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Resumo: As mulheres negras e pardas enfrentaram ao longo dos anos inúmeros desafios, enraizados em 

aspectos históricos e antropológicos relacionados às características típicas da colonização, ao longo dos anos um 

discurso teórico de igualdade de gênero tem ganhado cada vez mais espaço. A mulher amapaense no período da 

colonização é pouco descrita, sabe-se que assim como muitos estados brasileiros, o Amapá foi povoado 

inicialmente por tribos indígenas dos troncos linguísticos Aruaques e Caribe, com a chegada dos portugueses 

vieram também escravos negros oriundos da África como mão de obra utilizada nas construções locais como a 

Fortaleza de São José, muitos desses escravos permaneceram no estado mesmo após o fim da escravidão dando 

origem a uma descendência com traços característicos negros, pardos e indígenas, que representam o maior 

percentual da população local. Desta forma é importante refletir sobre a inserção destas mulheres, 

principalmente no mercado de trabalho e na iniciativa empreendedora. 

1. INTRODUÇÃO 

Macapá, capital do estado do Amapá é a cidade com a maior concentração de 

habitantes do estado, sendo a única capital brasileira que não é interligada por rodovia a 

outras capitais, também é conhecida pela interseção da linha imaginária do Equador que corta 

o estado, as suas raízes são marcadas pelas disputas territoriais, o povo amapaense é formado 

pelo intenso processo de miscigenação entre populações europeias, africanas e indígenas, 

destes povos foram herdados aspectos culturais que serviram de base para a cultura local, sua 

culinária peculiar e os ritmos tradicionais do batuque e do Marabaixo, festividades folclóricas 

de origem africana, são mantidas até os dias atuais, além da formação de uma população em 

sua maioria parda. Dados do IBGE no ano de 2010 apontam que 73,9% da população é 

autodeclarada, sendo 8,7% negros e 65,2% pardos. O Amapá durante muitos anos foi um 

território pouco explorado, devido a sua posição geográfica que dificultava o acesso, somente 

após os portugueses se estabelecerem em Belém do Pará iniciaram as explorações pelo 

domínio da bacia Amazônica. No século XIX, com a valorização da borracha e a descoberta 

do ouro na região os portugueses tiveram interesse em povoar o território, principalmente para 

defesa de suas fronteiras. O processo de povoamento das colônias portuguesas iniciava-se 

pelas margens hidrográficas, ou pontos estratégicos formando pequenos povoados que aos 

poucos se expandiam e logo, ganhavam os aspectos de vila surgindo assim às primeiras 

aglomerações urbanas (RIBEIRO, 2005). O processo de formação e desenvolvimento da 

capital foi movido inicialmente por questões a respeito de suas fronteiras, disputadas por 

Portugal e outros países estrangeiros, o povoamento deu-se às margens do rio Amazonas, com 

a construção de uma vila que mais tarde veio a se chamar Vila de São José que hoje é parte do 

bairro central de Macapá, onde se encontram o setor financeiro e as instalações 

administrativas do estado. O bairro central possui importância não somente histórica, como 

também econômica, devido à alta incidência da circulação de mercadorias, suas ruas são 

disputadas por lojistas, ambulantes, vendedores pracistas e todo tipo de empreendimento 

como bancos, lojas de eletrodomésticos, confecções, shoppings, importadoras, dentre tantos 



outros. Neste cenário competitivo e marcado pela disputa de espaço hipoteticamente 

igualitário, surge à figura da mulher negra e parda com o seguinte questionamento: Qual o 

nível de inserção de empreendedoras negras e pardas no centro comercial de Macapá? 

              Por ter sido uma colônia, Macapá ainda carrega aspectos de seu passado, 

trazido pelos portugueses são elementos antropológicos que ressoam ainda nos dias atuais, 

principalmente no que diz respeito ao direito das mulheres. Em pleno século XXI a mulher 

negra e parda busca a inserção, a igualdade de oportunidades, o crescimento profissional e o 

acesso a uma educação de qualidade, muitas veem no empreendedorismo o caminho para a 

realização tanto pessoal quanto profissional, o vendo como única alternativa para a falta de 

oportunidades de uma sociedade desigual. O conceito de negócio, segundo CHIAVENATO 

(2004) é um esforço organizado por algumas pessoas para reproduzir bens e prestar serviços, 

atendendo as necessidades de um público alvo, com o objetivo de alcançar recompensas 

financeiras pelo seu esforço, os empreendimentos informais geridos por mulheres tem se 

expandido pelo país e na capital amapaense esta realidade tem sido presenciada 

principalmente nas ruas do centro comercial de Macapá, a presente pesquisa busca conhecer 

estas mulheres, suas dificuldades, suas aspirações a respeito do empreendedorismo 

identificando o perfil étnico racial e levantando discussões a respeito de gênero raça e etnia. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Pesquisa exploratória na qual foi utilizado o método Qualitativo (Discutir no aspecto 

qualitativo: A mulher negra e parda empreendedora, os seus desafios, conhecer as atividades 

que exercem e como estão inseridas no mercado de trabalho) e o método Quantitativo 

(Baseado em formulário de questões previamente estabelecidas). O estudo ocorreu no período 

de março a julho do ano de 2018, através do levantamento de dados por questionário. 

Inicialmente selecionou-se as obras: Introdução à Teoria Geral da Administração, Idalberto 

Chiavenato, 7º ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Bem como a obra: O povo 

brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, Darcy Ribeiro, São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. bem como pesquisa publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2007, intitulada: Estudos sociodemográficos e analises espaciais referente 

aos municípios com a existência de comunidades remanescentes de quilombos. Para 

conhecimento e delimitação do tema, após definido o objetivo da pesquisa foi desenvolvido 

um questionário composto por questões norteadoras do tema e delimitadas ao assunto 

proposto, material este utilizado para pesquisa de campo. Definido o total de amostras para 

vinte (20) mulheres, a serem entrevistadas, através de questionário composto por treze(13) 

questões, os critérios para abordagem da amostra foram definidos por mulheres, sem 

preferência de faixa etária, que estivessem exercendo atividade profissional autônoma ou 

identificadas como empreendedoras, com negócio próprio. As delimitações de campo foram 

às ruas no entorno do centro comercial, no espaço compreendido entre a Avenida Presidente 

Vargas, Rua São José, Rua Cândido Mendes e a Avenida Mendonça Júnior.  O questionário 

foi dividido da seguinte forma: as sete perguntas iniciais serão denominadas identificação, 

com o objetivo de avaliar inicialmente a faixa etária, o acesso à educação, o estado civil, a 

composição familiar e a forma de sustento destas famílias, observando o papel da mulher 

como provedora ou participante da renda familiar, por último neste tópico a autodeclaração 

étnica, visando identificar as mulheres negras e pardas.  Após as identificações iniciais as 

mulheres entrevistadas foram questionadas a respeito do empreendedorismo: quantas se 

consideram empreendedoras; quantas possuem negócio próprio, como proprietária ou sócia, 

as que possuírem empreendimento responderam as perguntas restantes identificadas de nove a 

treze, que visavam conhecer estes empreendimentos com a identificação por nome e 

segmento, também foram questionadas sobre as dificuldades diárias, se obtiveram orientação 



para iniciar o seu negócio, e caso sentissem à vontade, compartilhar o motivo que às levaram 

a tornarem-se empreendedoras e se já sofreram algum tipo de preconceito no ambiente de 

trabalho. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram divididos da seguinte forma: No que diz 

respeito à faixa etária e o grau de escolaridade, observou-se que entre as mulheres negras, 

cinco no total de mulheres entrevistadas, correspondente a 25% da pesquisa, 5% não possuía 

grau de escolaridade, 10% com Ensino Fundamental completo; e outras 10% com o Ensino 

Médio completo. Das mulheres pardas entrevistadas que correspondem ao percentual de 75% 

(15 mulheres) da pesquisa, todas possuem grau de escolaridade sendo: 20% com o Ensino 

Fundamental completo; 50% concluíram o Ensino Médio e 5% possui nível superior com pós-

graduação, mas não atua na área por dificuldades de se estabilizar na profissão. 

Pesquisas do IBGE apontam que no ano de 2018 apenas 10% das mulheres negras 

completam o ensino superior, isto atualmente, índice baixo tendo em vista que as mulheres, 

em sua maioria branca, estão à frente dos homens no que diz respeito à continuidade dos 

estudos. A principal obra de FREIRE, Casa-Grande & Senzala, publicado no ano de 1933, 

criou um discurso acadêmico de democracia racial levantando inúmeras discussões a respeito 

das questões raciais no Brasil, mas que se restringiu a debates e retóricas enquanto que o 

negro e o indígena continuaram a ter dificuldades no acesso e permanência principalmente ao 

nível superior. A faixa etária das mulheres entrevistadas que optaram por um negocio próprio 

mesmo que informal é em base a partir dos 30 anos. Pesquisa realizada pela Rede Mulher 

Empreendedora – RME em 2017 avaliou as barreiras do desenvolvimento do 

empreendedorismo gerido por mulheres, e um dos fatores observados diz respeito às 

dificuldades no acesso a informação e recursos para investimento, principalmente mulheres 

negras ou pardas são as mais afetadas pelas faltas de oportunidades e incentivos, a maioria 

atua informalmente em espaços públicos sem estruturas. Em Macapá o número de mulheres 

que decide atuar informalmente vem crescendo a cada dia, o perfil encontrado durante a 

pesquisa demonstra que a maioria decide empreender sem obter capacitação ou 

acompanhamento profissional, atuando em áreas que possuem afinidade, muitas dessas 

mulheres estão em situação de informalidade, não há trabalhadores empregados e são as 

responsáveis diretamente pela gestão e operação do negócio, realizando todas as atividades do 

seu empreendimento, o que acarreta maior dedicação de tempo e esforço de trabalho, algumas 

delas ocupam as calcadas do bairro central sem estrutura física, vendem os seus produtos ao 

ar livre com apoio de uma bancada ou expositor básico de mercadorias, não obtiveram 

investimentos de terceiros e não possuem perspectivas de créditos financeiros para aumentar 

seu empreendimento. Das vinte mulheres entrevistadas ao serem questionadas a respeito dos 

incentivos obtidos para iniciar os seus negócios e sobre as possíveis orientações que possam 

ter obtido para capacitação e empreendedorismo: Das mulheres negras 15% afirmaram ter 

procurado por orientações profissionais e cursos de capacitação na área que atuam; 10% não 

tiveram acesso a recursos didáticos e materiais de apoio. Das mulheres pardas 20% 

procuraram por orientações profissionais e 30% não tiveram orientação profissional, houve 

também 20% que não soube opinar, pois não se considerava empreendedora. Das mulheres 

entrevistadas a maioria das mulheres autodeclaradas negras tem buscado maiores informações 

nas áreas que decidem empreender, como capacitações e cursos; entre as mulheres pardas a 

maioria não obteve orientação profissional e não teve capacitação investindo em áreas que 

possuem maior familiaridade, todas as mulheres entrevistadas conciliam a atividade 

profissional que exercem nas ruas de Macapá com a rotina cotidiana do lar, tendo 

desempenhado muitas vezes o papel de única provedora deste lar, com os recursos obtidos na 



atividades desempenhadas nas ruas do bairro central, ponto estratégico escolhido por elas pelo 

grande fluxo de pessoas e a maior possibilidade de êxito nas vendas. 

4. CONCLUSÃO 

Após a análise dos dados coletados foi possível perceber que a maioria das mulheres 

negras e pardas entrevistadas tem dado continuidade a um novo segmento de negócio, oriundo 

da informalidade e muitas vezes motivado pela falta de oportunidades no mercado formal 

cada vez mais exigente, outro aspecto a ser observado diz respeito ao acesso e a formação em 

nível superior, uma realidade ainda distante para a maioria dessas mulheres, visto que apenas 

uma entrevistada auto declarada parda concluiu pós-graduação em nível superior e mesmo 

assim não obteve oportunidade para se estabilizar em sua área de formação, optando por um 

empreendimento próprio no setor varejista. Estas mulheres sonham com um modelo de 

negócio próprio autônomo e independente, tem capacidade estratégica em definir qual o 

melhor ponto para suas vendas e em quais produtos investir existe uma demanda na sociedade 

pelo fácil acesso seja a uma garrafa de agua no semáforo, um lanche na esquina do trabalho, 

um almoço mais em conta com comidas típicas da região. E principalmente a mulher atual 

tem desempenhado cada vez mais um papel de empreendedora, com visão de negocio e 

mercado o papel feminino tem ganhado novas nuances fora do contexto maternal e do lar, tem 

saído as ruas e se tornado empreendedora mesmo que muitas vezes o termo 

empreendedorismo lhe seja desconhecido, há um longo caminho a ser percorrido para a 

igualdade de gênero, a igualdade racial, mas pouco a pouco este caminho é desbravado para 

que as gerações futuras conheçam seus direitos, e saibam que o lugar da mulher é onde ela 

quer estar independentemente de sua cor, etnia ela tem liberdade para fazer suas escolhas e 

decidir o seu destino. 
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