
Negro ganhará igual ao branco só daqui a mais três décadas  
Luciana Abade 
 
População negra será a maior do país ainda este ano, segundo o Ipea 
 
A diferença de renda entre negros e brancos pode acabar em 32 anos se os programas de 
transferência de renda do governo seguirem o ritmo atual. É o que mostra estudo do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado ontem, em Brasília, no dia em que se 
comemorou os 120 anos da abolição da escravatura. 
 
O problema, segundo o diretor de Cooperação e Desenvolvimento do Ipea, Mario Theodoro, é 
que programas como o Bolsa Família já estão no limite de inclusão. 
 
A expansão da aposentadoria rural e os aumentos do salário mínimo também são apontados 
pelo estudo como políticas que levaram à redução da diferença de renda entre brancos e 
negros nos últimos anos. 
 
Quase a metade 
 
De acordo com o Ipea, a renda da população negra no Brasil corresponde a 53% da renda dos 
brancos. Enquanto os brancos recebiam, em 2006, uma remuneração mensal de R$ 1.087, os 
negros recebiam R$ 578,24. 
 
Os negros continuam ocupando os postos menos privilegiados. Entre os trabalhadores sem 
carteira, 55,4 são negros. Eles também são maioria no serviço doméstico: 59,1%. 
 
Na agricultura, 60,3% dos trabalhadores são negros. Na construção civil, os negros 
correspondem a 57,9 da mão-de-obra. 
 
Maior representação 
 
A população branca tem maior representação nas posições mais estruturadas. Os serviços 
ligados ao setor financeiro também são dominados por brancos. Dos assalariados com carteira 
assinada, 57,2% são brancos. Eles também correspondem a 71,7% dos empregadores. 
 
Existem hoje no Brasil 4,5 milhões de negros desempregados. É quase um milhão a mais do 
que os brancos, 3,7 milhões. 
 
Os negros ocupados correspondem a 60,4% dos que ganham até um salário mínimo e a 
somente 21,7% dos que ganham mais de 10 salários mínimos. Entre os ocupados brancos, 
esses percentuais equivalem a 39% e 76,2% respectivamente. 
 
Esses números, segundo o diretor do Ipea, demonstram a ausência do Estado e a negação de 
que a questão racial é um problema social. 
 
– A população branca ainda tem mais acesso às políticas públicas do governo do que os negros 
– garante Theodoro. 
 
Na sua opinião, serão necessárias outras políticas públicas, como a melhoria da educação 
pública e o sistema de cotas, para sanar a diferença de renda. 
 
Educação 
 
Theodoro defende o sistema de cotas nas universidades como maneira de equalizar, também, 
as oportunidades de educação. Ressalta, no entanto, que o sistema deve ser temporário. 
 
– Se as cotas forem eternas, vamos admitir eternamente a desigualdade – explicou. 
 



Segundo o diretor, o sistema de cotas é assumido pela comunidade acadêmica porque ainda 
não é uma política de governo. 
 
– As cotas não são suficientemente capazes de acabar com as diferenças, mas vai propiciar a 
ascensão de muitos negros à classe média, porque é a educação que dá acesso aos melhores 
postos de trabalho no Brasil. Precisamos colorir a elite desse país – defende. 
 
Em 1976, 5% da população branca tinham diploma de educação superior aos 30 anos. Os 
negros da mesma faixa etária só atingiram o mesmo percentual em 2006. 
 
Em 1976, a população brasileira era constituída por 57,2% de brancos e 40,1% de negros. Já 
em 2006, a população negra correspondia a 49,5% da população do país. 
 
O Ipea estima que a população negra vai se igualar em número à branca ainda em 2008 e será 
maior em 2010. Isso vai ocorrer porque campanhas de valorização têm levado as pessoas a se 
auto-denominarem negras ou pardas. A taxa de fecundidade das mulheres negras também 
influencia. 
 

 
 
 
Leia Mais: 
 
UFRJ ajuda governo a avaliar o sistema de cota  
Luciana Abade 
 
A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) fará, em parceria 
com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pesquisa sobre o impacto da política de 
cotas raciais entre os estudantes cotistas e seus familiares. A UFRJ acaba de formar a primeira 
turma beneficiada pelo sistema. 
 



– Precisamos reduzir as desigualdades. Então, temos que tratar de maneira diferente os 
desiguais – argumentou o ministro Edson Santos, da Seppir, em coletiva de imprensa, ontem, 
em Brasília. 
 
O ministro reconhece: há polêmica que envolve o sistema de cotas, mas garantiu não haver 
um conflito entre alunos brancos e negros nas universidades. 
 
Improcedente 
 
Para o subsecretário de Ações Afirmativas da Seppir, Giovaninni Harvey, o argumento de que 
alunos cotistas não conseguem acompanhar as turmas porque procedem de um ensino básico 
deficiente não procede. 
 
– A vulnerabilidade é social, não intelectual – afirma. 
 
Harvey explica que o sistema de cotas atua na fase classificatória da seleção e não na 
eliminatória. 
 
– Os alunos originários da rede privada de ensino, muitas vezes, saem na frente porque alguns 
dos seus professores são, também, elaboradores das provas de seleção – argumenta o 
subsecretário. 
 
– As cotas são temporárias. O ideal é uma educação básica de qualidade que permita o acesso 
de todos à universidade. Mas não dá para esperar por isso – justificou o ministro. 
 
Santos está confiante que o Supremo Tribunal Federal (STF) apoiará a política de cotas. Ele vai 
amanhã à corte para mostrar a mobilização dos movimentos negros e grupos intelectuais em 
favor dessa política. Ontem, pela comemoração do 120º aniversário do fim da escravatura no 
país, o ministro lançou, no Palácio do Planalto, selo comemorativo à data. (L.A.) 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 maio 2008. País,  p. A6. 
 


