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os últimos anos, a mulher
está dando a tônica do mer-
cado de trabalho no Brasil,

aponta pesquisa recém-concluída
pelos professores Eugenia Tron-
coso Leone e Paulo Baltar, ambos
do Instituto de Economia (IE) da
Unicamp. De acordo com o estu-
do, que analisou os dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) para os anos
de 2004 a 2006, a participação fe-
minina tem crescido em pratica-
mente todos os segmentos, nota-
damente nas ocupações remune-
radas e não-remuneradas. “Vale
destacar que esse desempenho das
mulheres deu-se num período em

que a atividade econô-
mica do país foi bas-
tante modesta”, afirma
a professora Eugenia.

De acordo com a do-
cente do IE, no período
analisado a economia

brasileira cresceu pouco. Em 2005
e 2006, por exemplo, o Produto
Interno Bruto (PIB), que represen-
ta a soma de todas as riquezas
produzidas pelo país, avançou,
respectivamente, 2,9% e 3,7%. A
despeito desse comportamento
tímido, o mercado de trabalho
mostrou-se sensível à melhora.
Se no quadro geral não foi possí-
vel verificar grandes alterações,
visto que o índice de desemprego
manteve-se alto, na faixa de 8,4%,
no que se refere à composição das
ocupações foram registradas mu-
danças interessantes, conforme
os autores do trabalho.

Um primeiro aspecto destaca-
do pela professora Eugenia foi o
crescimento da População Econo-
micamente Ativa (PEA) nos dois
últimos anos: taxa média de 2,5%.
No mesmo período, a PEA femini-

na avançou 3,2%, contra 1,9% da
PEA masculina. “Esses números
revelam que a população femini-
na continua sendo fortemente in-
corporada ao mercado de traba-
lho”, analisa a docente do IE. No
que diz respeito à composição das
ocupações propriamente dita, os
pesquisadores também notaram
um desempenho positivo por par-
te do contingente feminino. Nos
anos considerados, o número de
pessoas ocupadas sem remune-
ração aumentou 1,1% ao ano, sen-
do que as mulheres responderam
por 95% dessa ampliação. Em
2006, elas detinham 59,8% das
ocupações sem remuneração.

De acordo com o estudo condu-
zido pelos dois economistas da

Unicamp, a presença feminina foi
igualmente significativa nas ocu-
pações com remuneração. En-
quanto nesse segmento os ho-
mens apresentaram um cresci-
mento médio de 2,3%, as mulhe-
res elevaram sua participação em
3,9%, em média. Em 2006, elas
respondiam por 40,4% das pesso-
as nesse tipo de ocupação. Nas
ocupações com remuneração des-
tacam-se os empregos assalaria-
dos que são gerados pelas famíli-
as (emprego doméstico) e por es-
tabelecimentos organizados para
produzir bens e prestar serviços.
As mulheres, aponta a pesquisa,
respondem pela grande maioria
dos empregados domésticos. No
que toca ao emprego em estabele-

po masculino registrou um au-
mento de 0,7% nesse segmento,
enquanto o grupo feminino expe-
rimentou uma ampliação da or-
dem de 2,2%. “De maneira geral,
podemos dizer que as mulheres
ampliaram significativamente sua
participação nas ocupações remu-
neradas e não-remuneradas, no
emprego assalariado em estabe-
lecimento e nos contratos forma-
lizados do emprego assalariado”,
resume a professora Eugenia.

A crescente inserção da mulher
no mercado de trabalho, no en-
tender da docente do IE, deve-se
principalmente à abertura do le-
que de ocupações. “Antigamente,
a mulher se encaminhava para as
chamadas ocupações femininas,
como as áreas de apoio e o servi-
ço doméstico. Atualmente, ela
ampliou essa participação, po-
dendo ser encontrada em prati-
camente todas as funções e car-
reiras”, avalia a professora Eu-
genia. Segundo a especialista, se a
economia brasileira crescer mais
fortemente a partir de agora e o
mercado de trabalho continuar
se mostrando sensível a essa ten-
dência, é provável que o país con-
tinue aumentando a formaliza-
ção do trabalho, o que traria refle-
xos positivos para os trabalhado-
res de modo geral e para a popu-
lação feminina de forma particu-
lar, visto que esse segmento vem
demonstrando maior vigor na
participação no mercado de tra-
balho nos últimos anos. A pesqui-
sa realizada pelos economistas
da Unicamp contou com financi-
amento do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), órgão vincu-
lado ao Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), e está articula-
da com as atividades do Centro
de Estudos Sindicais e de Econo-
mia do Trabalho (Cesit) do IE.

cimento, o grupo feminino mais
uma vez apresentou dados supe-
riores ao do grupo masculino:
avanço médio de 4,5% contra 2,9%
ao ano. “Além disso, enquanto o
número de homens com emprego
formal aumentou, em média, 4,3%
ao ano, o de mulheres atingiu o
índice de 5,4% no mesmo período.
Em 2006, as mulheres constituíam
39,6% do emprego formal e parti-
cipavam com 45,7% do aumento
dessa forma de emprego”, acres-
centa a professora Eugenia.

Outro dado interessante apu-
rado pelos autores do estudo re-
fere-se à participação de homens
e mulheres no emprego em esta-
belecimento, mas sem carteira de
trabalho. Entre 2004 e 2006, o gru-

m inglês, rap é a sigla de
rhythm and poetry (ritmo e
poesia). Ou seja, o gênero

musical que nasceu na Jamaica
nos anos 60 e se fortaleceu nos
Estados Unidos uma década de-
pois, mais precisamente nos bair-
ros periféricos de Nova York, tem
sua gênese fundada na expressão
poética. Mas e o rap brasileiro, ele
reúne recursos formais que po-

dem caracterizá-lo
como uma manifes-
tação da poesia oral
contemporânea? Pa-
ra a estudante de
Letras da Unicamp
Marília Gessa, a res-

posta é afirmativa. De acordo com
ela, que pesquisou o tema em tra-
balho de iniciação científica, o rap
apresenta os três elementos fun-
damentais do texto poético: sono-
ridade, idéia e imagem.

Orientada pela professora An-
na Christina Bentes da Silva, Ma-
rília se aprofundou no universo
do rap, pesquisando a produção
musical dos principais grupos e
rappers brasileiros. Para susten-
tar sua análise, a estudante foi
buscar amparo na teoria do poe-
ta norte-americano Ezra Pound.
De acordo com ele, para que pos-
sa ser classificado como poético, o
texto precisa reunir ao menos
dois de três elementos essenciais:
sonoridade, idéia e imagem. “O
rap apresenta essas três caracte-
rísticas, além da rima, que tam-
bém faz parte da poesia. As letras
são normalmente autobiográfi-
cas. Com freqüência, elas falam da

história de uma pessoa, cuja tra-
jetória está associada à realidade
de toda a comunidade onde ela
vive. Os rappers fazem uso da rima
para condensar o texto e de ima-
gens para reforçar as mensagens
carregadas de ideologia. Os temas
mais explorados são exclusão, pre-
conceito racial, violência policial e
a carência de infra-estrutura soci-
al e urbana das periferias”, afirma.

Antigamente, conforme a pro-
fessora Anna Bentes, a maioria
dos rappers enxergava a sua músi-
ca apenas como um recurso para
protestar contra a desigualdade e
a exploração. Atualmente, vários

deles já reconhecem a expressão
poética presente em suas letras e
entendem que um aspecto não ex-
clui o outro. Conforme Marília,
Mano Brown, líder do grupo pau-
listano Racionais MCs, um dos
mais importantes do movimento
rap brasileiro, tem caminhado
nesse sentido. “Num debate do
qual participei com ele, Brown
admitiu que, no início da carreira,
não aceitava ser chamado de po-
eta. Para ele, o rap era uma arma
para lutar contra a opressão. Atu-
almente, após reconhecer que
amadureceu e construiu outros
olhares, ele afirma que já consegue

Autora de pesquisa desenvolvida no IE atribui maior inserção da mulher à abertura do leque de ocupações

Participação feminina cresce em todos
os segmentos do mercado de trabalho

se aceitar como poeta, sem que
isso acarrete na valorização da
forma em detrimento da mensa-
gem e, muito menos, na mudança
de conteúdo de suas letras”, conta.

A professora Anna Bentes con-
sidera que, ao construir sonora-
mente imagens visuais, o rap con-
tribuiu para o surgimento de um
novo tipo de arte no século 20, ba-
seado numa estética igualmente
inovadora. Ao ser indagada se o
gênero musical terá vida longa,
ela responde que sim. Por uma
razão muito clara, conforme a
docente. “O rap é um modo de co-
municação, do qual qualquer um

pode se apropriar. Uma das re-
gras do rap é a seguinte: ninguém
diz nada por você. Nesse sentido,
ele tem um compromisso muito
mais profundo com a mensagem do
que com a estética. Por conta des-
sas características, penso que ele
permanecerá por muito tempo”.

Hip-hop –  O rap chegou ao Bra-
sil no período compreendido en-
tre o final da década de 70 e o co-
meço da de 80. O gênero musical
encontrou campo fértil nas peri-
ferias das grandes cidades, prin-
cipalmente São Paulo. De acordo
com Marília Gessa, o rap tem for-
te ligação com o modo de vida
urbano, mais precisamente das
favelas e comunidades carentes,
onde a presença do negro é mar-
cante. Assim como no restante do
mundo, o arcabouço ideológico do
rap brasileiro é a cultura hip-
hop, que congrega duas outras
formas de manifestação artística:
o break (dança) e o grafite (arte
gráfica). De maneira geral, os rap-
pers nacionais são bastante uni-
dos, rejeitam a violência e não
admitem traição aos princípios
do movimento. Artistas que pas-
sam a fazer sucesso e se transfor-
mam em estrelas midiáticas, por
exemplo, são automaticamente
desprezados pelos seus pares e
pelo público. Não por outra ra-
zão, cantores norte-americanos
como Eminem, Snoop Dog e 50
Cent, apenas para ficar em três
exemplos, são desconsiderados
pelos integrantes do movimento
no Brasil. (M.A.F.)

Expressão poética do rap brasileiro é tema de estudo
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