres e os homens em nível nacional, portanto, na condição de 

desigualdade de rendimento que a mulher obtém, vale destacar o trabalho de 

Camargos, Riani e Marinho (2013). 

 

[...] pode-se dizer, portanto, que, devido ao papel socialmente atribuído 
de cuidadora dos filhos e da manutenção doméstica, somada à falta de 
uma rede de apoio público satisfatória às mulheres menos 
escolarizadas, com retorno salarial menor, de modo geral, são forçadas 
a se retirar da força de trabalho. (CAMARGO; RIANE; MERINHO, 2013, 
p.46). 

 

 

 

 

__________________ 

7Na tabela 2 a mulher paraense tem rendimento médio menor do que todas as outras populações 

estudadas aqui. 



Tabela 3: Rendimento nominal médio de todas as ocupações entre homens e 

mulheres* (em Reais). 

Brasil e UF Sexo 
Ano 

2012 2013 2014 

Brasil 
Homem 1.428 1.540 1.664 

Mulher 822 902 1.000 

Pará 
Homem 922 989 1.036 

Mulher 551 579 638 

Fonte: PNAD-IBGE. Elaboração própria, 2016. 
 
*Aqui estão inclusas as pessoas sem declaração de rendimento ou que receberam algum tipo de 
benefício. 
 

Indicadores de ocupação e rendimento por raça 

 

Segundo os dados na tabela 4 fica evidente a discrepância nas taxas de 

ocupação entre os autodeclarados brancos e negros, tanto para o Brasil quanto para 

o estado do Pará, e o que se evidencia é que os negros possuem menor participação 

nas ocupações em geral. Contudo vale destacar que a diferença fica maior para o 

Brasil, pois no total de todas as raças8 a população de habitantes autodeclaradas 

branca tem quantidade maior, com 47,41%, e em consideração ao estado do Pará a 

quantidade de autodeclarados brancos é menor do total de habitantes, já que a 

maioria se considera parda, entretanto fica demonstrado que os brancos possuem 

maior participação na ocupação do que os negros, evidenciando níveis de 

desigualdade racial na ocupação. E que no Brasil a discriminação racial representa 

uma importante fonte de injustiça social desviando do ideal de igualdade e 

oportunidade. (BARROS E MENDONÇA, 1996, p.455). Com relação a taxa de 

ocupação por raça, infere-se que: 

 

[...]O fato de os indivíduos negros manterem uma mobilização para o 
trabalho maior que a dos demais segmentos étnicos da sociedade 
brasileira não têm revertido, necessariamente, um sucesso. Ao 
contrário, são os negros que sofrem mais com o desemprego. (TOMÉ, 
2006, apud DIEESE, 2001, p.134) 
 
 

__________________ 
8Ver tabela 1. 



Tabela 4: Ocupação por raça entre pessoas de 15 anos ou mais de idade* (%). 

 Fonte: PNAD-IBGE, Elaboração própria, 2016. 

*Para o IBGE pessoas ocupadas são aquelas que num determinado período de referência, trabalharam 

ou tinham trabalho. 

 

 Para os dados da tabela 5 é notório observar que o rendimento médio dos 

brancos é superior aos dos negros, tanto para o Brasil como para o Pará, com 

diferenças locacionais9, demonstrando que no Brasil o rendimento médio é superior 

aos identificados no Pará. E com relação aos rendimentos por raça Chadarevian 

(2011) comenta que: “Consequentemente, além de uma elevada taxa de 

concentração de renda na população brasileira em geral, parece evidente que esta 

renda se distribui de forma bastante desigual entre brancos e não brancos. 

 

Tabela 5:  Rendimento nominal médio de todas as ocupações entre brancos e 

negros* (em Reais). 

Brasil e  

Unidade da Federação 
         Cor ou raça Rendimento Médio 

Brasil 
          Branca 1.750,77 

          Negra 906,56 

Pará 
          Branca 1.367,78 

          Negra 813,36 

 Fonte: PNAD-IBGE. Elaboração própria, 2016. 

 
*Aqui estão inclusas as pessoas sem declaração de rendimento, ou que receberam algum tipo de 

benefício 

_______________ 

9Para o Brasil a quantidade dos indivíduos no total dos rendimentos é maior do que o Pará, o que 

refletirá também no rendimento médio do Brasil ser superior ao do Pará. 

Brasil e UF Cor ou raça 
Ano 

2012 2013 2014 

Brasil 
Branca 47,43 47,29 46,14 

Negra 8,66 8,75 9,5 

Pará 
Branca 19,45 19,28 20,18 

Negra 8,63 10,61 9,64 



Considerações finais 

 

 No estudo em questão demonstrou-se o grau de desigualdade nos níveis de 

educação, ocupação e rendimento para as variáveis gênero e raça no Brasil e no 

estado do Pará, o que, mesmo para uma análise sucinta, verificou-se as diferenças 

percebidas nos dados que nos condiciona a depreender que existe desigualdades 

entre homens e mulheres e entre brancos e negros no mercado de trabalho, onde fica 

evidente que no Pará as desigualdades nos quesitos estudados são maiores que as 

apresentadas no Brasil. 

 No dado de escolarização verificou-se que no Brasil e no Pará a mulher possui 

anos a mais de estudos que os homens, mas em compensação possui taxas menores 

de ocupação, o que evidencia que a mulher mesmo mais instruída ainda sofre com as 

menores oportunidades ocupacionais. 

 Já para a análise de raça verificada no Brasil e no Pará, na condição de 

escolarização e ocupação, os negros possuem as menores taxas, o que demonstra 

entender que os negros têm pouco acesso a qualificação e consequentemente menor 

inserção no total das ocupações. 

 Com relação aos rendimentos nominais médios, no Brasil e no Pará, tanto a 

mulher quanto o negro têm os menores rendimentos, sinalizando que estes dois 

componentes da sociedade, por receberem os menos rendimentos, podem estar 

inseridos no subemprego, caracterizados por trabalhos informais de condições 

precárias.  

 Para tanto, demonstra-se que existem elementos de desigualdades que agem 

no mercado de trabalho e que estão sob a forma de fatores que diferenciam os 

indivíduos uns dos outros que nele o compõem, e que estão enraizados no processo 

histórico social do país, e por esse motivo a compreensão do tema é persistente para 

o conjunto dos estudos no mercado de trabalho, o que nos fornecerá parâmetros para 

o entendimento das diferenças existentes nos mais distintos níveis e variáveis das 

condições de gênero e raça, objetivando proporcionar soluções para diminuir as 

diferenças sociais. 
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