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Indicadores sociais e história social
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Indicadores sociais relevantes – PNAD CONTÍNUA/IBGE (2015; 2017;2018) 

Quando se comparam os dados de brasileiros brancos com os de pretos e pardos, o cenário que emerge é de dois 
países completamente distintos.  É o que se vê nos dados de campos diversos como trabalho, renda, educação, 
crime e participação política.

Trabalho e renda

A PNAD Contínua de 2017 mostra que há forte desigualdade na renda média do trabalho: R$ 1.570 para negros, 
R$ 1.606 para pardos e R$ 2.814 para brancos.

Já no grupo do 1% mais rico da população, a porcentagem de negros e pardos era de apenas 17,8%.

O desemprego também é fator de desigualdade: a PNAD Contínua do 3º trimestre de 2018 registrou um 
desemprego mais alto entre pardos (13,8%) e pretos (14,6%) do que na média da população (11,9%).

Dados também da PNAD só que mais antigos, de 2015, mostram que apesar dos negros e pardos 
representarem 54% da população na época, a sua participação no grupo dos 10% mais pobres era muito maior: 
75%.

Dados também de 2015 mostram outra diferença: a informalidade atingia 48,3% da população 
negra contra 34,2% da população branca.



(IBGE/Divulgação)



A taxa de analfabetismo é mais que o dobro entre pretos e pardos (9,9%) do que entre brancos (4,2%), de 
acordo com a PNAD Contínua de 2016.

Quando se fala no acesso ao ensino superior, a coisa se inverte: de acordo com a PNAD Contínua de 2017, a 
porcentagem de brancos com 25 anos ou mais que tem ensino superior completo é de 22,9%. É mais que o dobro 
da porcentagem de pretos e pardos com diploma: 9,3%.

Já a média de anos de estudo para pessoas de 15 anos ou mais é de 8,7 anos para pretos e pardos e de 10,3 
anos para brancos.

Indicadores sociais relevantes – PNAD CONTÍNUA/IBGE (2015; 2017;2018) 

Educação

A proporção de pessoas pretas ou pardas (que compõem a população negra) cursando o ensino superior em 
instituições públicas brasileiras chegou a 50,3% em 2018. Apesar desta parcela da população representar 55,8% 
dos brasileiros, é a primeira vez que os pretos e pardos ultrapassam a metade das matrículas em universidades e 
faculdades públicas.



Crime

Em 2016, a taxa de homicídios de negros foi duas vezes e meia superior à de não negros e a taxa de homicídios 
de mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras;

Em um período de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No mesmo 
período, a taxa entre os não negros caiu 6,8%.

Indicadores sociais relevantes – Atlas da Violência 2018.  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).  
Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública analisou 5.896 boletins de ocorrência de mortes decorrentes de 
intervenções policiais entre 2015 e 2016. Isso representa 78% do universo das mortes no período. Ao descontar 
as vítimas cuja informação de raça/cor não estava disponível, identificou que 76,2% das vítimas de atuação da 
polícia são negras.



A representação das mulheres pretas ou pardas chega a apenas 2,5% dos deputados federais, 4,8% dos 
deputados estaduais e 5% dos vereadores.   Considerando todas as mulheres, elas representam 16,9% da Câmara 
dos Deputados, 31,1% das assembleias estaduais e 36,8% das câmaras municipais.

Representação política

Indicadores sociais relevantes – PNAD CONTÍNUA/IBGE (2015; 2017;2018) 

Segundo o estudo do IBGE, a sub-representação começa nas candidaturas, com a autodeclaração de pessoas 
pretas e pardas totalizando 41,8% dos candidatos a deputado federal, 49,6% dos que tentam uma vaga nas 
assembleias estaduais e 48,7% dos que querem ser eleitos vereadores.

No recorte de verbas utilizadas nas campanhas, 9,7% dos candidatos brancos a deputado federal tiveram receitas 
superiores a R$ 1 milhão e, entre pretos ou pardos, o índice ficou em 2,7%. 

Pretos e pardos ficam muito atrás dos brancos, com apenas 24,4% dos deputados federais eleitos em 2018 tendo 
se declarado negros.

Entre os deputados estaduais, o número sobe para 28,9% e, entre os vereadores eleitos em 2016, o índice sobe, 
com 42,1% tendo se declarado preto ou pardo.



Racismo: ideologia de dominação social

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, tratado
internacional de direitos humanos adotado pela Assembleia das Nações Unidas

“toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou
étnica que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um
mesmo plano (em igualdade de condição) de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político,
econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública”.

 Racismo cultural: O racismo cultural defende que uma cultura seja superior à outra. Pode ser exposto 

por meio de crenças, músicas, religiões, idiomas e afins, tudo que englobe cultura;

 Racismo comunitarista: Também conhecido como preconceito contemporâneo, esse tipo de racismo 

acredita que a raça não é biológica e sim, vinda de uma etnia ou cultura;

• Racismo ecológico (ou ambiental): praticado contra à natureza (“mãe terra”), afetando comunidade e  
grupos;

 Racismo individual: parte de atitudes, interesses e pensamentos pessoais, inclusive de estereótipos.

 Racismo primário: não conta com justificativas, acontece de forma mais psicológica e emocional.



 Racismo institucional: praticado por instituições e comprovado por números, dados e estatísticas. 

Acontece em lugares que os negros são marginalizados – trabalho, educação -. Um exemplo é a 

porcentagem de vereadores negros eleitos nas eleições de 2016 em relação aos brancos. São 29,11% 

contra 70,29%, respectivamente.

Racismo: ideologia de dominação social

O RACISMO É ESTRUTURAL 





O continente africano possui 
1 milhão de habitantes em 
54 países e 9 territórios



OS PRIMÓRDIOS DA VIDA HUMANA NA ÁFRICA

O homem (homo sapiens) 

surgiu sob as latitudes 

tropicais de África, na região 

dos Grandes Lagos.

Durante milênios houve no 

planeta somente negros, e 

somente na África, onde as 

mais antigas ossadas de homens 

modernos descobertas têm mais 

de 150.000 anos, enquanto que, 

em outros locais, os mais 

antigos fósseis humanos têm 

cerca de 100.000 anos (Diop, 

1954).



Teria sido na África o lugar onde o homem experimentou as mais antigas técnicas culturais antes de migrar para 
todos os quadrantes do planeta.

África: berço da humanidade e lugar das primeiras civilizações  

Fundição de 

metais 



agricultura  domesticação de animais 

cozimento dos alimentos cerâmica 



a sedentarização e as primeiras cidades

O desenvolvimento dessas primeiras civilizações humanas não foi possível só em razão do sucesso 

dos experimentos técnicos e tecnológicos. Regras de convivência, transmitidas de geração a geração 

por meio de narrativas preservadas pelos mais velhos, fundaram a ética e a filosofia.



“No que concerne ao Egito antigo, os textos

disponíveis permitem afirmar a existência

de uma autentica filosofia que floresceu nas

margens do Nilo, muito milênios antes de

Tales, o primeiro pré-socrático. Nesse

campo, como em muitos outros , evidencia-

se então que foi o Egito antigo que abriu o

caminho. Cabe-nos proclamar, enfim, o

que a humanidade deve ao Egito e que os

preconceitos racistas impedem os europeus

modernos – ao contrário dos antigos – de

reconhecer” (Marcien Towa)

O filósofo e psicólogo sul-africano Dirk Louw, afirma que nós 

somos por meio de outras pessoas, mas também por meio de todos 

os seres do universo.  Considera que esse pensamento é vivenciado 

por todos os povos da África negra tradicional e é traduzido em to-

das as suas línguas, porque se encontra na estrutura da cosmovisão 

de mundo negro-africano.  



Violência epistêmica e a 

“invenção do Outro”

Marcien Towa em A Ideia de uma Filosofia Negro Africana,

“O Ocidente empreende a falsificação

sistemática da história e da cultura dos povos

dominados com o objetivo de justificar a

dominação. A desumanização dos povos

dominados – que é, na realidade, o resultado da

opressão – , vem a ser, desse ponto de vista da

razão da dominação e da exploração. Tal

empreendimento de falsificação constitui uma

grave violação da objetividade científica e da

razão” (Towa, 2015, p. 65). “Devemos

alimentar, a respeito de todo culto da diferença

e da identidade, uma desconfiança sistemática

sem a qual corremos o risco de nos conformar

dentro da servidão” (Idem, p. 68).



“Durante as últimas duas décadas do século XX, a filosofia pós-moderna e os estudos culturais constituíram-se

em importantes correntes teóricas que, dentro e fora dos recintos acadêmicos, impulsionaram uma forte crítica

às patologias da ocidentalização. Apesar de todas as suas diferenças, as duas correntes coincidem em apontar

que tais patologias se devem ao caráter dualista e excludente que assumem as relações modernas de poder”

(Santiago Castro-Gómez).

Violência epistêmica e a “invenção do Outro”

Franz Fanon, psicanalista martinicano , indica que o esgotamento da ideologia do racismo exige uma reação

atualizada com a evolução dos meios utilizados para a sua perpetuação. Não basta ter consciência de que se é

vitimado pelo racismo e de que é necessário combater os racistas. Mais que a iniciativa individual ou coletiva

de denunciar e exigir ser tolerado/a ou aceito/a, é preciso descontextualizar o racismo para encontrar o que de

fato o torna factível na sua duração. A inoculação da subalternidade e do servilismo seria a estratégia de

dominação do colonizador, hábil em extrair do colonizado a sua dignidade humana, o seu sentimento de

pertencer a uma história própria, a uma cultura própria, a uma tradição própria, enfim, a uma matriz

civilizatória estruturada em valores próprios, que é soterrada exatamente pelo subjugado, por este seguir na

ignorância desses pressupostos.



Muniz Sodré, em O Terreiro e a Cidade,

“O espaço do terreiro vai ser o lugar de reterritorialização de uma cultura fragmentada,

de uma cultura de exílio. É ali que o indivíduo vai reviver, vai tentar refazer a sua

família, e o seu clã, que tal como na África, são formados independentemente de laços

sanguíneos. No espaço do terreiro, o indivíduo buscará o sentido de pertencimento a

uma coletividade e ritualisticamente vai reencontrar a sua nação. (Sodré, 1987, p.50)

Famílias negras e pedagogias civilizatórias de terreiro



Tensões raciais perceptíveis nos estágios supervisionados de alunos e alunas do Curso Normal em duas 

escolas da Região da Baixada Fluminense – RJ´, 2010

M... conta que em certa manhã, em seu estágio numa escola da rede municipal 

local, em turma de 3ª série, percebeu que uma “menina branca” se recusara a 

sentar ao lado de uma “menina negra”, durante uma atividade de estudo dirigido:   

“Eu fiquei desconfiada que a menina não queria ficar do lado da outra só porque 

ela era negra.  Aí eu perguntei [...] mas a menina não respondia, olhava pra outra 

com cara de nojo.  Ah, mas me deu mais raiva porque ela não respondia!” (C.E. 

Alcindo Guanabara, discente, Caderno de Anotações, 2007) 

J..., ao auxiliar a professora da classe na qual fazia estágio (turma de alunos da 2ª 

série) a organizar a quadrilha para a festa junina, relata episódio semelhante.  “ 

[...] fomos para o pátio, todo mundo de mãos dadas.  Aí eu vi que o André cuspiu 

na coleguinha. Eu falei pra ele: que coisa feia, André, cuspindo na coleguinha! E 

ele ficou rindo com aquela cara de racistinha. Aquilo me deixou, nem sei... “ 
(C.E. Alcindo Guanabara, discente, Caderno de Anotações, 2007). 



“Nós estávamos tendo uma aula de história do Brasil, duzentos anos atrás [...].  Eu 

estava atuando, eu pedi [...] para os alunos fazerem uma produção de texto [...].  

Chegou um momento, uma criança disse: - Ah, tia, eu vou falar sobre escravos.  Eu 

disse: - Tudo bem, há duzentos anos havia isso... Aí ele estava lá, produzindo o texto, 

de repente [...]: - O nome do meu escravo vai ser Vitor Hugo (um coleguinha de sala de 

aula que é negro).  Eu disse: - Mas, por que se o Vitor Hugo não é escravo? Aí ele: -

Ah, então está bem, vou tirar, não vou colocar o Vitor Hugo. Aí tudo bem, passou.  No 

final da aula, nós estávamos falando sobre tratamento da água, também daquela época 

e dos dias atuais [...].  No final da aula nós estávamos fazendo uma brincadeira, tipo 

uma dinâmica avaliativa para saber até que grau os alunos tinham aprendido. 

Colocamos os alunos em círculo e estávamos passando uma caixinha, ao som de uma 

musiquinha.  Quando a música parasse eles tinham que responder uma pergunta que 

estava dentro da caixa.  Nisso a caixinha parou na mão de uma menina, e ela pegou 

uma pergunta e demorou para responder.  Esse mesmo menino [Vitor Hugo] foi, 

rapidamente, e respondeu a pergunta.  Aí, a professora falou assim: - Por acaso você é 

ela? Você já passou por um processo de cloração para ser essa criança (aí falou o nome 

da menina)? Mas ela falou de um jeito com a criança... Ela usou o próprio tema da aula 

para atingir a criança [...] porque a menina é muito branquinha e ele é negro.  Naquele 

momento eu fiquei chocada [...]  Primeiro ele passou por um coleguinha que chamou 

ele de escravo... O menino se calou, não mais respondeu, ficou parado, quieto, na 

dele.”(C.E. Alcindo Guanabara, discente, entrevista espontânea, 2010)



“A informação que tenho de boca a boca é que ele representa 

o demônio, agora eu não sei se isso é verdade, também 

nunca procurei me aprofundar. Nunca tive outra informação 

além dessa”. (C.E. Alcindo Guanabara, docente, 2010).

“ [...] até por conta da minha influência religiosa, Exú pra mim 

é uma entidade [...]que vem da cultura Africana, mas dentro do 

que eu conheço e da minha religião é uma entidade que é do 

lado negro, do demônio e que eu não creio.” (C.E. Alcindo 

Guanabara, docente, 2010).

Opinião de professores do Curso Normal em duas escolas da Região da Baixada Fluminense -

RJ, 2010, sobre o que é Exu?



“Pelo que eu ouço, não tenho conhecimentos profundos, é uma entidade de

uma religião afro, não sei se seria umbanda, kimbanda, macumba... Pra mim,

o que é Exu? Agora você me pegou! Eu sou protestante, então eu tenho uma

visão que é da minha religião. Pra mim, Exu e uma entidade maligna, o

diabo. Não sei nem qual seria a classificação que eu daria... Demônio, diabo,

capeta. Eu não tenho conhecimento, mas o que eu sei de senso comum é que

nas religiões afro, não sei qual, e uma entidade, assim como é Deus pra mim.

Assim como é Jesus Cristo, é essa entidade para essa religião, mas não tenho

conhecimento, mas também, eu sou assim: em momento algum isso é um

problema pra mim, convivo com isso normalmente. Se você falar que você

adora Exu e que ele é seu pai... Ué ? O problema é seu”. (C.E. Alcindo

Guanabara, docente, 2010).



“Eu nasci numa família evangélica, uma família crista da Assembleia de Deus [...]. Eu entrei para o Santo em 

2007 [destaque nosso], quando eu conheci a Fulana [sacerdotisa], numa escola de estagio. Ela era professora [...] 

e eu fui conhecer o Centro [idem] dela numa festa de criança. Eu entrei para o Santo assim. Eu tinha medo no 

inicio, morria de medo, mas não transparecendo. Eu entrei, assisti a sessão, achei super legal, mas não teve gira 

de Exu [ibden] . Então teve uma gira de preto velho, uma gira de caboclo, uma coisa light, vamos dizer assim 

[...]. Mesmo sem saber nada, eu entrei [...] para o Centro. Então teve a gira de Exu. Eu olhava em direção a porta 

e minha vontade era de sumir, porque os pontos falando de inferno, falando de encruzilhada, aquilo me deu 

muito medo. Mas depois eu fui procurar entender porque os pontos falavam que ele era o demônio, filho do 

capeta, essas coisas. [...] Eu não concordo até hoje, mas eu canto que é filho do capeta porque eu estou ali, eu 

tenho que cantar. Quando eu entrei para o Santo, eu fiquei um ano escondida. Inventei cursos mais cursos, 

inventei que dormia na casa de alguém... Cada vez eu inventava uma coisa, durante um ano. O que eu realmente 

enfrentei para poder estar no Santo hoje! [...] Eu chorava, eu tentava trazer um pouco do Santo para dento de 

casa, mas jogavam fora, brigavam, então eu guardava na minha mala de novo tudo o que eu tinha aprendido [.. 

.]. Vai fazer um ano que eles descobriram. Foi quando eu tive depressão [...] e meu santo veio na minha casa, eu 

incorporei na minha casa […] porque Ele precisava dar o recado de tudo o que eu ia fazer. […] Até hoje o 

tratamento é diferente. Eu continuo a ser a neta predileta, continuo a ser a princesinha da família, mas todo 

mundo de pé atrás porque eu sou macumbeira. [...] Eu estudava ainda quando eu entrei para o Santo. Quanto aos 

professores eu nunca tive problemas, porque na minha frente nunca me criticaram. Eu sei que por trás falavam 

muito. Conheço pessoas que me disseram isso há pouco tempo, que eles falavam: "Ah, ela fala para confrontar a 

gente" E realmente... [...] Eu queria mostrar o que eu era, sem poder mostrar porque minha família não sabia. [...] 

As minhas amigas, a Fulana [colega de turma] sempre foi neutra, a Cicrana [colega de turma] até hoje, quando 

pode, me mete a agulha, a Beltrana [colega deturma] ficou sem falar comigo. Ela não aceitou. [...] Em frente à

biblioteca ela gritou e eu gritei com ela”. (C.E. Alcindo Guanabara, discente, 2010)



docentes da rede pública de educação mostram dificuldades  para atuar 
como mediadores de tensões e conflitos raciais na escola, e tratar de 
temáticas relativas à educação para as relações étnico-raciais.



Durante o I Congresso 
Internacional das Raças, 
realizado em Londres, em julho 
de 1911, o delegado brasileiro 
João Baptista de Lacerda, diretor 
do Museu Nacional, apresentou 
a tese "Os mestiços do Brasil", 
em que garantia que em 100 
anos, precisamente em 2012, os 
negros desapareceriam da 
população brasileira e os 
mestiços estariam reduzidos a 
3%. A elite racista, entre os quais 
intelectuais e cientistas da 
época, atribuíam o atraso do país 
ao fato de ter uma maioria de 
população negra. A tese de 
Lacerda chegou a provocar 
revolta nessa elite, que 
considerava um século um 
tempo muito longo para o Brasil 
tornar-se branco.



http://2.bp.blogspot.com/-zdxLsdL893E/Tda61esU49I/AAAAAAAAAiQ/FhmdexlHch0/s1600/paironaldo_ameaca.jpg


”Numa sociedade racista, não basta não ser 

racista 

é necessário ser antirracista”



http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-11/pela-primeira-vez-negros-sao-maioria-no-ensino-superior-publico

https://exame.abril.com.br/brasil/os-dados-que-mostram-a-desigualdade-entre-brancos-e-negros-no-brasil/

ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018.
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