Menor salário, menos emprego e mais violência
A realidade dos negros no Brasil

Mais de 67% dos trabalhadores desempregados no Brasil são negros ou pardos.

Transcrevemos do jornal “O Trabalho” (1), edição nº 819, de 14 de Dezembro de
2017, este artigo sobre esta realidade social no Brasil.
(1) Jornal cuja publicação é da responsabilidade da Secção brasileira da IVª Internacional
(cujos militantes fazem parte da Corrente do Partido dos Trabalhadores – PT, com essa mesma
designação).
Em 2018 completam-se 130 anos sobre a abolição da escravidão no Brasil (1888). Porém, até hoje, a desigualdade entre brancos e negros é gritante e não se prevê que seja sanada a curto prazo.
Os negros hoje recebem cerca da metade do salário dos brancos para desempenhar as mesmas funções. A partir de
dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Económica Aplicada) e da PNAD anual (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios) entre os anos de 1995 e 2015 a Oxfam, entidade humanitária com Sede no Reino Unido, previu que –
mantendo-se o ritmo dos últimos 20 anos – demoraríamos 72 anos (em 2089) até haver equiparação salarial entre negros
e brancos.
Para Rafael Guerreiro Osório, sociólogo e investigador do IPEA, “esta estimativa [de equiparação], que é apavorante,
pode até nem acontecer. Isso depende de a gente continuar melhorando como estávamos, mas nada diz que a gente vai
continuar melhorando. O estudo tem o mérito de chamar a nossa atenção para o facto de que é preciso continuar
considerando a desigualdade racial um problema e procurando soluções para enfrentá-la”.
Hoje 67% dos negros recebem menos de 1,5 salário mínimo, enquanto isso acontece com menos de 45% dos brancos.
A educação é um dos elementos que mais interferem na renda salarial dos brasileiros: quanto maior é a escolaridade,
maior é a renda do trabalhador. Porém, mesmo se o estabelecimento de quotas proporcionou o crescimento do número
de negros dentro das universidades – em 2005 os jovens negros e pardos (1) representavam 5,5% dos estudantes
universitários, em 2015 esse número passou para 12,8% – ainda temos 87,2% de jovens não brancos fora das
universidades.

A violência contra os negros aumenta
Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que cresce a exposição à violência para a
população negra. De 2005 a 2015, enquanto houve uma redução de 12% de brancos assassinados, o assassinato de
negros cresceu 18%!
A juventude negra e pobre, principalmente nas periferias e comunidades, é vítima de um verdadeiro genocídio,
numa situação em que o facto de ser preto e jovem representa risco de vida.
O caso do actor negro que foi vítima de racismo e violência em São Paulo é um triste retrato da realidade de
milhares de jovens negros em todo o País. O actor Diogo Cintra, de 24 anos – após ser abordado, num terminal de
autocarros, por dois homens que queriam o seu dinheiro e o seu telemóvel – foi procurar o apoio dos vigilantes do
terminal que, praticamente, o “jogaram aos leões”. Cintra relatou que foi entregue pelos seguranças aos assaltantes,
tendo mesmo um dos vigilantes perguntado o que fariam dele. “Comecei a debater-me desesperadamente e os caras
começaram a bater-me. Socos, pontapés e vergastadas com um pau”, declarou Diogo.
Depois de mais de um século da abolição da escravidão, as desigualdades que atingem a população negra no
Brasil ainda são grandes. A luta por “A trabalho igual, salario igual”, assim como o fim do genocídio da juventude
negra, se soma a luta da classe trabalhadora e da juventude pelo fim da exploração e opressão que atinge a nossa
sociedade.
Joelson Souza

----------------------------------O manual do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) define o significado atribuído ao termo
“pardo” como uma pessoa com mistura de cores de pele, seja essa miscigenação mulata (descendentes de brancos e
negros), cabocla (descendentes de brancos e ameríndios), cafuza (descendentes de negros e indígenas) ou mestiça.

Mais de 63% dos desempregados são negros ou pardos
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua – realizada pelo IBGE, no terceiro
trimestre deste ano – dos 13 milhões de desempregados existentes no Brasil 8,3 milhões eram negros ou pardos, mais
de 63%!
No trabalho informal o número de negros e pardos também aumentou, chegando agora a 21,6%. Em sectores como a
construção civil, a agricultura e o trabalho doméstico a população negra é sempre maior do que a branca. Dos 1,8
milhões de trabalhadores ambulantes que há no país, 1,2 milhões são negros ou pardos, o que representa 66,7% do
total. Situação que tende a piorar com a aprovação da reforma laboral e a iminência da votação da reforma da
Previdência (Segurança Social). Neste processo os trabalhadores negros serão certamente uma das camadas mais
afectadas por essas reformas, caso a política golpista de Temer não seja derrotada.

