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Belo Horizonte, 12 de Setembro de 2003 - Metade dos negros brasileiros são pobres e 21,2% 
indigentes. Ou seja, pessoas que não têm renda suficiente para garantirem sua alimentação 
básica e higiene pessoal. Já o percentual de pobres entre os brancos é de 22,4% e os indigentes 
de 8,4%. Esta é uma das conclusões do dossiê Assimetrias Raciais no Brasil: Alerta para a 
Elaboração de Políticas, estudo sobre as desigualdades raciais no Brasil, que será divulgado em 
Brasília, em 16 de setembro. Neste dia, o dossiê será encaminhado às principais autoridades 
brasileiras, entre elas, o presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, e os presidentes da 
Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, e do Senado Federal, José Sarney. O estudo - 
elaborado pela historiadora Wânia Sant’Anna, pesquisadora da organização não-governamental 
Centro de Apoio e Desenvolvimento (CAD) e ex-secretária estadual de Direitos Humanos do Rio 
de Janeiro, durante o governo de Benedita da Silva (PT) - traça o retrato da situação dos afro-
descendentes brasileiros, utilizando o recorte racial das Pesquisas Nacionais de Amostra por 
Domicílio (PNADs), de 1990 até 2001.  
 
"Todos os indicadores sociais revelam que a situação da população negra brasileira é muito pior 
do que a dos brancos. A pesquisa constatou que, independente da questão regional, os negros 
sempre estão em pior situação", afirma. Segundo a pesquisadora, a taxa de mortalidade infantil 
entre as crianças negras, com até cinco anos, é de 76,1 por mil nascimentos frente a 45,7 entre 
as crianças brancas. No Nordeste, por exemplo, para cada mil nascimentos, 82,8 crianças brancas 
morrem antes de completarem cinco anos de idade. Já entre os negros, 102 crianças morrem 
antes de completarem os cinco anos. No Sudeste a situação se repete: 52,7 crianças negras 
morrem antes dos cinco anos e, entre as crianças brancas, são 30,9.  
 
Analfabetismo  
 
O rendimento mensal dos membros das famílias brancas brasileiras, em média de R$ 481 é 2,3 
vezes superior aos das famílias afro-descendentes, de R$ 205. No Centro-Oeste, as famílias 
brancas têm renda média mensal de R$ 530 e as famílias negras têm renda média de R$ 263. 
Menos da metade.  
 
A taxa de analfabetismo, entre as meninas negras, entre 10 e 14 anos, é de 4,5%. Entre as 
brancas, fica em 1,3%. "A administração pública, para executar as políticas sociais, não pode 
perder de vista a questão racial ", afirma.  
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