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ISSO TEM QUE MUDAR!
A Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE) se empenha para pro-
mover, por meio da educação pública de qua-
lidade, a igualdade social e, assim, ajudar no 
combate à discriminação e ao preconceito ra-
cial - que desequilibram a sociedade e se re-
fletem na violação de direitos e na falta de 
oportunidades que o brasileiro negro, infeliz-
mente, enfrenta no mercado de trabalho.

A CNTE acredita que a sala de aula é um dos 
ambientes ideais para mudar esse cenário. 
Se na escola a criança aprende e vivencia a 
igualdade, sem estereótipos e desinformação, 
o processo educacional vai contribuir para al-
cançarmos a cidadania plena e democrática 
para todas as raças. Entretanto, é preciso re-
conhecer que falta muito para chegar lá.

Os negros - pretos e pardos, conforme clas-
sificação do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) - têm rendimento infe-
rior, menos anos de estudo, piores condições 
de vida e estão mais sujeitos à violência do 
que a população de pele clara. Os dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) de 2010 revelam que 51% da popula-
ção é negra, enquanto o Censo Demográfico 
do mesmo ano revela que os brancos ganham 
o dobro e dominam o ensino superior no país. 
Os negros representam apenas 20% dos bra-
sileiros que ganham mais de dez salários mí-
nimos. A população negra também represen-
ta apenas 20% dos brasileiros que chegam a 
fazer pós-graduação no país. A chamada 'mi-
noria' hoje é a maioria. Promover a igualdade 
é uma questão de justiça.

Observatório do negro
Dica útil para a próxima aula 

Artigos e subsídios para estudos estão disponíveis no 
"Observatório da População Negra", um banco de da-
dos com informações sobre o mercado de trabalho 
para a população negra, distribuição de renda, de-
mografia, acesso à informação, habitação, estrutu-
ra familiar e educação, entre outras. A iniciativa con-
junta da Faculdade Zumbi dos Palmares e das Secre-
tarias de Assuntos Estratégicos (SAE) e de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) da Pre-
sidência da República prevê esforços para a criação 
de dois compêndios estatísticos, um referente à si-
tuação da população negra no Brasil e outro que te-
rá como base as realizações desse grupo populacio-
nal. Além disso, o observatório monitorará as polí-
ticas de promoção da igualdade racial do país. Va-
le a pena conhecer e utilizar o conteúdo para promo-
ver debates em sala de aula. Saiba mais acessando: 
www.observatoriodonegro.org.br.

O Brasil é o segundo país 
que revela maior desigual-
dade dentre os do G-20, 

estando na frente apenas da África 
do Sul. É o que diz estudo da Oxfam, 
entidade internacional que atua no 
combate à pobreza e à injustiça social. 
No contexto de uma economia cres-
cente, considerada a sexta maior do 
mundo, persiste o quadro de desi-
gualdades, em particular, a racial: a 
população negra representa 70,8% dos 
extremamente pobres no Brasil.

De acordo com a professora doutora 
em Psicologia Social pelo Instituto 
de Psicologia da USP, Maria Apa-
recida Bento, diretora-executiva do 
Centro de Estudos das Relações de 
Trabalho (CEERT), essa persistência 
está historicamente vinculada à exis-
tência de mecanismos de reprodução 
do racismo, legado da escravidão no 
país. Dos poucos mais de 500 anos de 
história do país, quase 400 anos foram 
vividos sob a égide da escravidão 
negra, ou seja, durante 4/5 da histó-
ria do país, trabalho era considerado 
'coisa de preto'. 

Um exemplo dessa desigualdade 
pode-se averiguar no mercado de tra-
balho, na diferença de remuneração. Considerando a População Economicamentre Ativa (PEA) em 2013, a PEA branca 
possuía rendimento médio 74,2% superior à PEA preta & parda, segundo o IBGE. 

Cida Bento explica que a sobrerrepresentação da população negra, especialmente das mulheres negras, nas ocupações 
informais, segue também sendo uma realidade. Um dos levantamentos nacionais que dimensionam a ocupação de cargos 
de direção por mulheres e negros é o Perfi l Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações 
Afi rmativas, publicado periodicamente pelo Instituto ETHOS e IBOPE, e realizado em parceria com outras organiza-
ções. A pesquisa de 2010, última publicada e disponível no site www.ethos.org.br, revela que no quadro executivo, a 
ocupação evoluiu de 2,6% em 2001 para 5,3% em 2010. Na gerência, evoluiu de 8,8% para 13,2% de 2003 para 2010, 
e nos quadros de supervisão, no mesmo período, evoluiu de 13,5% para 25,6%. Um crescimento extremamente lento 
para um período de quase 10 anos.

Ela destaca que, nos últimos anos, é observada a redução da pobreza e da miséria como consequência da presença de 
programas sociais do governo, com a melhora no padrão de vida da população em geral e a ampliação das camadas 
sociais médias. Esse processo, no entanto, acontece sem a diminuição das desigualdades raciais, pois seriam necessárias 
políticas específi cas de ação afi rmativas para negros para alterar um quadro de exclusão e subaproveitamento de negros 
no mercado de trabalho.

IPEA DIVULGA 
DADOS INÉDITOS 
SOBRE RACISMO 

O homem brasileiro negro perde 1,73 
ano de expectativa de vida ao nascer - 
devido à violência - enquanto a perda 

do branco é de 0,71 ano. Além disso, no Brasil, a 
probabilidade de o negro ser vítima de homicídio 
é oito pontos percentuais maior, mesmo quando 
se compara indivíduos com escolaridade e carac-
terísticas socioeconômicas semelhantes. Os dados 
inéditos foram divulgados em outubro pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), na 
quarta edição do Boletim de Análise Político-Ins-
titucional (Bapi). A pesquisa revela que a cada três 
assassinatos no país dois são de negros. O mesmo 
levantamento aponta que, no conjunto da popula-
ção residente nos 226 municípios brasileiros com 
mais de 100 mil habitantes, é calculado que a pos-
sibilidade de um adolescente negro ser vítima de 
homicídio é 3,7 vezes maior em comparação com 
os brancos. Os números vão constar ainda em um 
mapa do racismo no país que deverá ser divulgado 
pelo IPEA neste mês de novembro.

51% DA 
POPULAÇÃO 

DO BRASIL
É NEGRA.

E A OUTRA 
METADE TEM 
O DOBRO DE 
OPORTUNIDADES. 

ISSO TEM QUE MUDAR.
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA20 DE NOVEMBRO

INFORMALIDADE: Em 2012, mais da metade das mulheres negras trabalhava sem carteira 
assinada: 54,1% pretas e 60% pardas. 

DESEMPREGO: Em 2011, o percentual de mulheres negras desempregadas era de 9,1%, quase o 
dobro do percentual de homens brancos desempregados. 

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: Homens brancos – 86,51%; Homens negros – 
86,79%; Mulheres brancas – 65,54%; Mulheres negras – 63,94%.

NÍVEL DE OCUPAÇÃO: Homens brancos – 81,76%; Homens negros – 80,92%; Mulheres brancas 
– 59,34%; Mulheres negras – 55,75% .

Fonte: IBGE
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