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1. Introdução 
 

O objetivo desta exposição é fornecer aos alunos algumas informações sobre as 

principais características das desigualdades no Brasil e em seguida um quadro atual das 

desigualdades raciais.  

 

Quando falamos de desigualdade, estamos falando de processos de distribuição de bens 

e recursos escassos na sociedade. Em termos de mensuração, há duas formas analíticas 

importantes para o estudo das desigualdades. Em primeiro lugar, a análise das variáveis 

fundamentais para a entender a distribuição desigual de recursos e de oportunidades 

sociais, que envolve pelo menos dois mecanismos: acúmulo de oportunidades 

(necessidade da existência de topo/base) e concentração de bens e recursos. Em 

segundo lugar, a análise das causas, usos, estruturas e efeitos da desigualdade: Como, 

porque, e com quais conseqüências as desigualdades distinguem categorias de pessoas 

socialmente diferentes?2 Em relação a este segundo aspecto, as causas das 

desigualdades se relacionam com diferenças de desempenho e aquisição de recursos 

que geram diferenças nas recompensas. Há também as desigualdades substanciais 

(adscritas) que não se relacionam com as diferenças de performances, que são as 

desvantagens historicamente produzidas entre os grupos sociais tais como inscritas nas 

idéias de diferenças entre branco/negro, homem/mulher. O sociólogo americano Charles 

Tilly defende a tese de que a desigualdade durável está muito mais ligada à persistência 

dessas desigualdades substantivas, uma vez que elas não envolvem critérios de 

aquisição de capacidades. Por exemplo, as diferenças de rendimento e acesso a postos 

de chefia entre homens e mulheres na sociedade brasileira já não podem mais ser 

atribuída a diferenças de aquisição de recursos, pois as mulheres já são mais 

escolarizadas que os homens. 

 
 
 
2. Principais características das desigualdades no Brasil 
 

                                                 
1 Professora do Departamento de Sociologia da USP. 
2 Para esse debate ver, Tilly, Charles. Durable Inequality, 1999. 

 1



Tomando como base os princípios descritos acima para a compreensão da temática das 

desigualdades, há algumas peculiaridades importantes para entender esse fenômeno na 

sociedade brasileira.  

 

Em primeiro lugar, o Brasil não é um país pobre, mas sim um país com muitos pobres. No 

Brasil, no ano de 2001, para uma população de 165 milhões de pessoas, o número de 

pessoas consideradas pobres era de cerca de 56 milhões enquanto que o de indigentes 

era de 23 milhões3. 

 

Os elevados níveis de pobreza do Brasil é fruto de uma desigualdade na distribuição de 

renda, considerada uma das piores do mundo. No final da década de noventa, os 

indivíduos que se encontravam entre os 10% mais ricos da população se apropriavam de 

cerca de 50% do total da renda das famílias. Ou seja, o Brasil não tem problema de 

escassez de recursos para combater a pobreza. Segundo os economistas Ricardo Paes 

de Barros, Ricardo Henriques e Rosane Mendonça, 64% dos países do mundo têm renda 

per capita inferior à brasileira e  cerca de 77% da população mundial vivem em países 

com renda per capita inferior à brasileira (Barros, Henriques e Mendonça, 2001:5)4. 

 

Em segundo lugar, o fator regional é determinante para o acesso a estrutura de 

oportunidades no Brasil. Nossas desigualdades regionais constituem-se como um grave 

problema a ser enfrentado se pretendemos avançar em termos de crescimento 

econômico.  

 

Em terceiro lugar, a desigualdade no Brasil é muito estável. Se olharmos para os diversos 

coeficientes que medem desigualdade, em todos eles, o Brasil ao longo das duas últimas 

décadas manteve esses índices praticamente inalterados.  

 
 
 
3. O quadro atual das desigualdades raciais no Brasil 
 

Antes de tratarmos dos dados sobre desigualdades raciais no Brasil, é importante chamar 

atenção para a seguinte informação. A maioria das informações estatísticas do Brasil e 

                                                 
3As estatísticas de pobreza nem sempre são comparáveis, pois as metodologias utilizadas para definir se um 
indivíduo é ou não pobre podem ser diferentes. no Brasil, a metodologia oficial usa como referência o Salário 
Minimo, isto é, 1/4 do salário mínimo familiar per capita e 1/2 do salário mínimo familiar per capita, limites 
abaixo dos quais se define uma família extremamente pobre (indigente) e pobre, respectivamente. 
4 Barros, R.P, Henriques, R. & Mendonça, R. “Estabilidade inaceitável: desigualdade e pobreza no Brasil”. Rio 
de Janeiro: IPEA, Texto para discussão, 800, junho de 2001. 
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que serão apresentadas nesta aula são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

órgão do governo brasileiro que coleta diversas informações demográficas e 

socioeconômicas sobre o país. Em termos de classificação racial o IBGE utiliza a 

autodeclaração de cor com as seguintes alternativas: branco, preto, pardo, amarelo 

(população de origem asiática) e indígena. Alguns estudos sobre desigualdades raciais 

utilizam os termos negro, não-brancos ou afrodescendentes a partir da junção das 

categorias, preto e pardo. 

 

Conforme apontado anteriormente, as diferenças regionais constituem um fator 

determinante na compreensão das desigualdades. Nesse sentido, o primeiro dado a ser 

considerado no que diz respeito às desigualdades raciais é a distribuição da população 

brasileira segundo a cor. O gráfico 1 nos mostra que enquanto a população branca está 

concentrada nas regiões mais desenvolvidas (Sul e Sudeste), a presença dos grupos 

preto e pardo, principalmente deste último, é muito maior no Nordeste. 
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Gráfico 1: Composição racial da população brasileira por cor e regiões, 
2001.

Branca Preta Parda Amarela e Indígena

 

 

Essa desigual distribuição em termos regionais já sinaliza para um quadro no qual a 

população preta e parda se concentra em espaços regionais menos dinâmicos e com 

menor acesso à estrutura de oportunidades. Para analisar alguns dos principais aspectos 

das desigualdades raciais no Brasil, tomo como base o modelo de realização 

sócioeconômica desenvolvido pelos sociólogos Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle 

Silva. Esse modelo permite compreender o processo de transmissão inter-geracional da 
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desigualdade social que culmina no mercado de trabalho. Segundo esses autores, o 

processo cumulativo de desvantagens é o que caracteriza a desigualdade racial no Brasil 

associado aos mecanismos discriminatórios por que passa a população preta e parda no 

decorrer da sua trajetória. Ou seja, os determinantes das desigualdades raciais devem 

ser observados levando em conta os chamados fatores produtivos (por exemplo, 

educação e experiência), mas deve ser dada uma ênfase aos fatores não produtivos (o 

efeito determinante da cor, do gênero ou da região), correspondendo aos fenômenos de 

discriminação e de segmentação.  

 

Esse modelo nos apresenta as seguintes etapas: 

 

Modelo de realização sócio-econômica 
(Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva) 

 
 

Origem Familiar 
↓ 

Internalização dos recursos 
↓ 
 

Autonomização de status 
↓ 
 

Realização de status 
 

 

No que diz respeito à situação social das famílias, os recursos disponíveis a seus 

membros são fundamentais para a trajetória socioeconômica dos indivíduos, pois a sua 

constituição se torna um diferencial. Características tais como número de membros, 

renda familiar, condições de moradia, escolaridade da pessoa de referência e tipo de 

família modificam a estrutura de oportunidades dos indivíduos. 

 

A internalização de recursos diz respeito às possibilidades das crianças e adolescentes 

dessas famílias de iniciarem sua trajetória social. Questões como taxas de mortalidade 

infantil, acesso à pré-escola e a escolarização formal caracterizam essa etapa do 

processo.  

 

A autonomização de status corresponde à fase do ciclo de vida na qual o jovem começa 

a adquirir status social próprio envolvendo primordialmente duas dimensões: acesso ao 

mercado de trabalho e escolha marital (que corresponde a constituição de uma nova 

família). 
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A fase da realização de status corresponde ao momento no qual o indivíduo assume um 

status próprio e autônomo definido a partir da sua posição na estrutura sócio-ocupacional 

e a distribuição da renda pessoal. Tal processo culmina com uma determinação de uma 

situação familiar momento no qual voltamos ao estágio inicial do ciclo. 

 

Analisando esse processo levando em conta os grupos de cor, podemos apontar para o 

seguinte quadro: 

 
3.1 Família: 
 

Há alguns pontos importantes a serem considerados: 

 

♦ Há uma nítida situação de desvantagem das famílias com chefes de cores preta e 

parda, relativamente às chefiadas por brancos. Os chefes de família brancos são 

mais instruídos que os chefes de família pretos e pardos. A renda familiar per capita 

das famílias com chefe branco é mais de duas vezes maior que à das chefiadas por 

pretos e pardos. O tamanho das famílias chefiadas por brancos é menor que a das 

chefiadas por brancos. E, finalmente, as famílias com chefes pretos e pardos 

contam com um maior número pessoas com menos de 15 anos de idade. 

(Hasenbalg e Silva, 2003)5. 

♦ Os dados estatísticos no Brasil classificam as famílias da seguinte forma: 

unipessoal, casal sem filhos, casal com filhos, pessoa de referencia sem cônjuge e 

com filhos e outros tipos. No que diz respeito a esse aspecto, o primeiro dado que 

nos chama atenção é que nos modelos casal com filho e casal sem filho, o 

percentual de homens como pessoa de referência (antigamente denominado como 

chefe de família) é sempre muito elevado. Ou seja, se há presença masculina, a 

probabilidade do homem ser considerado “pessoa de referência” é sempre muito 

alta: em 90% dos domicílios com cônjuge no Brasil, o homem é a pessoa de 

referência. Em segundo lugar, o modelo pessoa de referência sem cônjuge e com 

filhos costuma apresentar as piores condições socioeconômicas: sua renda familiar 

é a mais baixa comparada aos outros tipos familiares.  Famílias com chefes de cor 

preta e parda apresentam proporções mais altas de chefia feminina. As mulheres 

negras, quando consideradas pessoas de referencia concentram 63,4% nesse tipo 

                                                 
5 Hasenbalg, C.& Silva, N.V. “ Origens e destinos: desigualdades sociais ao longo da vida. Rio de Janeiro: 
TopBooks, 2003. 
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de família e as brancas, 56,5%. Entretanto há entre elas o grande diferencial: a 

renda. A renda das mulheres negras equivale a 45% da renda das mulheres 

brancas, como nos mostra o gráfico 2. 
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Gráfico 2: Rendimento médio mensal familiar per capita, em reais, 
das mulheres por cor e tipo de família. Brasil, 2001.

Brancas Pretas e Pardas

3.2 Educação 
 

Quanto ao processo de internalização de recursos, o ponto principal a ser observado é a 

educação. Em geral, as principais características das desigualdades educacionais no 

Brasil são: sua média de anos de estudo é baixa (7,0 anos para brancos e 5,0 anos para 

pretos e pardos); a educação está desigualmente distribuída devido a uma alta 

correlação entre o sucesso educacional das crianças e a de seus pais indicando a 

ausência de igualdade de oportunidades e há grandes disparidades regionais nas 

realizações educacionais das crianças (Barros e Lam, 1993)6.  

 

Barros e Mendonça (1995), analisando a educação como um dos principais 

determinantes das desigualdades, apontam que em poucos países no mundo há uma 

desigualdade educacional como a encontrada no Brasil e por isso, o seu impacto na 

desigualdade salarial é muito significativo. Segundo os autores, cada ano de escolaridade 

no Brasil tende a elevar o nível salarial de um trabalhador em aproximadamente 15% e 

                                                 
6 BARROS, Ricardo e LAM, David. (1993), "Income Inequality, Inequality in Education, and Children’s 
Schooling Attainment in Brazil". Textos para Discussão, nº 294, IPEA 
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este valor permaneceu estável ao longo do período de 1976/1989. Para um trabalhador 

com apenas os quatro primeiros anos do primeiro grau, um ano adicional de estudo tende 

a elevar o salário em menos de 15%, enquanto que para um trabalhador com nível 

secundário e superior, um ano adicional de estudo leva a aumentos de salários 

superiores a 15% (Barros e Mendonça, 1995:52)7. 

 

Os dados sobre taxa de analfabetismo, escolarização e anos de estudo apontam que 

embora haja uma melhoria desses índices para todos os grupos de cor, as desigualdades 

entre eles são significativas. Vejamos alguns exemplos: 
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Gráfico 3: Taxa de analfabetismo da população acima 
de 10 anos. Brasil, 2001.

Outro dado significativo diz respeito ao atraso escolar dos negros, conforme 

podemos observar no quadro 2.  Entre os estudantes na faixa etária de 15-17 

anos, os brancos 60% estão cursando o ensino médio; para pretos e pardos esse 

percentual é de 32%. 
 

Na faixa de 18 a 19 anos, faixa etária na qual para quem cumpriu sua trajetória escolar 

de forma regular corresponderia ao momento de ingresso no ensino superior, temos que  

21,5% dos brancos, 4,4% dos pretos e 3,2% dos pardos conseguiram cumprir tal etapa. 

Na faixa seguinte 20-24 anos, temos 53,6% dos brancos no ensino superior e apenas 

15,8% de pretos e pardos. 

 

 

 
                                                 
7 Barros, R.P. & Mendonça, R.S. (1995). “Os determinantes da desigualdade no Brasil”. Rio de Janeiro: IPEA, 
Texto para discussão, 377, julho de 1995. 
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Quadro 2: IDADE E ESCOLARIDADE NO BRASIL EM 2001 
(Atraso escolar) 

 
Estudantes na faixa etária de 15-17 anos cursando o ensino médio: 
   60% dos brancos 
      32% de pretos e pardos 
 
Estudantes na faixa etária de 18-19 anos ingressando no ensino superior 
     21,5% dos brancos 
     4,4% dos pretos 
 3,2% dos pardos 
 
Estudantes na faixa etária de 20-24 anos cursando o ensino superior: 
            53,6% dos brancos 
           15,8% de pretos e pardos. 

Fonte: PNAD, 2001. 

 
3.3 Desemprego, e inserção no mercado de trabalho e diferenças de rendimento. 
 

♦ Taxas de desemprego (gráfico 4): Segundo os dados da PED (Pesquisa de 

Emprego e Desemprego) realizado em seis regiões metropolitanas no Brasil, no 

primeiro semestre de 2002, a população negra tende a um maior desemprego em 

todas as regiões, sendo que as taxas mais altas são as de Salvador (29%), e São 

Paulo e Distrito Federal com 23%. Para a população branca, esses percentuais 

são de 19,9%, 16,7% e 17,2% respectivamente.  

 

♦ Características da ocupação: 

- Os pretos e pardos permanecem nas ocupações mais subordinadas com baixa 

educação e qualificação, sendo que algumas clivagens ajudam conhecer mais 

profundamente as desigualdades raciais. 

- Informalidade: Muitos estudos destacam a capacidade de absorção da mão de 

obra como uma das principais características do mercado de trabalho brasileiro. 

Entretanto, tal capacidade tem como contrapartida a qualidade dos postos de 

trabalhos gerados e o tipo de inserção. Em geral são ocupações de baixa 

qualificação e com vínculos empregatícios precários. A década de 90 representou 

um período reestruturação econômica que afetou principalmente às 

características das ocupações levando a um crescimento do percentual de 

trabalhadores informais (sem carteira assinada e por conta própria). Dessa forma 

a posição na ocupação e contribuição para previdência são dois indicadores 

importantes da informalidade, tornando-se variáveis importantes para qualificar ou 
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desqualificar os postos de trabalho, como nos mostra o gráfico 5. Pretos e pardos 

apresentam maiores percentuais de empregados sem carteira assinada: 36,7% 

dos brancos, 45,7% dos pretos e 52,7% dos pardos. Como também com menor 

contribuição previdenciária: 47,1% dos brancos, 54,9% dos pretos e 64,4% dos 

pardos não contribuem para a previdência social. 
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Gráfico 4: Taxa de desemprego, por cor. Regiões Metropolitanas. Brasil, 2002.
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Gráfico 5: Percentual de pessoas ocupadas sem carteira assinada e sem contribuição 
previdenciária, por cor. Brasil, 2001. 
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♦ A variável sexo é determinante para detectarmos as diferenças entre a situação 

de homens e mulheres negros no mercado de trabalho. Os homens negros têm o 

seu lugar marcado nos serviços gerais e indústria tradicional, enquanto que as 

mulheres negras ainda têm no serviço doméstico a sua porta de entrada no 

mercado de trabalho brasileiro. Dessa forma a situação das mulheres negras no 

mercado de trabalho é fruto de uma combinação de dois fatores importantes na 

conformação das desigualdades. Cerca de 40% das mulheres pretas e pardas no 

Brasil são empregadas domésticas. O serviço doméstico no Brasil permanece 

com um papel importante na absorção das mulheres de menor escolaridade e 

sem experiência profissional no mercado do trabalho. Há uma tendência de 

aumento do percentual de mulheres cônjuges e de chefes de família inseridas 

nesta atividade, a maioria absoluta, permanece sem carteira. 

 

♦ Quanto a variável idade, existe uma tendência de inserção precoce de pretos e 

pardos no mercado de trabalho. O adiamento do ingresso no mercado de trabalho 

tende a representar, um ingresso mais qualificado. A principal conseqüência 

desse dado é que as possibilidades de qualificação após a entrada no mercado 

de trabalho são menores.  
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♦ Educação e renda: Já demonstramos que os negros têm uma trajetória mais dura 

no sistema de ensino, mas, além disso, os brancos conseguem ter um retorno 

maior em termos de renda do que os brancos. Ao olharmos para os níveis 

educacionais da população inserida no mercado de trabalho (população ocupada) 

e seu impacto nos rendimentos percebemos que apenas 2,3 anos de estudo a 

mais para os brancos faz com que o seu rendimento seja o dobro dos 

rendimentos de pretos e pardos. A população branca inserida no mercado de 

trabalho apresenta uma média de 8 anos de estudos e uma renda de 4, 5 salários 

mínimos, a população preta e parda apresenta uma média de 5,7 anos de estudos 

e uma renda de 2,2 salários mínimos. Além disso, as maiores diferenças entre os 

grupos de cor, encontram-se entre os mais escolarizados. Por exemplo, se 

olharmos para as diferenças de rendimento de brancos, pretos e pardos com mais 

de 12 anos de estudos – ou seja, não havendo entre eles nenhuma diferença 

educacional – os brancos com mais de 12 anos de estudos ganha 40% a mais 

que pretos e pardos. 

 

Esses aspectos apresentados acima levam conseqüentemente a significativas diferenças 

na qualidade de vida da população negra no Brasil. Tomemos o exemplo final o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH foi criado originalmente para medir o nível de 

desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação (alfabetização 

e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). 

O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano 

total)8.  

 

O economista brasileiro Marcelo Paixão produziu um estudo onde ele separou a 

população brasileira segundo a cor para avaliar suas diferenças acerca do 

desenvolvimento humano.  A evolução do IDH Municipal de brancos e negros aferido 

entre os anos de 1991 e 2000 revela que, apesar das melhorias verificadas em ambos 

grupos raciais, ocorreu o distanciamento das posições ocupadas entre o "Brasil negro" e 

o "Brasil branco" no ranking mundial da qualidade de vida.  

 

                                                 
8 Países com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo; os países com índices 

entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano; países com IDH maior que 0,800 

têm desenvolvimento humano considerado alto.  
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Em 1991, o "Brasil branco" ocupava a 65ª ou 66ª posição entre as nações mais 

desenvolvidas no aspecto social; em 2000, chegou à 44ª posição. Já o "Brasil negro", que 

em 1991 estava na 101ª ou 102ª posição, caiu em 2000 para a 104ª ou 105ª. A diferença 

entre os dois "países" passou de 36 para 60 posições no ranking do IDH em apenas 10 

anos. 

 

O estudo da ONU demonstra que a população branca passou no início dos anos 90 de 

um IDH médio (0,745 em 1991) para um ainda mais alto (0,814 em 2000). Enquanto isso, 

a população negra permaneceu estagnada no patamar mediano (0,608 em 1991 e 0,703 

em 2000), compatível com países como El Salvador e Moldávia.  

 

O gráfico 6 nos mostra as diferenças entre brancos, pretos e pardos em termos de 

apropriação da renda nacional, segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostra 

Domiciliar do ano de 2001. Entre os 10% mais pobres do país, 59,5% são pardos, 7,8% 

são pretos e 32,7% são brancos; entre os 1% mais  ricos, 11,0% são pardos, 1,8% são 

pretos e 87,2%  são brancos. Se levarmos em conta que a composição racial da 

população brasileira é de 53,4% de brancos, 5,6% de pretos e 40,4% de pardos, as 

desigualdades são muito significativas. 

Gráfico 6: Distribuição de rendimentos dos 10% mais pobres e do 1% 
mais rico em relação ao total de pessoas, segundo a cor. Brasil, 2001.
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Considerações finais 

 

Essa breve introdução ao tema da desigualdade racial procurou demonstrar duas 

dimensões em que se estrutura o problema no Brasil: a reprodução da desigualdade que 

e a produção da desigualdade a partir da exclusão pela cor. Se por um lado temos uma 
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série de fatores relacionados à concentração da população negra em áreas menos 

desenvolvidas que redunda num acúmulo de desvantagens em termos de acesso a bens 

e recursos. Por outro lado, não se pode desconsiderar a existência a dinâmica de 

exclusão que reforça e produz novas desigualdades a partir da cor. 
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