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O QUADRO NEGRO DA DESIGUALDADE NO BRASIL
Cristina Silveira¹
"Minha música é contra o sistema, a favor da justiça.
É contra as regras que dizem que a cor de um homem lhe decide o destino.
Deus não fez regras sobre a cor."
(Bob Marley)

Introdução
O analfabetismo é um problema ainda não superado não só no Brasil
como também em muitos outros países. Aliado a isso, pobreza, desemprego,
falta de oportunidades e de vagas nas escolas impedem que se vença este
quadro deplorável que se configura em fator de desigualdade, que deixa
marcas para além do social. Como agravante temos ainda, entre os
analfabetos e evadidos das escolas, um percentual muito maior de negros e
pardos do que de brancos. Em um país de maioria parda e negra isso
evidencia um quadro de desigualdade que pesa desonestamente para este
grupo, agrupadas neste trabalho em categorias que denominaremos de “raça”
ou de cor.
A frase de Bob Marley, usada como epígrafe, denuncia a situação
desigual em que muitos homens e mulheres vivem pelo simples fato de que a
cor de suas peles não é a cor da pele das elites, não é a cor daqueles que
desfrutam dos privilégios e das regalias da sociedade pós-moderna, da
sociedade da informação, da comunicação, enfim, dessa atual sociedade
globalizada. É óbvio que a cor da pele, nesse caso, é mera desculpa para
aparatar a ganância de alguns, nesse lastro maldito, dessa nossa herança
triste e vergonhosa.
Este artigo fundamenta-se nos dados estatísticos do INEP (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), do LAESER (Laboratório de
Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais –
UFRJ) e do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), cujos dados
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ajudam a apontar e a desenhar a situação de desvantagem ou de desigualdade
em que a população parda e negra do Brasil se encontra no que se refere,
entre outras coisas, à questão escolar, que é, especificamente, nosso foco de
interesse. Estudos sobre a questão da desigualdade também foram
consultados, além de textos acadêmicos e nos serviram de aparato teórico ao
trabalho.

As classificações de cor, raça e etnia nos recenseamentos brasileiros
O primeiro censo demográfico realizado no Brasil aconteceu em 1872.
Nele a classificação por raças estava presente na forma de quatro opções:
branco, preto, pardo e caboclo (para contabilizar a população indígena).
Já em 1890, quando se realizou o segundo Censo Demográfico, foi
utilizado o termo “mestiço” para substituir “pardo”, porém as outras três
categorias continuaram as mesmas.
Nos Censos realizados em 1900 e 1920, não foram coletadas
informações sobre cor ou raça. Nos anos de 1910 e 1930, não foram realizados
censos demográficos no Brasil.
Em 1940, passou-se a utilizar apenas os termos branco, preto e amarelo
(por conta da imigração japonesa, ocorrida com maior recorrência entre os
anos de 1908 e 1930). Mais adiante, com a insistência do termo pardo, criou-se
a categoria “parda”, considerada categoria residual, destinada tanto para
classificar os que se enquadravam em outros termos de cor ou raça não
discriminados no censo, quanto para os indígenas, para os quais não havia
termo de identificação no censo da época.
“Pardo” voltou à categoria de cor nos Censos ocorridos em 1950 e em
1960. Foram nesses Censos que passaram a respeitar a resposta da pessoa
recenseada, sendo a primeira referência ao princípio de auto-declaração ou
auto-classificação, no qual o entrevistado identifica a própria cor ou raça dentro
de um grupo fechado de opções, o que é recorrente até hoje. Porém, deve ser
levada em consideração a dimensão subjetiva da resposta, que é determinada
pelo modo como cada um percebe sua cor ou raça, já que essa é uma
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pergunta difere das outras nos questionários, as quais possibilitam respostas
mais objetivas e únicas, como, por exemplo, sexo, idade e rendimento.
No Censo de 1991, foi acrescentada a categoria “indígena” ao censo,
após um século sem essa identificação censitária.
Em 2010, no último censo realizado, as pessoas identificadas como
indígenas foram indagadas a respeito de sua etnia e língua falada. Isso não
constava em nenhum Censo anterior.
Atualmente o IBGE define cinco categorias de cor: branca, preta,
amarela, parda e indígena. Cabe ressaltar que a categoria parda inclui pessoas
mulatas, caboclas, cafuzas, mamelucas ou mestiças de cor preta com outras.
Já a categoria amarela abrange pessoas de origem japonesa, chinesa,
coreana, entre outras.
Esse breve histórico dos termos utilizados nos censos demográficos
brasileiros nos ajuda a compreender os termos utilizados hoje, os quais são
mencionados ao longo do texto.
Estudos relacionados à Educação, principalmente aquele que investigam
repetência, evasão e analfabetismo, demonstram que a população de negros e
pardos é sempre mais suscetível ao analfabetismo, à repetência e à evasão.
Consequentemente têm maior dificuldade para prosseguir nos estudos, o que,
certamente

implicará

em

desemprego,

subempregos

ou

colocações

empregatícias inferiores aos classificados como brancos.
Outro aspecto que podemos observar é que os alunos pretos possuem
maior percentual de repetência. (ALVES, 2007). Essa situação de disparidade
entre brancos e negros/pardos não é novidade em nosso país, infelizmente. A
tabela abaixo mostra como em 1950 já era dispare o percentual da população
de brancos e negros/ pardos que sabia ler:
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“Deve ser legal ser negrão no Senegal”
A frase acima faz parte da música Mama África, de autoria de Chico
César. Assim como a letra de Bob Marley, a de Chico também faz uma
denúncia, mas neste caso, da tripla jornada de trabalho a que muitas mulheres
precisam se submeter para sustentar seus filhos, em muitos casos, frutos de
uniões passadas mal sucedidas e cujo sustento acaba recaindo apenas em
suas mãos. Não é preciso fazer uma pesquisa ou recenseamento para
perceber que a maioria dessas mulheres é negra ou parda, haja vista que essa
é a cor da maioria da população brasileira, principalmente da parcela chamada
de baixa renda. Pobre, negra ou parda, muitas vezes pouco instruída, resta a
essas mulheres trabalhos pouco remunerados e de carga horária bastante
extensa. Existem pesquisas que comprovam que os trabalhadores negros ou
pardos têm empregos com remuneração menor que trabalhadores brancos.
O gráfico a seguir, retirado do Comunicado de nº 72 do IPEA (Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada), que apresenta os resultados da Análise
Regionalizada da Massa Salarial com Uso da PME-IBGE, retrata com bastante
clareza a afirmação de que os brancos possuem o maior percentual de massa
salarial, ou seja, possuem as maiores rendas ou o maior número de empregos
com os melhores salários.

30

Norte Ciência, vol. 3, n. 1, p. 27-48 (2012)

A partir da figura pode-se notar que para todas as regiões, a cor
branca é responsável pelo maior percentual da massa salarial. Dois
casos extremados são Porto Alegre (onde ela representa mais de
90% da massa salarial da RM) e Recife (onde há praticamente um
empate nas participações das cores branca e parda, ambas com
cerca de 48% do total). As cores amarela e indígena têm participação
pequena (menor do que 1% e 2%, respectivamente, em todas as
Regiões Metropolitanas). A participação da cor negra apresenta uma
maior representatividade em Salvador (cerca de 14% da massa
salarial) e uma menor participação em Recife (cerca de 3%). (IPEA,
p.4)

De acordo com o gráfico e com a afirmação de Paixão, podemos
concluir que ser negrão no Brasil não é grande vantagem sobre ser negrão no
Senegal...

Ser ou não analfabeto: eis a questão.
A condição primeira do homem é o analfabetismo, até porque o ser
letrado só se faz necessário a partir de certa idade, quando tem maturidade ou
“prontidão” para a leitura e em decorrência da interação com os demais e com
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o mundo. A leitura só faz sentido por conta da invenção da escrita, utilizada
como forma de comunicação entre os homens de forma atemporal.
Durante muito tempo, em vários países do mundo, a religião pode ser
considerada uma aliada da alfabetização, pois as pessoas desejavam ler as
Escrituras Sagradas, o que servia de forte fator motivacional para que se
alfabetizassem. As famílias mais abastadas ofereciam letramento a seus filhos
para que pudessem seguir seus estudos religiosos e assim honrar as famílias
com o sacerdócio. Porém essa nunca foi uma premissa brasileira, uma vez que
nossa colonização não teve uma forte origem protestante, conforme declara
Paixão:
A história brasileira guarda um íntimo diálogo com o problema do
analfabetismo. Ao contrário do que ocorria entre os países de
tradição protestante, onde a população era estimulada à leitura para
poderem ler e interpretar a Bíblia; a massa da população brasileira,
ao longo dos séculos, tendeu a permanecer distante das letras.
Assim, a capacidade da escrita e da leitura ficava geralmente restrita
a alguns indivíduos vinculados à elite senhorial. De resto cumpre
lembrar que durante o período colonial e imperial, aos escravos era
vedado o acesso à alfabetização. (PAIXÃO, P.01)

Infelizmente, na atualidade pode-se considerar o analfabetismo como
um dos mais tristes temas nacionais, pois nosso país chegou ao século XXI
sem conseguir erradicar completamente tal mazela do seio de seu povo. De
igual modo, a escolaridade da população brasileira apresenta profundas
disparidades em relação aos indicadores verificados em outros lugares do
mundo. (PAIXÃO, 2007)
O chamado “fracasso escolar” tem sido estudado há décadas no Brasil e em
outros países, sem que, no entanto, seja extinto de vez. Muitas são causas
apontadas, entre elas, a qualidade da educação oferecida nas escolas, a
necessidade de trabalhar e ajudar a família financeiramente, a oferta de trabalho
informal, que não exige titulação, o pouco envolvimento das famílias na vida escolar
de crianças e adolescentes, as chamadas dificuldades de aprendizagem e seus
modismos, isso para não citar tantas outras. Porém nenhuma dessas explicações
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justifica o fato de no Brasil haver um número tão grande de analfabetos e, entre eles,
a maioria ser negra ou parda, como mostra a tabela abaixo:

Essa tabela faz um recorte de três décadas: 1988 – após a ditadura
militar (1964 – 1985); 1998 – após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e 2008 –
bem próximo ao ano corrente. Ela mostra ainda a situação menos favorecida
das mulheres em relação aos homens. Mesmo não sendo esse nosso foco de
atenção, não podemos deixar de perceber que, sendo mulher e negra ou
parda, a situação de analfabetismo se agrava em qualquer dos anos
pesquisados.
Ainda com dados de 2008 o gráfico seguinte apresenta, de forma
inquestionável, a taxa de analfabetos com idade acima de dez anos.
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(...)se observa que, invariavelmente, em todas as idades selecionadas, a
taxa de analfabetismo da população preta & parda se apresentava superior
à dos brancos. Dessa forma, chama particular atenção o atraso
especialmente superior das crianças e jovens pretos & pardos no processo
de alfabetização. Assim, em 2008, o percentual de crianças pretas &
pardas de 10 e 11 anos que não sabiam ler ou escrever foi de,
respectivamente, 6,4% e 4,1%. Já entre as crianças brancas do mesmo
intervalo de idade, as taxas de analfabetismo foram de, respectivamente,
2,4% e 1,6%. Na verdade, ao longo de quase todas as idades da
população em idade escolar, a taxa de analfabetismo da população preta &
parda era mais do que o dobro daquela apresentada pelos brancos.
(PAIXÃO, 2007, p.207)

Com a idade de dez anos, a priori, as crianças deveriam ter cursado pelo
menos quatro anos de escolaridade, o que não quer dizer que tenha sido
aprovadas ou retidas em qualquer um desses anos de escolaridade. Mas o fato
de estarem quatro anos dentro da escola não seria tempo suficiente para
serem alfabetizadas? Aí, entramos em outra questão, o que chamamos aqui de
“analfabeto”? Essa palavra sofreu diversas alterações em seu sentido ao longo
do tempo. O IBGE considera alfabetizada a “pessoa capaz de ler e escrever
pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece”, porém, em diversas
instâncias da sociedade civil e com frequência cada vez maior, adota-se o
conceito de “analfabeto funcional” para designar todas as pessoas com menos
de quatro séries de estudos concluídas. Obviamente essa definição mascara o
problema real da falta de compreensão e uso da língua materna que assola
milhares de brasileiros. Assim, da mesma forma que atualmente anos de
estudo não garante uma sequência linear de anos de escolaridade, também
não assegura, infelizmente, um aprendizado dos bens culturais historicamente
acumulados ao longo da história da humanidade, o que Bourdier chamaria de
Capital Cultural.
A posse desse “capital” permitiria o acesso a percursos escolares marcados
pelo sucesso e pela distinção, legitimando, pela via da escola, um
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“patrimônio” familiar – a cultura – transmitido por herança às futuras
gerações entre famílias de classe social favorecida. (CUNHA, 2007. P.12)

As duas tabelas a seguir apontam ainda para a desvantagem em que
negros e pardos se encontram em relação aos anos de estudos e aos anos de
escolaridade. Evidenciando assim, uma situação desigual na qual sempre
estão, independente de região brasileira, de idade ou de gênero. Negros e
pardos ficam sempre mais distanciados das possibilidades de acesso ao capital
cultural que lhes permitiriam melhores condições de vida, o que poderia ser
traduzido por melhor qualidade de vida.
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Nem sempre mais anos de estudo significa mais anos de
escolaridade, prova cabal de que a repetência apenas ajuda a engrossar a
fileira dos analfabetos em nosso país, não servindo, portanto para justificar a
permanência na escola, o que leva à evasão, em muitos casos.
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A tabela a seguir apresenta a taxa de analfabetismo de pessoas
acima de 15 anos, também fazendo o recorte de três décadas distintas. A
idade mencionada na tabela (quinze anos ou mais) remete para jovens que
deveriam, em tese, ter concluído ou estar cursando as séries finais ensino
fundamental, o que equivaleria a, pelo menos, nove anos de estudos. Note
que, de maneira semelhante às demais tabelas e gráficos, os negros e pardos,
independente da região brasileira, também estão em situação inferior aos
brancos.
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As tabelas anteriores dizem respeito ao ano de 2008, quando, em todo o
país, cerca de 6,8 milhões de pessoas de 10 anos de idade ou mais que tinham
frequentado ou estavam frequentando a escola (independentemente de terem
sido aprovadas ou não) seguiam analfabetas. Destas, 71,6% eram pretas &
pardas. (PAIXÃO, 2007).

4. Até quando? Na tentativa de uma conclusão

Em pesquisa realizada em 2001 por FILHO & LEON, que investigou o
progresso educacional no Brasil, foi constatado em todas as séries
consideradas a relação negativa entre renda e reprovação: estudantes mais
ricos apresentam menor taxa de reprovação. (FILHO & LEON, P.426). E, em
contra partida, os mais pobre apresentaram os maiores índices de reprovação.
Da mesma forma, em todas as séries, as taxas de evasão escolar entre os
reprovados são bem maiores para os estudantes pobres do que para os ricos,
sugerindo que a reprovação seja um desincentivo maior para essa classe
econômica. (FILHO & LEON, P.429). E, como já vimos em gráficos e tabelas
anteriores, negros e pardos que pesam nessa balança, reforçando cada vez
mais as injustiças sociais, econômicas e educacionais sobre essa parcela da
população, que, diga-se de passagem, é maior que o contingente de brancos,
amarelos ou indígenas.
(...) houve sem dúvida uma democratização do sistema educativo o
sentido de maior acesso aos diferentes níveis de ensino por parte
dos mais desfavorecidos, ou seja, as distâncias sociais reduziram-se
no acesso, mas produziram-se novas diferenciações internas, mais
subtis, que produziram mesmo um aumento das clivagens sociais no
acesso a certos ramos e fileiras do sistema de ensino. (SEABRA,
2009, p.11)

A escola atual se universalizou no acesso, está aumentando
gradativamente o tempo de permanência dos alunos, elaborou um “currículo
mínimo”, mas só muito parcialmente se democratizou — adiou-se a exclusão
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escolar explícita, tornando-a um pouco mais distante dos anos iniciais,
passando-a para momentos mais tardios. Criaram-se novas modalidades de
distinção e hierarquização dos públicos escolares, porém as desigualdades
escolares sofreram apenas uma translação nos tempos e nos espaços em que
ocorrem, sem nunca terem deixado de assumir a intensa marca das diferenças
sociais. (SEABRA, 2009). E até quando essa situação perdurará? Até quando
as escolas servirão de palco para situações vergonhosas de discriminação,
segregação, desigualdades e desvantagens entre os seres humanos, quando,
na verdade, deveria ser um foco constante de reflexão e recriação do real. Não
que vá, sozinha, a escola mudar o quadro social, mas ela é o primordial ponto
de partida para que as mobilidades sociais aconteçam.
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