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RESUMO 

 

A educação tem sido vista como um dos principais meios que conduzem ao desenvolvimento 

de um país. A sociedade brasileira é caracterizada por grandes desigualdades sociais e a 

existência de desigualdade educacional no Brasil é fato de ampla aceitação pela literatura sobre 

o tema. O Brasil, apesar dos inúmeros avanços alcançados nas últimas décadas, ainda é um país 

extremamente desigual. No mesmo sentido, tem-se uma discussão crescente sobre a influência 

da raça/cor do indivíduo no alcance educacional. Estudos a respeito dessa questão revelam que 

a desigualdade no Brasil é desigual por cor, sendo ponto comum na literatura sobre o tema que 

a desigualdade racial aqui ainda assume proporções consideráveis mesmo após 130 anos da 

abolição da escravatura no país. Uma das facetas dessa disparidade se materializa no campo 

educacional. Tal desigualdade, notável em tempos remotos, até hoje permeia a estrutura social 

brasileira, sendo evidenciada, inclusive, quando se observa a educação formal de brancos e não 

brancos. Os negros se encontram em situação de desvantagem em relação aos brancos quando 

se considera a educação formal. Portanto, esta pesquisa busca compreender o comportamento 

da desigualdade educacional por cor no Brasil no período entre 2001 e 2015. Também, procura 

saber se as pessoas negras têm menores chances de concluírem níveis mais elevados de ensino. 

A metodologia compreendeu a revisão da literatura relevante para compreensão do tema desta 

pesquisa, além da utilização de um Software (STATA) de análise estatística para tabulação dos 

dados da PNAD. Um dos resultados aqui encontrados sugere melhorias, ainda que bastante 

limitadas, com relação à representação dos negros nos níveis maiores de escolaridade. Ao 

mesmo tempo, os negros representam a maioria nos níveis menores de escolaridade. Por outro 

lado, destacam-se as intensas desigualdades entre as regiões brasileiras, que se refletem também 

na questão educacional. Tem-se, ainda, uma forte associação entre a escolaridade de um 

indivíduo e a renda. Por fim, sustenta-se a importância de se promover políticas públicas 

voltadas para o ingresso e permanência dos estudantes no sistema escolar, além de políticas 

concomitantes de transferência de renda, já que esta constitui um dos fatores que influenciam a 

escolaridade.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Education has been seen as one of the main means leading to the development of a country. 

Brazilian society is characterized by great social inequalities and the existence of educational 

inequality in Brazil is a fact of wide acceptance in the literature on the subject. Brazil, despite 

the many advances made in recent decades, is still an extremely unequal country. In the same 

sense, there is a growing discussion about the influence of race / color on the individual's 

educational attainment. Studies on this issue reveal that inequality in Brazil is unequal by color, 

being a common point in the literature on the subject that racial inequality here still assumes 

considerable proportions even after 130 years of the abolition of slavery in the country. One of 

the facets of this disparity materializes in the educational field. Such inequality, notable in 

ancient times, has permeated the Brazilian social structure to date, and is evidenced, even when 

we observe the formal education of whites and nonwhites. Blacks are at a disadvantage 

compared to whites when considering formal education. Therefore, this research seeks to 

understand the behavior of educational inequality by color in Brazil in the period between 2001 

and 2015. It also seeks to know if black people have lower chances of completing higher levels 

of education. The methodology included the review of relevant literature to understand the 

theme of this research, as well as the use of statistical analysis software to tabulate PNAD data. 

One of the results found here suggests improvements, albeit rather limited, in relation to the 

representation of blacks in higher levels of schooling. At the same time, blacks account for the 

majority in lower levels of schooling. On the other hand, there are intense inequalities between 

the Brazilian regions, which are also reflected in the educational issue. There is also a strong 

association between an individual's schooling and income. Finally, the importance of promoting 

public policies aimed at students' enrollment and permanence in the school system, as well as 

concomitant income transfer policies, is underlined, as this is one of the factors that influence 

schooling. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país que tem as desigualdades como sua marca histórica. Ao longo do 

tempo se evidenciaram aqui tentativas de combatê-las e promover a equalização da condição 

social da sociedade brasileira. Porém, mesmo com tais iniciativas, ainda é fato que as 

desigualdades persistem de maneira acentuada. Uma das facetas da desigualdade social 

brasileira se revela no campo educacional. Estudos (LANGONI, 1973; ROSEMBERG; PIZA, 

1996) têm mostrado, desde o século passado, a existência de desigualdade educacional. Nos 

dias de hoje, pode-se dizer que a desigualdade educacional ainda persiste.  

A Constituição de 1988 é considerada como um marco no que tange aos avanços sociais 

no Brasil, estabelecendo importantes diretrizes para a educação nacional. Nela assim se define 

a educação: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Camara (2013) 

assinala que a educação é resultado da proteção e da necessidade de se estender esse direito 

“[...] a todo o cidadão, ante o mundo globalizado, a cidadania planetária e a interferência de 

novos conceitos de informação e de conhecimento, a fim de servir como condição de 

desenvolvimento do cidadão e sociedade.”. Observa-se, todavia, que o ideal que preconiza a 

educação como um direito de todos ainda constitui, na realidade, um ideal.  

Embora ainda haja grandes problemas no sistema educacional brasileiro, nas últimas 

décadas houve importantes melhorias, principalmente em relação à expansão educacional. De 

acordo com Silva e Hasenbalg (2000), a expansão do sistema educacional do Brasil pode ser 

observada por meio do significativo crescimento das matrículas nos distintos níveis de ensino. 

Ainda segundo os autores, as matrículas do ensino fundamental aumentaram de quase 16 

milhões em 1970 para 35,5 milhões em 1998. Com relação à taxa de escolarização líquida 

(pessoas de 7 a 14 anos de idade), tem-se, em 1970, 67%, já o valor em 1980 chega a 80% e em 

1998 atinge 95% (CASTRO, 1998, apud SILVA; HASENBALG, 2000). 

Como se vê, observam-se avanços significativos em relação ao acesso da população aos 

primeiros anos de educação. Em outras palavras, a parcela da população analfabeta diminuiu 

significativamente, a ponto de se poder dizer que, atualmente, se tem a universalização desse 

nível de ensino. Nos anos 2000, simultaneamente com a melhora nos indicadores sociais 

(redução da desigualdade de renda e queda do índice de pobreza), também é possível identificar 

alguns avanços no sistema educacional. Ainda em se tratando do analfabetismo, entre 2001 e 

2011, a taxa caiu cerca de 4,8 pontos percentuais, saindo de 14,6% para 9,83% (IBGE, 2018). 
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Outro aspecto que melhorou foi o tempo médio de permanência dos alunos na escola. De acordo 

com os dados do INEP (2018), entre 2010 e 2017, a média de horas-aula diária no ensino médio 

aumentou, aproximadamente, 8,7%. 

Da mesma forma, observa-se crescente ampliação do nível fundamental, porém, o 

mesmo não pode ser dito em relação ao Ensino Médio e Superior de educação. Aliás, um dos 

desafios brasileiros no âmbito educacional é fazer com que os estudantes consigam atingir 

níveis maiores de escolarização. Também tem sido discutida a importância de se promover 

melhorias na qualidade do ensino oferecido.   

Ainda que o Brasil tenha apresentado progresso na educação, sabe-se que os benefícios 

gerados não se distribuem de forma homogênea entre os atores e grupos sociais, gerando, 

naturalmente, impactos sobre a desigualdade. Há pesquisas que mostram que a desigualdade 

educacional no Brasil é fortemente influenciada pela raça/cor do indivíduo, haja vista que a 

discriminação racial fez parte da constituição da sociedade brasileira, refletindo ainda hoje a 

marcante diferença entre negros e brancos, dentre outros aspectos, em termos de renda, 

posicionamento no mercado de trabalho e alcance escolar.  

É lícito, portanto, observar a afirmativa de Zamora (2012), segundo a qual “se os negros 

são a maioria do país, supostamente deveriam ter a mesma equivalência em termos de acesso a 

direitos sociais. Contudo, a ‘parte negra’ concentra dados iníquos em relação à branca, 

formando, na prática, dois países.”. Consta-se na literatura (ROSEMBERG; PIZA, 1996; 

MAGALHÃES, 2009) que os estudantes negros estão significativamente situados em posições 

inferiores, tendo as piores chances de ingressarem no Ensino Médio e Superior.  

A presença cada vez maior do tema das desigualdades raciais no país é facilmente 

identificada não apenas como tema de debate público e acadêmico: é também objeto de 

preocupação governamental, ao redor do qual tem se constituído um conjunto de iniciativas. 

Esse movimento nasce da crescente aceitação de que, para se construir uma efetiva democracia 

racial, é necessária uma intervenção pública que atue no combate à discriminação e ao racismo 

(JACCOUD, 2008).  

Considera-se, como observa Sales Jr (2006), que a desigualdade no Brasil não é de 

cunho apenas social: ela revela um forte e inegável caráter racial. Sendo assim, estudar a 

situação dos estudantes negros no que tange à sua escolarização é de extrema relevância, já que 

tem sido cada vez mais consensual o fato de que maior escolaridade traz como resultados 

maiores alcances sociais: melhor posicionamento no mercado de trabalho, consequentemente, 
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maiores aquisições em renda. Não só isso, mas a educação também é vista como um processo 

de libertação do indivíduo.  

O sistema educacional brasileiro abrange a Educação Básica e Ensino Superior. A partir 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), a Educação Básica passou a ser 

estruturada por etapas e modalidades de ensino, abrangendo a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio. Sendo assim, nesta pesquisa, estudou-

se a educação em seu aspecto formal (ou escolar), apesar das objeções existentes no que diz 

respeito a esse tipo de educação, já que se verificam também outras formas de se educar. 

Diante da questão da desigualdade educacional, particularmente, da desigualdade 

educacional por cor, esta pesquisa pretende responder às seguintes questões: (1) Como se 

comportou a desigualdade educacional por cor no Brasil no período entre 2001 e 2015? (2) As 

pessoas negras têm menores chances de concluírem níveis mais elevados de ensino?  

Diante do exposto, este trabalho investigou a desigualdade educacional brasileira com 

ênfase na questão racial. Para isso, foi analisada a proporção de pessoas em cada nível de 

escolaridade e conforme a cor/raça, permitindo, então, verificar se a desigualdade educacional 

declinou ao longo do período de 2001 a 2015. A escolha de tal período se deu diante do marco 

do programa Bolsa Família (inicialmente, Programa Bolsa Escola) como um dos instrumentos 

que influenciaram a queda das desigualdades existentes no Brasil e, também, por se tratarem de 

dados disponíveis de anos mais recentes. Além disso, foi examinada a dificuldade que pessoas 

negras possuem para acessar e concluir determinados níveis de escolaridade. 

Este trabalho está dividido da seguinte forma: primeiramente, fez se uma revisão teórica 

sobre a relação da educação com o desenvolvimento, e das desigualdades educacional e racial 

existentes no Brasil. Assim, na primeira seção discutiu-se sobre as principais acepções sobre o 

desenvolvimento para o Brasil, e também a relação que a educação tem com o desenvolvimento. 

Na segunda seção, fez-se uma revisão da literatura sobre o tema de raça, já que as 

desigualdades raciais estão fortemente relacionadas ao fato de que, durante muito tempo no 

Brasil, se considerou a existência de distintos grupos raciais, sendo que, nesse contexto, os 

negros sempre foram vistos como inferiores aos brancos. Além disso, discutiu-se a questão das 

desigualdades educacionais e raciais. 

Na terceira seção foram apresentados os resultados obtidos por meio das análises dos 

dados das PNADs. Observou-se as diferenças de aquisição em termos de escolaridade dos 

grupos de brancos, pretos e pardos, além da análise do Modelo Logit Multinomial, que 

evidencia a significância estatística dos resultados analisados. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Geral 

 

Analisar a desigualdade educacional brasileira sob uma perspectiva de raça, buscando 

compreender o comportamento dessa desigualdade no Brasil no período de 2001 a 2015, 

levando em conta também as diferenças regionais. 

 

1.1.2. Específicos 

 

Especificamente, pretendeu-se: 

a) Entender o contexto histórico da desigualdade educacional no Brasil e grandes 

regiões; 

b) Avaliar e quantificar, ao longo do período mencionado, as diferenças em termos de 

nível de escolaridade, observando a cor do indivíduo; e 

c) Quantificar as chances de pessoas negras, em comparação com pessoas brancas, 

concluírem níveis mais elevados de ensino. 

 

2. DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO NO BRASIL 
 

Quando se fala em desenvolvimento, naturalmente, percebe-se que esse conceito está 

permeado por diversas acepções, cada qual procurando atribuir a esse fenômeno um conceito, 

ou mesmo procurando conferir a este as características que lhe são peculiares. Cabe lembrar 

que na literatura encontram-se diversas acepções no que diz respeito ao que seria o 

desenvolvimento. Seu conceito não é resolvido e envolve uma variedade de discussões, sendo, 

portanto, impossível encontrar apenas uma concepção que tente expressá-lo.  

A discussão teórica desse tema é de considerável relevância e demonstra que o 

desenvolvimento é constituído por uma variedade de dimensões, tais como a econômica, 

política, social e ambiental. A fim de compreender o que se entende como desenvolvimento 

aborda-se algumas teorias sobre essa temática. 

Cardoso (1995) observa que o desenvolvimento atualmente tem ganhado diversos 

sentidos: “Fala-se de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento social, [...] de 

desenvolvimento humano, de desenvolvimento com equidade.” O crescimento da economia 

passa a ser visto então como um elemento de um processo mais amplo. Vê-se que a dimensão 
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ambiental também tem sido considerada, pois mesmo em países desenvolvidos o crescimento 

traz problemas, que podem colocar dificuldades quanto à sustentação do progresso. Sendo 

assim, tornou-se claro que as políticas de desenvolvimento necessitam ser estruturadas por 

valores que não são apenas os da dinâmica econômica. (CARDOSO, 1995) 

Então, desenvolvimento não deve ser restrito à distribuição do crescimento, ou seja, das 

“taxas positivas de crescimento do PIB”, ele deve promover a melhoria dos indicadores sociais 

e de bem-estar. (FONSECA, 2004) 

Foi-se o tempo, diz Veiga (1991), em que produzir mais significava, quase sempre, viver 

melhor. No Primeiro Mundo rompeu-se esse ajuntamento entre “mais” e “melhor”. As 

necessidades básicas dessas populações estão fartamente atendidas; e muitas das necessidades 

ainda não respondidas não exigem que se produza mais, mas sim que se produza de outra 

maneira, outra coisa, ou mesmo que se produza menos. É particularmente o caso do ar, da água, 

do espaço, do silêncio, da beleza, do tempo, dos contatos humanos.  

De modo geral, o desenvolvimento na concepção do campo econômico é considerado a 

“força motriz” dotada da capacidade de fazer com que uma sociedade “atrasada” se torne uma 

sociedade “avançada”. Nesse sentido, desenvolver é acumular para posteriormente distribuir. 

Essa perspectiva de desenvolvimento, difundida, sobretudo pela abordagem neoclássica da 

economia, significa que o desenvolvimento se propaga de forma concêntrica ao longo do tempo 

pelo espaço, levando a um estado em que todos terão o mesmo nível de progresso material, 

social e cultural dos países capitalistas avançados. Sabe-se, entretanto, que as evidências 

históricas comprovam que isso não acontece na prática. Ao contrário, houve ampliação da 

disparidade entre países ricos e países pobres. (SANTOS et al, 2012) 

Lima e Simões (2010) explicam que o processo de desenvolvimento econômico não se 

dá da mesma maneira nem simultaneamente em todas as partes. Ao contrário, esse processo é 

permeado por irregularidade e caracterizado por fortalecer áreas mais dinâmicas e que possuem 

maior potencial de crescimento. Quando se fala em desenvolvimento, mais precisamente, 

quando se fala que um país é desenvolvido, naturalmente - ainda que não diretamente - refere-

se a seu oposto, ou seja, ao subdesenvolvimento. Na concepção de Celso Furtado (1999, p.58) 

“o subdesenvolvimento era uma espécie de devastação”.  

Com vistas a superar o subdesenvolvimento por meio da industrialização, vários países 

do mundo adotaram políticas baseadas na aplicação da teoria dos polos de crescimento a fim 

de resolver os problemas relacionados às desigualdades intra e inter-regionais, tendo o apoio 

do Estado e gerando um modelo específico de atuação deste: o desenvolvimentismo. O Brasil 
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não fugiu a esse contexto, pelo contrário, aqui, assim como em outros países periféricos, esse 

modelo se tornou hegemônico. A ideia era que a intervenção era necessária para que se pudesse 

oferecer os requisitos que possibilitassem os investimentos em áreas mais atrasadas 

economicamente, rompendo, assim, com o ciclo vicioso das economias periféricas ao instigar 

economias externas em diversos espaços nacionais e subnacionais. 

Oliveira (2002) argumenta sobre a importância de se ver o desenvolvimento como um 

processo complexo de modificações e transformações de natureza política e econômica, e, 

sobretudo, humana e social. A noção de desenvolvimento, então, está atrelada à de crescimento. 

Este, constituindo aumentos no produto e na renda, será transformado a fim de atender às 

diversas necessidades humanas, seja de transporte, saúde, educação, habitação, alimentação, 

lazer, dentre outras. O crescimento, ainda que não seja a única condição para o 

desenvolvimento, constitui condição para se superar a pobreza e chegar a um padrão digno de 

vida. Pode-se perceber, portanto, que o aumento do produto é importante, mas não resultará, 

sozinho, em desenvolvimento, considerando que este também envolve outros fatores passíveis 

de causar efeitos na qualidade de vida da sociedade. 

Na visão do autor acima citado, a necessidade de levar à industrialização e ao 

crescimento econômico acaba por não permitir que os planejadores percebam que o que vale, 

de fato, no processo de desenvolvimento, é a qualidade de vida das pessoas. São elas, tanto o 

meio quanto o fim do desenvolvimento econômico.  

O conceito de desenvolvimento humano é mais amplo do que o de desenvolvimento 

econômico. Enquanto este último está intimamente ligado à ideia de crescimento, aquele está 

associado ao bem-estar da sociedade. Mas estes conceitos não são antagônicos, já que é 

necessário a um país conhecer um processo de crescimento que resulte no incremento da 

produção e da produtividade do sistema econômico, aumente as opções oferecidas a seus 

habitantes e lhes garanta a oportunidade de empregos produtivos e remunerados de forma 

adequada, a fim de conseguir manter e aumentar o bem-estar de sua população (OLIVEIRA, 

2002). 

Percebe-se, após várias décadas de busca pela promoção do crescimento econômico, 

que ele sozinho não é o bastante. Hoje, considera-se cada vez mais como o crescimento afeta a 

vida das pessoas, ou seja, “se os incrementos positivos no produto e na renda estão sendo 

utilizados ou direcionados para promover o desenvolvimento humano” (OLIVEIRA, 2002). 

Logo, para que se chegue ao desenvolvimento humano (e social), deve-se ter antes o 

crescimento econômico, sendo a produtividade um elemento fundamental desse processo, mas 
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não será o objetivo último do desenvolvimento, nem garante, sozinho, a melhoria do nível de 

vida da população. (PROGRAMA..., 1996, p.1 apud OLIVEIRA, 2002)  

Existem pelo menos duas correntes de pensamento econômico sobre o tema do 

desenvolvimento. Na perspectiva da primeira, o crescimento é sinônimo de desenvolvimento; 

já a segunda acredita que o crescimento é condição essencial para o desenvolvimento, mas não 

é suficiente. Na primeira abordagem estão os modelos de crescimento dos economistas 

clássicos e neoclássicos, como Harrod e Domar, enquanto na segunda estão os economistas de 

vertente crítica, formados na tradição marxista ou cepalina, cujo conceito de desenvolvimento 

abarca mudanças na qualidade de vida das pessoas, nas instituições e nas estruturas produtivas, 

enquanto o crescimento seria apenas um aumento quantitativo do produto. Nesta vertente estão 

economistas como Raul Prebich e Celso Furtado. (Souza, 1993 apud Oliveira, 2002) 

O conceito de desenvolvimento, como se sabe, não está imune às críticas. Para Latouche 

(1996),o desenvolvimento é a busca pelo prolongamento da colonização, nesse caso é feita a 

auto colonização dos países afetados; já que não se destruiu ativamente, se destrói de forma 

passiva,  por meio do julgamento que conduz à perda de sentido e, uma vez julgada como 

subdesenvolvida pelo restante do mundo, a sociedade do Terceiro Mundo não tem outra saída 

a não ser “inscrever sua ação no quadro de uma estratégia de desenvolvimento”.  

Tal desenvolvimento é conseguido por meio da industrialização, ela é “o caminho real 

para se alcançar o nível de vida do Ocidente e as miragens de seu poder”. “Atingiríamos então 

uma industrialização em pleno exercício que realiza o desenvolvimento, isto é, o belo, o bom, 

o bem da modernidade.” Porém, dela decorre o que Latouche chama de mimetismo tecnológico 

irreversível, onde se muda os hábitos de consumo e se destrói os hábitos e usos tradicionais 

(LATOUCHE, 1996). 

A noção de desenvolvimento é, na visão desse autor, uma concepção do Ocidente, de 

forma que se tem um julgamento sobre aquele que não é considerado “ocidental”, que passa a 

ser tido como miserável antes mesmo de o ser. Da mesma forma, “o desenvolvimento é uma 

denominação ocidental”; é esse padrão do Ocidente para os demais. “Ao se colocar como 

modelo, a máquina ocidental se apresenta acessível a todos.” Assim, aquilo que não segue aos 

moldes ocidentais constitui o subdesenvolvimento. “A máquina ocidental inocente e eficaz se 

oferece como modelo a permanente a ser adotada.” Portanto, o subdesenvolvimento se mostra 

como resultante “da má sorte, do despreparo e da perversidade.” (LATOUCHE, 1996) 

Uma das teorias para o entendimento da dinâmica do desenvolvimento nos países 

“periféricos” foi desenvolvida por Trotsky, a chamada teoria do Desenvolvimento Desigual e 
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Combinado. De acordo com Lowy (1998, p.73), a teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado de Trotsky consiste numa tentativa de explicar as modificações ocasionadas pelo 

capital e ainda “dar conta da lógica das contradições econômicas e sociais dos países do 

capitalismo periférico ou dominados pelo imperialismo”. Essa teoria é importante não apenas 

por sua contribuição ao entendimento do imperialismo, mas também porque consiste em uma 

das tentativas mais significativas de superar o evolucionismo. (LOWY, 1998) 

Essa teoria demonstra que há uma dinâmica do capitalismo que é articulada de 

alguma forma, ou seja, não é antagônica, se combina. A hipótese da teoria é de que 

 

O capitalismo (...) preparou e, num certo sentido, realizou a 

universalidade e a permanência do desenvolvimento da humanidade. 

Por isto está excluída a possibilidade de uma repetição das formas de 

desenvolvimento de diversas nações. Forçado a se colocar a reboque 

dos países avançados, um país atrasado não se conforma com a ordem 

de sucessão. (LOWY, 1998, p.76) 

 

Os países menos desenvolvidos se veem obrigados a avançar à força, saltando as etapas 

intermediárias. É importante mencionar que estas sociedades não têm a possibilidade absoluta 

de “pular” as etapas, pois existe as limitações de capacidade econômica e cultural de cada uma. 

Assim, os países acabam rebaixando aquilo que emprestam ao exterior a fim de se adequarem 

a sua cultura mais primitiva. Diante da necessidade do exterior, eles são obrigados a avançar 

saltando as etapas. Dessa dinâmica resulta a lei do desenvolvimento combinado entre países, 

que pode ser entendida por meio da reaproximação de diversas etapas, da combinação de fases 

distintas, do amálgama de formas arcaicas com as mais avançadas. (LOWY, 1998) 

Ainda acerca das interpretações do processo de desenvolvimento brasileiro, distinguem-

se a Teoria do Desenvolvimento (CEPAL) e a Teoria da Dependência. Tais teorias trazem 

relevantes contribuições para o entendimento do modo como se deu a inserção da economia 

brasileira no contexto do desenvolvimento global. 

Segundo Dias (2012), o estruturalismo da Cepal e a teoria da Dependência constituem 

duas das mais relevantes e mais proveitosas teorias sociais já produzidas sobre a América 

Latina. Aproximadamente entre os anos 1950 e 1980, essas escolas de pensamento 

influenciaram no debate sobre as origens da pobreza, do atraso econômico e do 

subdesenvolvimento, causando repercussão e intervenção para além da América Latina, 

adquirindo espaço, mesmo que periférico, na galeria de interpretações de influência global. 
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2.1. Desenvolvimento na concepção da Teoria da Dependência 

 

Ainda sobre a compreensão do desenvolvimento, tem-se a Teoria da Dependência, 

desenvolvida por Rui Mauro Marini para explicar como se deu a inserção da economia da 

América Latina no cenário mundial. A preocupação de Marini está em “entender a dinâmica da 

produção de riqueza capitalista, inerente à extração de valor, via mais-valia (relativa, absoluta, 

extra) – exploração do trabalho.” Feito isso, o autor se volta para a superação da realidade e 

suas contradições (NEVES, 2012). 

Nessa teoria, Marini argumenta que a dependência é fruto de um processo histórico de 

inclusão das economias da periferia no capitalismo global. A dependência é entendida como 

“uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo âmbito as 

relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a 

reprodução ampliada da dependência” (NEVES, 2012). Tal processo se deu de forma que 

 

Desde os primórdios da divisão internacional do trabalho no mundo 

capitalista os países da América Latina inseriram-se como fornecedores 

de bens-salário e matérias-primas (...). A inserção não permite uma 

dinâmica de acumulação a essas economias que seja baseada no 

progresso técnico, exigindo a depreciação dos salários, o que por sua 

vez determina um mercado interno limitado (MARINI apud NEVES, 

2012, p.34). 

 

A dependência se mostra também nos seguintes termos: como houve uma grande 

ampliação na mobilidade de capital e sua disponibilidade na economia mundial desde os anos 

1970, aumentou-se a dependência do capital externo nos países em desenvolvimento. Mediante 

essa situação, houve aumento significativo da exposição e vulnerabilidade às mudanças nos 

mercados mundiais de capital, bem como a diminuição substancial do espaço de manobra 

política. Além disso, com a deterioração dos termos de troca da periferia em relação às 

economias centrais, uma parte do excedente econômico dos países periféricos é transferida para 

as economias centrais, fazendo com que se fortifique o poder da classe capitalista do centro 

(KAY, 2009). 

A América Latina se insere em um movimento de internacionalização que resulta em 

uma divisão do trabalho, mas tendo somente a função de fornecer alimentos e matérias-primas 

( passa a ser fornecedora mundial de alimentos ), o que terá como efeito diminuir o valor real 

da força de trabalho nos países industriais, fazendo com que o aumento da produtividade desses 

países seja feito em cotas de mais-valia cada vez mais altas. Em última instância, ao realizar a 
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incorporação ao mercado mundial de bens-salário, os países latino-americanos passam a ter um 

papel determinante no incremento da mais-valia relativa nos países industriais (NEVES, 2012). 

Para Machado (1999), desde o início, a dependência está nas relações internacionais de 

domínio e submissão no sistema de interdependências. Em decorrência dessa forma de inserção 

passam a ocorrer trocas desiguais no comércio internacional, onde “os produtos industrializados 

submetem-se ao processo concorrencial cuja natureza é de obtenção de ganhos extraordinários 

pela via da incorporação do progresso técnico”, além de haver diminuição dos preços 

compensada pelo incremento da produtividade e da produção que resulta em produtos 

industrializados com “preços relativos mais altos que os produtos primários”.  

A América Latina, “chamada a coadjuvar a acumulação de capital com base na 

capacidade produtiva do trabalho dos países centrais”, teve que fazê-lo por meio de uma 

contradição, ou seja, uma acumulação baseada na superexploração do trabalhador, culminando 

na essência da dependência latino-americana.  

É essa linha que segue o pensamento de Marini, segundo o qual o “desenvolvimento” 

que logrou a América Latina se deu de forma dependente e subordinada. (NEVES, 2012) 

Por meio da discussão ora apresentada, torna-se ainda mais evidente o fato de que, o 

chamado “desenvolvimento” é algo complexo, que transcende ao ideário comum, perpassando 

por diversos âmbitos. O alcance deste estágio abarca um sistema igualmente complexo e 

globalizado no qual estão inseridos os países “desenvolvidos” e “subdesenvolvidos”. 

 

2.2. Desenvolvimento na concepção da Teoria do Desenvolvimento (CEPAL) 

 

As transformações da economia mundial após a Primeira Guerra – mais protecionismo 

e menos elasticidade da demanda por produtos primários – acabaram por deixar a doutrina 

dominante do livre-comércio passível de forte contestação, formando-se nos países latino-

americanos um processo espontâneo de industrialização auxiliado por um contexto de 

“revolução keynesiana”, já que esses países passavam por desequilíbrios crônicos em seu 

balanço de pagamentos. 

Desta forma, após a Segunda Guerra Mundial, verificava-se nas economias desses 

países relevantes transformações resultantes da industrialização e urbanização crescentes, onde 

se verificava uma taxa de crescimento de 5,8% entre 1945 e 1954 (PEREIRA, 2011). Até este 

momento, observa Dias (2012), o atraso econômico e social das regiões pobres não constituía 

tema alvo de muita atenção da ciência econômica nem das principais potências mundiais, por 

não ser visto como problema importante. 
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Porém, a ideologia liberal, defendendo a divisão internacional do trabalho na 

perspectiva da teoria ricardiana das vantagens comparativas, foi ganhando força novamente ao 

passo em que as exportações latino-americanas recuperavam seus níveis normais. Dessa forma, 

o subdesenvolvimento da América Latina era interpretado como sendo “etapas” do processo de 

desenvolvimento, o “take-off” de Rostow, segundo o qual o subdesenvolvimento era uma etapa 

necessária, que todas as economias deveriam passar antes de chegar ao desenvolvimento. 

Diante dessa explicação limitada, ainda não existia um corpo teórico que se baseasse na 

industrialização como o caminho mais fácil para se alcançar o desenvolvimento mais 

rapidamente (PEREIRA, 2011). 

A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) é uma das cinco 

comissões regionais das Nações Unidas, tendo sua sede em Santiago do Chile. Foi criada 

visando contribuir para o desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar as ações 

encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com as 

outras nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho foi ampliado aos países do Caribe e se 

incorporou o objetivo de promover o desenvolvimento social. 

Com a criação da Comissão, em 1948, uma nova instrumentalização teórica torna-se 

possível. A CEPAL surge em uma conjuntura em que os países latino-americanos se 

encontravam insatisfeitos por terem ficado de fora da ajuda do Plano Marshall à Europa e pelo 

sucateamento de seus equipamentos industriais resultante da falta de dólares para importar 

devido aos anos de crise das exportações. Essa Comissão, tendo sede em Santiago, no Chile, 

não era apenas mais uma agência internacional sem expressão como muitas já criadas, antes 

seria uma “matriz de um original pensamento latino-americano, crítico do liberalismo, que 

influenciaria toda uma geração de economistas” (PEREIRA, 2011, p.123). 

A Teoria do Desenvolvimento veio, então, com a pretensão de identificar os obstáculos 

à modernização. Foi a perspectiva dessa teoria que orientou a criação da CEPAL, cujo propósito 

era criar um aparato industrial guiado pela ação estatal, a fim de oferecer condições para que os 

países da região se desenvolvessem (DUARTE; GRACIOLLI, 2011). 

A Teoria do Desenvolvimento buscava analisar e entender como se dava a reprodução 

do sistema capitalista de produção nos países periféricos, sistema este que se caracteriza por 

ampliar as desigualdades em termos políticos, econômicos e sociais entre países e regiões, 

fazendo com que a economia de determinado país dependesse do desenvolvimento e ampliação 

de outras economias. Assim, o subdesenvolvimento configurava uma situação de 

desenvolvimento pré-industrial:  
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A idéia central na Teoria do Desenvolvimento é o entendimento do 

desenvolvimento enquanto um continuum evolutivo. Os países 

avançados se encontrariam nos extremos superiores desse continuum, 

que se caracterizava pelo pleno desenvolvimento do aparelho 

produtivo, de forma que o processo de desenvolvimento econômico que 

neles ocorreu seria um fenômeno de ordem geral, pelo qual todas os 

países que se esforçassem para reunir as condições adequadas para tal 

deveriam passar. Enquanto isso, as nações atrasadas se encontrariam 

em um estágio inferior de desenvolvimento, com baixa expressão em 

termos do desdobramento de seu aparelho produtivo, em decorrência de 

sua incipiente industrialização. (DUARTE; GRACIOLLI, 2011) 

 

A fim de examinar e propor soluções para os problemas do capitalismo na periferia, os 

autores cepalinos defendiam a necessidade de um esforço de teorização independente, que 

considerasse as especificidades locais e pensasse o desenvolvimento econômico a partir dessas 

considerações, ou seja, analisar as economias periféricas como elas são (DIAS, 2012). 

Tem-se, assim, as diretrizes para um modelo de atuação do Estado que foram 

estabelecidas pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 

acreditando-se que a única forma de superar a pobreza e o subdesenvolvimento era a 

industrialização, sendo que esta não se conseguiria pela ação do livre mercado, antes se daria 

pela ação do Estado enquanto planejador, tanto em áreas produtivas como nas áreas de saúde, 

educação, moradia, etc., bem como na captação e direção do uso dos recursos financeiros e na 

efetivação de investimentos diretos em setores nos quais o empreendimento privado fosse 

insuficiente (LIMA e SIMÕES, 2010). 

Panno, Kuhn e Riterbuch (2005) argumentam que a Cepal foi, durante cinco décadas, a 

principal fonte de informações e análises sobre o contexto econômico e social latino-americano. 

Prebisch (1945 apud Couto, 2007) ao discorrer sobre o desenvolvimento na América Latina, 

desenvolve seu principal conceito teórico, o conceito de ciclo econômico. Em sua visão, o ciclo 

consistia em um “movimento alternado de rendas que se contraíam e se dilatavam em um 

processo circulatório.” O processo circulatório de rendas caracterizava por não ser circunscrito 

a um país, sendo, antes um fenômeno internacional. 

Na perspectiva de Prebisch (1949), a ideia segundo a qual os países de produção 

primária não precisariam industrializar-se incorre em grande equívoco. Essa visão, segundo a 

qual os benefícios da divisão internacional do trabalho seriam difundidos para toda coletividade 

não se via na prática. Na realidade, explica o autor,  
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Se por coletividade entende-se tão somente o conjunto dos grandes 

países industrializados, é verdade que o fruto do progresso técnico 

distribui-se gradativamente entre todos os grupos e classes sociais. 

Todavia, se o conceito de coletividade também é estendido à periferia 

da economia mundial, essa generalização passa a carregar em si um 

grave erro. (PREBISCH, 1949, p.72) 

 

Neste sentido, o autor desenvolve a teoria centro-periferia. A relação entre o centro e a 

periferia se desenvolve de forma desigual, em que os benefícios da produtividade são restritos 

em grande parte à população dos países centrais, gerando as grandes diferenças nos padrões de 

vida entre os países periféricos e centrais, bem como as notáveis discrepâncias entre as forças 

de capitalização. De acordo com sua perspectiva, os países do centro concentrariam todos os 

ganhos advindos do processo de internacionalização da produção. Por isso a importância de os 

países da periferia se industrializarem. Esse seria o único meio de fazer com que esses países 

adquiram uma parte do progresso técnico e eleve o padrão de vida das massas.  

    Enquanto isso, para Furtado as grandes dificuldades do desenvolvimento se encontravam nos 

níveis mais baixos de produtividade. A dinâmica própria do crescimento faz com que parte do 

aumento da renda seja reservado para capitalização. Quando, porém, existe uma corrente de 

intercâmbio externo, uma comunidade com baixos níveis de produtividade acaba por iniciar um 

processo de desenvolvimento sem que antes tenha a acumulação de capital. 

Diante dos diversos embates acerca de como se daria o desenvolvimento ao nível que 

se considera ideal, uma coisa é certa: a educação não fica de fora dessa discussão, ao contrário, 

ela é posicionada como um dos meios mais importantes de um povo chegar a esse patamar.  

Com a tese da Cepal sendo a teoria apropriada por esta pesquisa, pode-se dizer que a 

educação é um dos principais meios para se construir uma nova realidade econômica e social 

para os países em desenvolvimento. Nessa perspectiva a educação adquire função de propagar 

novas mentalidades e novas práticas, ganhando relevância a necessidade de se reformular os 

sistemas educacionais, de maneira que seja possível efetuar mudanças no setor produtivo. 

(OLIVEIRA, 2001) 

Destaca-se, principalmente, a qualidade da educação, uma vez que “[...] os êxitos e 

atrasos no campo econômico, político e social, podem ser explicados, se não totalmente, pelo 

menos parcialmente, pela qualidade do serviço educacional oferecido.”. A educação e o 

conhecimento são vistos, então, como elementos promotores da transformação produtiva com 

equidade e como fatores essenciais à promoção do desenvolvimento regional. (OLIVEIRA, 

2001) No contexto de inserção de uma região na economia global, a educação e a difusão do 

progresso técnico são indispensáveis, pois permitirão a elevação da produtividade e a melhoria 



 

14 
 

da capacidade institucional, levando a uma conciliação da equidade com a inserção 

internacional. (MOURA; SILVA, 2012) 

Castro (2001) expõe que as limitações na quantidade e na qualidade da educação 

constituem a origem do baixo crescimento. Porém, o avanço da economia não será alcançado 

apenas por meio de melhorias na educação, já que existem outros fatores envolvidos no 

processo de crescimento de uma economia. 

No Brasil, a escassez da educação é considerada como o gargalo do crescimento. Mas, 

como defende a autora, tal escassez não bloqueou o crescimento do país até a década de 1980. 

Isso pode ser explicado, provavelmente, porque naquela época as grandes empresas que 

operavam no país possuíam tecnologia relativamente sofisticada, porém, estável. Como a 

demanda por educação e formação está vinculada ao nível de complexidade da tecnologia, e, 

sobretudo, da velocidade com que ela muda, quando a mudança é pouca, pode-se fazer um 

serviço aprimorado, mesmo com pouca educação. Contudo, quando a mudança de tecnologia é 

permanente, o nível de escolaridade determinará a velocidade de adaptação, já que a educação 

concede maior capacidade de aprendizado. Portanto, se uma ocupação é estável, é possível 

aprender a concretiza-la. Por outro lado, as mudanças rápidas de tecnologia e equipamentos, 

exigem que se aprenda o novo com maior rapidez. Tal aptidão só se torna viável a quem possui 

mais educação. (CASTRO, 2001) 

 

2.3. Considerações sobre educação no âmbito do desenvolvimento 

 

A presença e influência dos economistas nas discussões sobre a relação entre educação 

e desenvolvimento têm crescido e, de acordo com suas orientações e posições ideológicas, 

existem aqueles que se posicionam como defensores da educação como fator promotor do 

desenvolvimento, de um lado, e aqueles que acreditam ser o desenvolvimento a causa que 

possibilitaria alcançar uma educação adequada. A primeira vertente, onde estão os mais liberais 

e ortodoxos, acredita que as variáveis internas de cada país e a “qualidade” de seus indivíduos 

(incluindo o grau de escolaridade) são aspectos que impulsionarão o desenvolvimento. A 

segunda linha, em que se situam os mais heterodoxos, vai dizer que os fatores macroeconômicos 

garantem a progressão de uma educação de qualidade (HADDAD, 2014). 

A educação pode ser ministrada sob três planos: a educação formal, não formal e 

informal. A educação formal tem como característica ser altamente estruturada. Ela se dá no 

seio de instituições próprias (escolas e universidades) onde o aluno deve seguir um programa 



 

15 
 

determinado previamente, do mesmo modo que os outros alunos que frequentam a mesma 

instituição (CHAGAS, 1993). 

A educação não formal acontece fora do ambiente escolar e “[...] é veiculada pelos 

museus, meios de comunicação e outras instituições que organizam eventos de diversa ordem, 

tais como cursos livres, feiras e encontros, com o propósito do ensinar ciência a um público 

heterogéneo.” A aprendizagem não formal é transmitida de acordo com os desejos do aluno, 

em um espaço especialmente preparado para se tornar agradável (CHAGAS, 1993). 

Por fim, a educação informal acontece de forma espontânea na vida do dia-a-dia através 

de conversas e vivências com familiares, amigos, colegas e interlocutores ocasionais. 

(CHAGAS, 1993). 

Gaspar (1990) salienta ser a educação formal uma instituição muito antiga, que tem sua 

origem ligada ao desenvolvimento da civilização e ao acúmulo de conhecimentos por ela 

produzido. Sendo assim, a educação formal compreende a educação oficialmente reconhecida, 

oferecida nas escolas em cursos com níveis, graus, programas, currículos e diplomas. 

Caleiro (s.d.), tratando dos benefícios da educação, identifica os benefícios individuais, 

que podem ser medidos no plano da saúde, da produtividade, da redução da desigualdade na 

distribuição do rendimento, além dos benefícios sociais, que se verificam na redução dos efeitos 

da pobreza, na contribuição para a democratização, na promoção da paz e da estabilidade, no 

aumento da preocupação com as questões ambientais, no aumento da competitividade 

econômica.  

Ou seja, as vantagens de um país serão identificadas não como resultado da quantidade 

de recursos naturais que ele possui, mas do fator trabalho que, ao ser melhor educado/formado, 

pode aproveitar ao máximo, ou melhor, a tecnologia existente. Portanto, torna-se possível, com 

o incremento da produtividade, alcançar maior crescimento econômico. (CALEIRO, s.d.). 

A educação que se direciona para o desenvolvimento deve, então, priorizar três aspectos 

principais: o melhoramento da educação básica, com aumento não só do número de anos de 

estudo, como também de sua qualidade, o que permitirá que se chegue aos níveis de ensino 

posteriores; a orientação da educação para outras questões, tais como a sustentabilidade, 

objetivando a aquisição de aptidões individuais e sociais que reflitam sobre os interesses das 

gerações futuras; o aumento da compreensão dos cidadãos em geral sobre a importância da 

educação (CALEIRO, s.d.). 

Vale lembrar que o ideal que preconize uma educação de qualidade para todos, se 

direciona, para além do desenvolvimento que proporcione benefícios econômicos: está também 
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pautado na defesa da cidadania e da justiça social. Para Júnior (2004), o desenvolvimento deve 

remover as principais fontes de privação de liberdade, indo contra a pobreza, tirania, carência 

de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência de serviços públicos, 

repressão do Estado, discriminação social, exclusão, exploração etc. 

    Castro (2012), tratando da política social como fonte importante de sustentação do 

desenvolvimento, destaca o papel desta como realizadora de proteção social e de promoção 

social. Quanto a este último aspecto se entende justamente a geração de igualdades, 

oportunidades e resultados para indivíduos e/ou grupos sociais, pressupondo-se que a geração 

de igualdades está relacionada à expansão da oferta de bens e serviços sociais, enquanto bens 

equalizadores providos pelo poder público, sobretudo a escolarização. 

Ainda segundo Haddad (2014), a aprovação do novo Plano Nacional de Educação e as 

exigências por melhorias nos sistemas de ensino, unidas aos baixos índices de crescimento 

econômico dos últimos anos, colocaram novamente em pauta a associação entre educação e 

desenvolvimento.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) traz ao entendimento que a 

educação engloba os processos de formação que se desenvolvem no âmbito familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Essa mesma lei já trata da 

educação escolar como sendo voltada para o trabalho ao estabelecer que “[...] a educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.” 

É interessante que a LDB não só dispõe sobre a finalidade da educação como o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho, como também estabelece que um dos princípios para ministração do ensino é 

a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

Diante disso, a primeira forma de se verificar a “qualidade da educação” é estudar a 

frequência à escola, e isso inclui não só a matrícula em uma escola, mas também a permanência 

do aluno, sua promoção para diferentes etapas do ensino e a conclusão do ensino fundamental 

(SOARES; ALVES, 2003). 

Um dos problemas desafiadores na educação brasileira durante longo tempo foi a 

questão do analfabetismo. Hoje, mesmo com a chamada “democratização da educação” ainda 

se tem números sugestivos de que o problema da alfabetização ainda não foi completamente 

banido.  
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O Mapa do Analfabetismo no Brasil ressaltou que o país possuía, em 2000, condições 

econômicas e de qualificação de seus docentes para encarar o desafio de alfabetizar mais de 16 

milhões de analfabetos. Todavia, o conceito de analfabetismo sofreu alterações de modo que, 

se o IBGE classifica como analfabeta “pessoa capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete 

simples no idioma que conhece”, o novo entendimento sobre essa questão considera o 

analfabetismo funcional, que inclui todas as pessoas que possuem menos de quatro série de 

estudos concluídas. Quando utilizado esse critério, o número de analfabetos aumenta para mais 

de 30 milhões de brasileiros, se considerada a população de 15 anos ou mais. 

Rosemberg e Piza (1996), estudando a questão do analfabetismo brasileiro, 

identificaram que o primeiro traço forte que o demarca é sua alta relação com o nível de renda 

da família. O fato de um indivíduo residir  no Nordeste ou Sudeste não afeta as oportunidades 

de ser alfabetizado se o rendimento seu for maior que dois salários mínimos, da mesma forma 

que a influência de ter 39 anos ou mais afeta pouco as oportunidades de aprender a ler e 

escrever, entre habitantes do Sul e do Nordeste, se os níveis de rendimento forem superiores. 

Contudo, ser pobre nessas regiões exerce forte influência sobre as oportunidades de ser 

letrado. Dessa forma, os piores índices de analfabetismo se concentram nas regiões onde está 

concentrado um maior número de pobres; isso para todas as faixas etárias. Por isso, não é a 

região fisiográfica ou a localização urbana ou rural por si só que estabeleceriam, as diferenças 

nos níveis de analfabetismo, mas a maior ou menor concentração de pobres nesses locais; o que 

vale dizer a maior ou menor concentração de renda em tais espaços geográficos. É por isso que 

os índices de analfabetismo são variados entre os segmentos raciais e não são mais entre os 

sexos, senão para uma pequena parcela da população feminina mais idosa (ROSEMBERG, 

PIZA, 1996). 

Vê-se que a educação não é vista apenas como potencializadora das capacidades 

individuais, ela também está fortemente voltada para a capacitação dos indivíduos, na medida 

em que contribui para sua a inserção no mercado de trabalho. Essa perspectiva associa-se às 

expectativas de retornos futuros, estando relacionada à Teoria do Capital Humano. 

 

2.4. A teoria do Capital Humano 

 

Existe uma grande concordância, quando se fala de crescimento econômico, que a 

educação é um dos principais pressupostos para atingi-lo.  Investir em educação é tido como 

um dos instrumentos primordiais que se deve lançar mão quando o foco é fazer avançar uma 
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economia. É neste campo que se situa a Teoria do Capital Humano, segundo a qual, investir na 

educação dos seres humanos redundará em maior ganho para a sociedade, pois indivíduos mais 

capacitados terão maiores ganhos em produtividade. Em outras palavras, o investimento em 

capital humano conduzirá ao aumento da renda. 

Na mesma perspectiva, pode-se dizer, segundo essa teoria, que as diferenças de salários 

entre os indivíduos são explicadas como resultados de seus diferentes “estoques” de capital 

humano. Dessa forma, esse capital resulta dos investimentos que os indivíduos fazem em sua 

preparação para executar determinada atividade. O aumento do capital humano está relacionado 

com o desenvolvimento na medida em que as pessoas, ao investirem no aumento de seu 

conhecimento. 

Os argumentos dessa teoria direcionam para a ideia de que “a educação torna as pessoas 

mais produtivas, aumenta seus salários e influencia o progresso econômico.” (VIANA; LIMA, 

2010) De acordo com a teoria, a educação é o investimento básico no capital humano. Assim 

sendo, ela é concebida como produtora da capacidade de trabalho e como potencializadora do 

fator humano. Na perspectiva microeconômica, “a educação passa a ser um dos fatores para 

explicar as diferenças da capacidade de trabalho e as diferenças da produtividade e renda, bem 

como de mobilidade social” e, do ponto de vista macroeconômico, “investir no fator humano 

significa determinante básico para superação do atraso econômico e para o aumento da 

produtividade”. O conceito de capital humano assume, então, o sentido de explicar o 

investimento que uma nação ou indivíduos fazem para obterem ganhos futuros e, ao investirem 

em si mesmos, os indivíduos contribuirão para o crescimento econômico. (CABRAL; SILVA; 

SILVA, 2016.) 

Essa teoria surge na tentativa de explicar os ganhos de produtividade que o fator 

“humano” gera na produção. A partir de então, a educação passa a ser vista como um requisito 

do desenvolvimento econômico. Isso significa que o trabalho humano qualificado pela 

educação constitui uma das fontes mais importantes de aumento da produtividade econômica e 

das taxas de lucro. A educação adquirida pelo trabalhador implica, assim, em um aumento de 

seu estoque de Capital Humano; implica na valorização de si próprio, tal como se valoriza o 

capital.  

É neste sentido que à educação se atribui um valor econômico, fazendo com que o 

Capital Humano passe a ser considerado como um fator de produção, de forma que os 

investimentos em educação são determinados a partir de critérios capitalistas, já que se mostram 

essenciais para o desenvolvimento econômico. Logo, as diferenças na educação dos indivíduos, 
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mais precisamente, em seu estoque de Capital Humano, responderão pelos diferentes níveis de 

salários dos trabalhadores, havendo forte relação entre “educação, habilidades cognitivas, 

produtividade do trabalho e melhores rendimentos dos trabalhadores.” (ANDRADE, 2010) 

A teoria do Capital Humano já tem seus indícios com Adam Smith. Em sua obra “A 

riqueza das nações”, esse autor considerava que as diferenças naturais entre as pessoas no que 

diz respeito a seus talentos era pequena. Na realidade considerava esse autor que existiam 

grandes diferenças de habilidades entre as pessoas. Embora não fosse o foco de sua teoria, 

segundo Smith, “A diferença entre as personalidades mais diferentes, entre um filósofo e um 

carregador comum da rua, por exemplo, parece não provir tanto da natureza, mas antes do 

hábito, do costume, da educação ou formação.” 

Dessa forma, o aumento das habilidades em um indivíduo em um setor específico, 

aumentaria o volume do trabalho produzido, ou seja, o aperfeiçoamento da destreza de um 

operário levaria, necessariamente, a um aumento da quantidade de serviço que ele é capaz de 

realizar. 

A recompensa “[...] pela maior dureza de trabalho ou pela maior habilidade”, em 

sociedades desenvolvidas se dará por meio de salários pagos pelo trabalho. Pode-se perceber 

que, já na perspectiva de Smith existia a ideia de que os salários melhores seriam atribuídos aos 

indivíduos com maiores qualificações para desenvolverem determinado tipo de trabalho. É 

assim que são dadas compensações razoáveis “pelo tempo e trabalho despendidos na aquisição 

dessas habilidades”, uma vez que “tais talentos raramente podem ser adquiridos senão mediante 

longa experiência [...]”. 

Marshall também fornece uma noção de capital humano ao referir-se ao conhecimento 

como “[...] nossa mais potente máquina de produção”. Dito isso, Marshall compreende que o 

capital investido nos seres humanos consiste no mais valioso dos capitais. Ainda, esse autor se 

refere ao papel dos pais e do Estado na educação dos filhos:   

 

Poucos problemas práticos interessam mais diretamente ao economista 

do que os que se referem aos princípios segundo os quais deveriam ser 

divididos entre o Estado e os pais as despesas da educação das crianças 

[...]. (MARSHALL, 1996) 

 

Do mesmo modo, Smith não só acreditava que as diferenças entre os indivíduos são 

aprofundadas após a aquisição de hábitos e da educação, como também que alguns tipos de 

trabalho, exigindo um “grau incomum de destreza e engenho”, fará que esse trabalho tenha um 

produto de maior valor, devido ao fato de as pessoas terem mais estima por esse tipo de trabalho. 
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Dois séculos após a obra de Smith (1776), surgem duas escolas de pensamento sobre o 

capital Humano. Uma delas distinguia que o capital consistia nas habilidades adquiridas, não 

sendo, assim, os próprios seres humanos. A outra defendia que os seres humanos eram capital. 

Recentemente, com a moderna Teoria do Capital Humano, “todo comportamento humano é 

baseado no auto-interesse econômico dos indivíduos operando dentro de mercados livremente 

competitivos.” (FITZMONS, 1999). 

Porém, como explica Viana e Lima (2010) citando Solow, ainda em meados dos anos 

de 1950 vários estudiosos acreditavam na concepção da economia clássica, entendendo que o 

crescimento em cada país e região se dava por meio dos fatores de produção (recursos naturais, 

capital e trabalho).  Entretanto, a emergência de outros estudos sobre a teoria do crescimento 

econômico permitiu compreender que havia “[..] certa incongruência nessa análise, uma vez 

que os rendimentos de alguns países eram desuniformes em relação ao capital físico.” Assim, 

Para Schutz, Becker e Mincer, a abordagem clássica que tinha como foco os fatores de produção 

não conseguiam explicar o aumento da produtividade e do crescimento econômico em alguns 

países e regiões (VIANA, LIMA, 2010). 

Apesar de existirem posições contrárias, é fato que grande parte dos pesquisadores 

concordam em ser a educação a base para que as nações consigam atenuar as desigualdades 

sociais e conseguir chegar ao desenvolvimento.  

A ênfase no Capital Humano se deu principalmente a partir dos anos de 1950, quando, 

com o término da Segunda Guerra Mundial, vê-se um debate cada vez mais crescente sobre a 

conjuntura econômica e social dos países. 

Segundo Cabral, Silva e Silva (2016), mesmo que a teoria tem origem com as ideias 

desenvolvidas por economistas como Smith e Marshall, ela foi estruturada pelos teóricos da 

Escola de Chicago: Gary Becker, Jacob Mincer e Theodore Schultz. Este último veio a cunhar 

a expressão “Capital Social”, expondo sua teoria na década de 1960. Essa nova concepção de 

capital diz respeito às “aptidões e habilidades pessoais, que podem ser caraterísticas naturais 

intrínsecas da pessoa ou adquiridas no decorrer do tempo”. Tais atributos possibilitariam 

maiores vantagens aos indivíduos, bem como o tornariam mais produtivo. 

A partir dos estudos de Schutz e Mincer entende-se que sua concepção de capital 

humano considera ser este independente do capital convencional no que diz respeito às 

características econômicas e produtivas de um país (SAUL, 2004). 

Schutz ((1972), tratando do conceito, esclarece que se trata de um conceito econômico, 

pois “Although it pertains to particular atributes of man, it is not intended to serve those who are 
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engaged in analyzing psychological, social, or cultural behavior.” Dessa forma, ele se configura 

em capital por ser uma fonte de ganhos e satisfação futuros, e é humano porque constitui parte 

integrante do homem. 

Para Schutz, investir em capital humano trará custos de duas formas, tanto para adquiri-

lo quanto para mantê-lo. Quando fala em investimentos, inclui-se os cuidados infantis, nutrição, 

vestuário, moradia, serviços e o usos do tempo (SCHUTZ, 1979). Não só isso, mas o capital 

humano, além de contribuir para a produtividade do trabalho, contribui também para a 

capacidade empreendedora. A saúde também é abordada nas análises de Schutz, já que, segundo 

este, ela é também uma forma de capital estocável (SCHUTZ, 1979). 

Schutz (1959) ainda assinala que as pessoas são uma parte importante da riqueza das 

nações; ao investirem em si mesmas, elas podem aumentar a quantidade de riqueza humana. 

Porém, destaca o autor, os estudos sobre riqueza nacional negligenciam esse fato, pois 

consideram essa riqueza sobretudo em seus aspectos não humanos, ou seja, o capital físico e a 

terra. Os seres humanos são impedidos de verem os homens como investimento, pois suas 

instituições políticas e legais foram criadas para mantê-lo livre da servidão. Por outro lado, a 

escolha por não considerar a riqueza humana se deve também ao tratamento tripartite da terra, 

do trabalho e do capital. Em sua visão, tal tratamento deveria ser feito em termos de serviços 

da terra, do homem e da reprodução. 

A partir da teoria de Schutz, vários pesquisadores passaram a demonstrar que o capital 

humano era relevante para o crescimento econômico, além de sua relação entre educação e renda. 

(KELNIAR; LOPES; PONTILI, 2013) Dessa forma, existem os teóricos que defendem o 

conhecimento tendo como foco a função, assim como aqueles que estudam o custo/benefício dos 

investimentos em educação, e também os que defendem que ao Estado está facultada a 

responsabilidade de promover a melhoria na qualidade da educação. (KELNIAR; LOPES; 

PONTILI, 2013) 

A notável contribuição de Jacob Mincer para a Teoria do Capital Humano também é 

consensual. Mincer (1981) destaca o capital humano tanto como uma causa do crescimento, 

quanto como sua consequência. Também, assinala que os indivíduos diferem entre habilidades 

herdadas e adquiridas. Porém, apenas estas últimas são diferentes entre os países e períodos de 

tempo. 

A análise do capital humano está voltada para as capacidades adquiridas por meio de 

educação formal e informal, na escola ou em casa, e por meio de treinamento, experiência e 

mobilidade no mercado de trabalho.  Dessa forma, os salários de um trabalhador são 
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proporcionais ao tamanho de seu estoque de capital humano. Na verdade, a ideia de capital 

humano considera que adquiri-lo implica custos (dos estudantes ou de seus pais) e benefícios 

futuros. Assim, os investimentos são feitos com expectativas de retornos futuros. 

Ademais, é reconhecido que o caminho que leva ao desenvolvimento de uma nação, o 

aumento da renda e do bem-estar, está relacionado, essencialmente, ao conhecimento 

individual. Em relação ao crescimento econômico, este é visto também como resultado de 

investimentos e melhoria no elemento humano, já que, segundo alguns estudiosos, se tem 

desenvolvimento apenas quando ele, primordialmente, beneficiar diretamente as pessoas, e não 

somente quando há crescimento quantitativo do produto. (KELNIAR; LOPES; PONTILI, 

2013) 

Ainda, de acordo com Santos (2008), na década de 1970 o aumento das desigualdades 

sociais, em que se tem um acréscimo na concentração de renda, era visto como resultante na baixa 

qualificação dos trabalhadores, de forma que a demanda por mão-de-obra não era suficientemente 

suprida. 

Santos (2008) mostrou que, em longo prazo, há possibilidade de se melhorar a 

distribuição da renda, desde que sejam feitos maiores investimentos em educação, além de outras 

políticas, tais como “[...] tributação progressiva, investimentos em saúde, habitação e saneamento 

básico.” 

Kelniar, Lopes e Pontili (2013) explicam que o investimento em programas 

educacionais adquire grande importância em contexto de combate às desigualdades sociais e de 

promoção de melhorias da situação econômica dos países subdesenvolvidos. Nas palavras dos 

autores, “raramente pode-se encontrar entre os homens uma unanimidade tão clara quanto a que 

existe sobre a importância da educação (escolaridade) para melhoria da qualidade de vida das 

pessoas.”. 

Existem numerosas críticas à teoria do Capital Humano. Dentre elas uma das críticas 

mais correntes se volta para contestar essa teoria devido a considerar o ser humano como um 

capital. Dessa forma, as pessoas seriam vistas como meros recursos a serem utilizadas para se 

conseguir auferir riquezas. 

Contudo, para além das críticas e das limitações dessa teoria, ela permite compreender 

como está composto o debate sobre a educação no contexto do desenvolvimento, e pode 

contribuir para explicação de como o fator humano se insere na lógica da produção capitalista. 

Ademais, as capacidades e qualificações do ser humano, quando combinadas à dimensão 
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tecnológica, vão colaborar para incrementos na produtividade e, dessa forma, no crescimento 

econômico. 

No que tange ao aspecto regional, considerando os municípios, ao ocorrer uma maior 

qualificação devido aos investimentos em educação em uma região, haverá o aumento da renda 

e tal aumento colaborará para uma igualdade quanto ao equilíbrio do crescimento econômico e 

reduzirá as diferenças entre municípios. (KELNIAR; LOPES; PONTILI, 2013) 

 

3. DESIGUALDADE NO BRASIL: EDUCAÇÃO, RAÇA E RENDA 

 

Tratar sobre desigualdade implica em se fazer referência a uma temática que não é 

recente. Estudiosos em tempos pretéritos já se preocupavam em entender os porquês da 

diferenciação social existente entre os seres humanos. Entre eles encontrava-se Rousseau, no 

século XVIII, o qual em seu “Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 

os homens” defendeu ser a instituição da propriedade privada o principal fator a produzir essa 

desigualdade.  

Falar de desigualdade hoje, entretanto, é se remeter a um tema tão mais atual, quanto mais 

avança a sociedade e quanto mais se percebe que sua “evolução” está sempre acompanhada 

pela desigualdade. No Brasil, em particular, esse debate adquire grande significado, por se tratar 

de um país essencialmente desigual. Vieira (2007) menciona os níveis extremos e duradouros 

de desigualdade como geradores de exclusão social e econômica.  

O tema “desigualdade” também envolve a problemática da exclusão social, na medida 

em que, lançando mão das palavras de Boneti (1998) quando há a perda do acesso à participação 

na dinâmica produtiva da sociedade, tem-se, de acordo com a estrutura social e política vigente, 

a supressão dos direitos ao atendimento dos serviços sociais básicos, o que redunda, também, 

na perda da cidadania. 

 

3.1. Desigualdade de renda e educação no Brasil recente 

 

A dimensão da renda adquirida pelos indivíduos em uma sociedade é comumente 

indicada como um importante fator explicativo para a existência de desigualdade. Sabe-se que 

a desigualdade de renda no Brasil é bastante acentuada. Dessa forma, é recorrente considerar 

que as desigualdades existentes estão relacionadas com os diferentes graus de renda apropriados 

pelas pessoas. 
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Weber (1996) já destacava que a posição social, ou classe social, pode ser definida de 

duas formas: juridicamente ou economicamente. A diferenciação social jurídica corresponde a 

todas as diferenciações típicas do pré-capitalismo. Enquanto no capitalismo a hierarquia social 

se dá de forma econômica, por posições econômicas ou socioeconômicas do indivíduo na 

sociedade, isto é, posições de mercado.  

Barros et al. (2006) enfatizam que uma das razões por que se deve estudar a 

desigualdade de renda, em particular a sua queda nos últimos anos, é que ela pode expressar a 

promoção da igualdade de condições, de forma que “[...] Na medida em que o ambiente familiar 

é muito importante para determinar o desempenho de crianças e jovens na escola ou no mercado 

de trabalho, uma equidade de renda maior melhora as condições dos mais pobres para 

competirem com os demais grupos.” Uma outra razão reside no fato de que uma queda na 

desigualdade implica em uma redução da distância econômica entre pobres e ricos. (BARROS 

et al., 2006) Além disso, Dedecca (2015) aponta para a redução da desigualdade em sua 

importância com relação ao aumento de poder compra das famílias de menor renda. 

Também, a desigualdade de renda influencia diretamente o bem-estar social, pois a 

preferência das sociedades é a equidade. No mesmo sentido, essa desigualdade se relaciona 

diretamente com o nível de outros fatores socioeconômicos, como a “taxa de poupança da 

economia, a taxa de mortalidade infantil e a extensão da pobreza”, por exemplo. O nível médio 

destas variáveis, além de depender do nível médio da renda, também depende de como ela se 

encontra distribuída na economia. (BARROS; MENDONÇA, 1995) 

 Em uma perspectiva mais restrita, a desigualdade de renda está comumente associada 

à desigualdade de rendimentos do trabalho. Ramos e Vieira (2001) tratando das duas últimas 

décadas do século passado, observam que de todas as causas de diferenças salariais por eles 

analisadas, a heterogeneidade dos trabalhadores em termos de escolaridade é a mais 

significativa como contribuinte para a desigualdade de rendimentos em todos os anos 

analisados. Sendo assim, é necessário que, a fim de se ter melhoria na distribuição de 

rendimentos, tenha-se políticas educacionais capazes de produzir a redução dessas 

desigualdades, ou “[...] em termos de propiciar maior igualdade de oportunidades no acesso à 

escola, ou de prover mais incentivos para reter os jovens nos estabelecimentos de ensino.” 

(RAMOS; VIEIRA, 2001) 

O debate sobre a desigualdade de renda tem convergido para a ideia de que os 

indicadores sobre essa esfera da desigualdade têm apresentado mudanças positivas nos últimos 

anos. Mais precisamente, tem-se apontado que no século XXI observaram-se melhorias 
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significativas no tocante à elevação da renda da população mais pobre. Hoffman (2006) também 

argumenta que as variações de renda entre 1997 e 2004 favoreceram mais aos pobres (ou 

relativamente pobres). 

Após períodos de intensa desigualdade de renda, seus indicadores têm demonstrado 

mudanças consideradas positivas. Segundo Ferreira et al. (2006), observando dados da PNAD 

para o período de 1989 a 2004, pode-se identificar três momentos em que a desigualdade se 

manifesta em caráter distinto. O primeiro, de 1981 a 1989, caracteriza-se por um contínuo 

aumento do grau de desigualdade. Em um segundo momento, que vai de 1989 a 1993 distingue-

se uma alta volatilidade e um pico da desigualdade, enquanto de 1993 a 2004 observou-se um 

declínio quase contínuo do grau de desigualdade. 

Cabe uma observação: quando se trata do momento no qual se deu a diminuição da 

desigualdade, os mesmos autores sugerem quatro fatores a motivá-la: a queda pode ter sido 

resultado da significativa redução nos retornos médios da educação; pode ter sido motivada, 

também pela forte diminuição das disparidades entre áreas urbanas e rurais; pode ter sido 

influenciada pelo expressivo aumento no volume e no grau de focalização das políticas de 

transferências do governo; ou ainda, há possibilidade de que a redução na desigualdade entre 

grupos raciais tenha contribuído para a redução da desigualdade (FERREIRA EL AL, 2006). 

Barros et al. (2007) ainda mostraram que dos 74 países sobre os quais se têm 

informações sobre o índice de 

Gini 1

na década de 1990, uma quantidade menor que 1/4 conseguiu uma redução de 

desigualdade em uma velocidade superior à conseguida pelo Brasil entre 2001 e 2005. 

Neri (2011), analisando os dados da PNAD, mostra que entre os anos de 2001 e 2009 

houve um acréscimo de 69,08% na renda dos 10% mais pobres no Brasil. Em contrapartida, o 

ganho para os 10% mais ricos foi de 12,8%. Ainda, a renda dos indivíduos sem escolaridade 

subiu 46,7%, enquanto houve uma queda de 17,5% daqueles com, no mínimo, nível superior 

incompleto. Considerando a raça ou cor, a renda dos pretos subiu 43,1% e dos pardos 49,5%, 

enquanto o percentual dos brancos foi 20,1%. 

Em um momento mais recente, Dedecca (2015) mostrou que, de acordo com dados da 

PNAD, entre os anos de 1999 e 2011, a massa de rendimentos cresceu de forma expressiva para 

                                                           
1 O índice de Gini corresponde à área entre a curva de Lorenz e a Reta da Igualdade Perfeita, sendo uma das 

medidas de desigualdade mais usadas no mundo. Esse índice varia de 0 (situação em que se teria a igualdade 

perfeita) à 1 (quando haveria desigualdade total). (SOARES, 2006). 
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os estratos com menor renda. Assim, em um período de quase dez anos observou-se que a massa 

de rendimentos dos estratos de renda inferiores dobrou, mostrando que 40% das famílias de 

baixa renda tiveram seu poder de compra duplicado. De forma geral, os aumentos da massa de 

rendimentos estiveram ligados à evolução da renda do trabalho, sendo que em alguns casos, 

como no primeiro décimo de renda, a participação da renda foi menor devido à elevação da 

renda da proteção social, como o Programa Bolsa Família, por exemplo (DEDECCA, 2015). 

Hoffman (2006) indica que as transferências de renda foram uma das causas da redução da 

desigualdade de distribuição do rendimento domiciliar per capita, entre os anos de 1998 e 2004. 

Cacciamali e Hirata (2005), analisando as ocupações de dirigentes e gerentes, categoria 

que emprega pessoas com experiência no mercado de trabalho e nível de estudo superior à 

média da população, encontram resultado bastante interessante: quando se observa os estados 

de São Paulo e da Bahia, os resultados mostram que a probabilidade dos ocupados com ensino 

médio completo adquirirem maior renda cai mais rapidamente se comparado aos ocupados com 

nível superior, indicando que, quem tem mais escolaridade, possui um retorno maior. 

Ainda, a análise de Henriques (2001) permitiu compreender que existe um inaceitável 

padrão de pobreza no Brasil. A pobreza atinge mais fortemente os negros brasileiros, sendo que 

a contribuição dos negros para a pobreza é sempre maior do que a dos brancos. Assim, 

independente dos níveis de pobreza que se observa, os negros correspondem a cerca de 63% da 

população pobre. 

Rocha (1998) esclarece que a renda constitui um determinante básico do bem-estar das 

famílias. Assim, existe um parâmetro de renda abaixo do qual as famílias não conseguem 

atender plenamente suas necessidades. Tal é a linha da pobreza.  

Diante disso, o fato é que, embora se tenha avanços relacionados ao aumento da renda 

dos mais pobres, como mostrado pela literatura, a desigualdade de renda no Brasil continua 

penalizando boa parcela da população. A redução da desigualdade, embora seja algo 

importante, não se deu ao ponto em que se pudesse falar em um país com pouca desigualdade 

de renda entre sua população. O estudo de Salvato, Ferreira e Duarte (2010) evidenciou que a 

desigualdade de renda está fortemente relacionada com a escolaridade. 

Uma pesquisa de Ramos e Vieira (2001) traz o entendimento de que, das causas de 

dispersão salarial analisadas, a heterogeneidade dos trabalhadores, sobretudo em termos de 

escolaridade, constitui o principal fator que contribui para a desigualdade de rendimento ao 

longo dos anos analisados.  Vê-se então que a segmentação no que se refere à forma de inserção 
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no mercado de trabalho também exerce influência, bem como a discriminação de gênero e de 

cor. Porém, sua influência foi menor, se comparada à questão educacional. 

 Analisando o efeito composição e o efeito renda, a educação tem “um papel de destaque, 

sendo responsável por entre a quarta e a terça parte da desigualdade total, quando considerada 

isoladamente.”  Se considerada sua correlação com as demais variáveis, essa capacidade de 

explicação é ligeiramente menor e diminui um pouco ao longo do tempo, mas mesmo assim 

continua bastante elevada, mesmo para os padrões latino-americanos. Dessa forma, parece que 

não se pode escapar da conclusão de que a tarefa de melhorar a distribuição de rendimentos no 

Brasil deve levar em conta, necessariamente, a concepção e implementação de políticas 

educacionais efetivas no que diz respeito à redução das desigualdades nesse campo, seja com 

vistas à propiciar maior igualdade de oportunidades no acesso à escola, ou mesmo prover mais 

incentivos para que os jovens permaneçam nos estabelecimentos de ensino (RAMOS; VIEIRA, 

2001). 

Outra faceta que adquire a desigualdade brasileira diz respeito às suas históricas 

disparidades regionais. Sabe-se que este é um país de dimensões continentais e suas regiões são 

fortemente marcadas pelas desigualdades entre si, afora que a desigualdade, é claro, se revela 

também dentro das próprias regiões. 

Assim, é importante se ater à questão regional quando se fala de desigualdade no Brasil. 

Os estudos sobre renda têm abordado a questão regional tendo em vista considerar que existem 

grandes diferenças regionais no Brasil.  

Araújo (2013) chama a atenção para o fato de que existe no Brasil significativa 

desigualdade regional. Apesar dos avanços que o país já teve, esta desigualdade se manifesta 

no âmbito socioeconômico, como a mortalidade infantil ou a taxa de analfabetismo, ou mesmo 

com a concentração econômica, sobretudo industrial, nas regiões Sul e Sudeste, ainda que a 

exploração de petróleo no pré-sal possa indicar uma tendência à interiorização e 

desconcentração. Nas palavras de Brandão (2010), o Brasil “conjuga alta e fácil valorização 

para capitais mercantis e financeirizados, com, provavelmente, a maior máquina de exclusão, 

esterilização de excedente social, depredação cultural, desfiliação, degradação ambiental e 

predação de pessoas e espaços geográficos do planeta”. 

Salvato, Ferreira e Duarte (2010) ainda mostraram, por meio dos dados do censo 2000, 

que há uma relação linear e positiva entre a renda per capita nos Estados e a escolaridade média 

da população acima de 25 anos, o que confirmaria o suposto de que as desigualdades regionais 

de renda refletem as diferenças de capital humano de seus habitantes.  
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Além de a desigualdade de renda e de escolaridade diminuir com o aumento da renda 

média, revelando a associação entre renda e escolaridade, percebe-se que essas desigualdades 

são menores nas regiões/Estados mais ricos. “A escolaridade média nas regiões mais pobres é 

cerca de três anos menor que nas regiões mais ricas. De fato, observa-se que a renda é 

diretamente proporcional à escolaridade, o que vem reforçar a hipótese de que o diferencial de 

renda pode ser explicado pela diferença de escolaridade.” Uma análise das curvas de Mincer 

permitiu perceber que o retorno marginal da escolaridade é crescente para níveis de 

escolaridade acima de 10 anos (SALVATO; FERREIRA; DUARTE, 2010). 

Leff (1972) defende que a disparidade regional no desenvolvimento econômico do 

Brasil não foi originada da industrialização do século XX, mas data do século XIX, quando se 

tem aqui o início do desenvolvimento econômico. Assim, as disparidades se deram em virtude 

das diferenças na exportação dos principais produtos das regiões: o café, no qual o Sudeste se 

especializou, teve seu crescimento a uma taxa muito superior às vendas ultramarinas de açúcar 

e algodão, sendo estes produzidos principalmente no Nordeste. 

Seguindo a perspectiva de Duarte, Ferreira e Salvato (2003), as desigualdades regionais 

características do Brasil são retratadas nos indicadores de bem-estar da população, bem como 

no nível de renda de seus habitantes. Assim, esses autores mostram que as diferenças entre os 

Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) das regiões reduziu entre 1991 e 2000. Em 1991, 

a distância entre os IDHs do Nordeste e Sudeste era de 0,16, passando a ser 0,12, em 2000. 

Mesmo assim, a posição relativa das regiões permaneceu a mesma desde 1970.  

Também, a posição relativa dos estados nesse período não se alterou significativamente, 

de forma que os nove estados do Nordeste sempre estiveram entre as 11 unidades federativas 

com piores IDH, no mesmo período. Quando se observa a desigualdade de renda nas décadas 

de 1970 e 1980, medida pelos coeficientes de Theil e Gini, a análise revelou que a desigualdade 

aumentou nessas duas décadas, mas foi nas regiões Nordeste e Norte que a piora se deu mais 

acentuadamente. Isso fez com que essas regiões passassem a ser mais desiguais quando 

comparadas ao Sudeste. (DUARTE; FERREIRA; SALVATO, 2003) 

Em se tratando da escolaridade, o estudo de Duarte, Ferreira e Salvato (2003) mostrou, 

ao verificar os dados da PNAD, a existência de uma relação linear e positiva entre a renda per 

capita nos estados brasileiros e a escolaridade média da população com mais de 25 anos de 

idade. Esses dados confirmam que as disparidades de renda entre as regiões refletem as 

diferenças de seus habitantes em termos de capital humano. 
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Para Dias e Dias (2007), a explicação das desigualdades regionais está ligada às 

diferenças entre educação e classe. Dessa forma, acreditam que a combinação de acesso à 

educação diferenciada entre pessoas de diferentes classes produz desigualdades. A essa 

perspectiva assemelha-se a afirmativa de Pessoa (1999) ao dizer que as diferenças de renda 

entre as regiões existem devido às características dos indivíduos que moram nessas regiões. 

Embora essas características possam ter sido geradas na região, elas estão incorporadas nos 

indivíduos. Assim, se a qualidade do ensino público é pior nas regiões pobres, resultará em pior 

qualificação de mão-de-obra produzida na região. 

A análise de Ferraro e Kreidlow (2004), utilizando os dados do Censo de 2000, mostra 

que a configuração do analfabetismo no Brasil tem uma característica tipicamente regional. O 

Nordeste e Sudeste-Sul do Brasil constituem os grupos extremos, de forma que os cindo estados 

com as maiores taxas de analfabetismo entre as pessoas com 5 anos ou mais encontram-se na 

região Nordeste. Esses estados possuem taxas de analfabetismo 3,05 a 4,15 vezes mais elevadas 

do que os cinco estados com as menores taxas (Distrito Federal, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul e São Paulo). 

O principal determinante do acesso à educação, segundo Andrade e Dachs (2007) e da 

progressão dentro de padrões de adequação, para uma relação entre idade curso e série, é a 

renda familiar, embora a variável raça/cor também apresente influência em todas as faixas de 

renda. Há um importante efeito cumulativo devido ao atraso e à evasão escolar nas camadas de 

menor renda, que leva a enorme diferença nos percentuais de acesso aos níveis mais altos de 

ensino. 

Neste ponto, destaca-se a importância de serem estabelecidos mecanismos que visem 

minorar as desigualdades; mecanismos estes que vão ao encontro do ideal de justiça social, de 

correção dos efeitos perversos das disparidades existentes. Repara-se que não há como falar em 

desenvolvimento, sem que se considere que ele está permeado por desigualdades que assumem 

as mais diversas formas, estando, entretanto, intimamente relacionadas. 

Conforme bem explana Haddad (2014, p.34), “Tratar a educação como um direito 

humano significa reconhecer sua indissociabilidade de outros direitos.” É preciso reconhecer 

que o direito à educação só será realizado plenamente se for conquistado junto com a melhoria 

da saúde, moradia, trabalho decente, transportes, “superando o ‘dilema do ovo e da galinha’ 

entre educação e desenvolvimento.”  

 

3.2. Desigualdade educacional e raça no Brasil 
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É ponto comum na literatura sobre o tema, que a desigualdade racial no Brasil ainda 

assume proporções consideráveis, mesmo após 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. 

Mesmo diante do fato de que os brasileiros afro-descendentes conmpreendem a segunda maior 

nação negra do mundo, atrás apenas da Nigéria (HENRIQUES, 2001), tal desigualdade, notável 

nos tempos primórdios, permeia até os dias de hoje a estrutura social do Brasil, sendo notada 

nos aspectos da educação e renda dos indivíduos, para só mencionar alguns fatores.  

Henriques (2001) explica que a forte desigualdade racial brasileira, combinada a formas 

usualmente sutis de discriminação racial, impossibilita o desenvolvimento das capacidades e o 

progresso social da população negra.  Por isso, ressalta o autor, deve-se entender os contornos 

econômicos e sociais da desigualdade entre brasileiros brancos e brasileiros afrodescendentes, 

para que se posso construir uma sociedade democrática, socialmente justa e economicamente 

eficiente. Também, estudar essas desigualdades torna-se ainda mais importante já que há 

evidencias de que os brasileiros convivem com naturalização da desigualdade, em um contexto 

de uma falsa “democracia racial”.  

 

3.2.1. Desigualdade racial no Brasil: conceitos e breve histórico 

 

Durante algum tempo, sob o mito da democracia racial (convivência harmoniosa entre 

diferentes raças), a sociedade brasileira procurou velar a existência do racismo. Acreditava-se, 

ou parecia-se acreditar, que não havia aqui nenhuma forma de diferenciação entre as pessoas, 

já que o Brasil era o país onde conviviam múltiplas culturas, etnias e raças. Assim, as diferenças 

entre estas eram apenas lembranças do passado e, juntamente com a escravidão, haviam ficado 

para trás. Conforme observa Maio (1999),  

 

Desde o século XIX, relatos de viajantes, cientistas, jornalistas e políticos 

europeus e norteamericanos registraram uma certa surpresa com a convivência 

pacífica entre as raças e etnias (brancos, negros e índios) no Brasil. Essa 

imagem de um “paraíso racial”, em constante comparação com a turbulenta 

experiência norte-americana, contrastava vivamente com os receios das elites 

brasileiras que, especialmente após a tardia abolição da escravidão e a fundação 

da República, concebiam a maciça presença dos negros e a intensa 

miscigenação, características visíveis do compósito racial brasileiro, como 

obstáculos à inserção do país na modernidade. Todavia, nas primeiras décadas 

do século XX, particularmente entre os anos 20 e 40, devido às transformações 

econômicas, sociais e políticas ocorridas no Brasil e à centralidade do debate 

intelectual acerca de uma versão definitiva da identidade nacional, houve a 

substituição da visão pessimista da contribuição das raças formadoras da 

sociedade brasileira por um enfoque positivo, no qual o intercurso racial 

transformou-se em indicador de tolerância e harmonia. (MAIO, 1999, p.143) 
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Com o passar do tempo, entretanto, passou-se a assumir que nossa sociedade ainda não 

havia vencido o racismo, mas que este estava engendrado em suas práticas cotidianas. Mais do 

que constatada, a existência do racismo foi denunciada por diversos autores e por ativistas do 

Movimento Negro Unificado (MNU).  

Cabe trazer aqui o debate sobre a conceituação do racismo. Afinal, o que se entende por 

racismo? Na realidade, assim como os mais diversos temas nas Ciências Sociais, não há uma 

definição única sobre essa questão, sendo o debate sobre ela permeado por acordos e 

divergências em diversos pontos, mesmo porque, trata-se de um tema dotado de notável 

complexidade. Essa complexidade está ligada, entre outros fatores, ao próprio histórico das 

relações raciais no Brasil.  

Por conseguinte, importa mencionar que tratar da desigualdade racial no sentido de 

conceituá-la implica em que se pense na própria constituição dessa desigualdade na sociedade 

brasileira ao longo do tempo, uma vez que o que hoje se vê como desigualdade racial está 

também ligado ao modo como se deu a inserção dos negros no sistema social brasileiro.  

Tratar sobre o conceito de raça é importante para se compreender a questão acima 

mencionada, não obstante a ressalva feita por Hafbauer (2006), segundo o qual a declaração de 

que “raça” é um construto social, não purifica o conceito, nem soluciona o problema da 

conceituação. (HAFBAUER, 2006). 

Ademais, admite-se a posição de Guimarães (2003). Segundo ele, falar de raça requer 

que se defina em qual sentido esta palavra está sendo referida. A palavra “raça” pode ser 

mencionada tanto em termos científicos, quanto em termos de uma categoria do mundo real. 

Nessa perspectiva, ela pode assumir pelo menos dois sentidos analíticos, um requerido pela 

biologia genética e outro pela sociologia. 

O termo raça no sentido biológico foi uma criação da biologia e da antropologia. Sendo 

assim, cunhou-se a ideia da existência de raças humanas, de forma que a espécie humana 

poderia ser dividida em subespécies, assim como ocorre no mundo animal. Essa divisão estaria 

associada às diferenças no desenvolvimento de valores morais, dotes psíquicos e intelectuais 

dos seres humanos. Durante algum tempo essa concepção foi tida como ciência. O racismo 

existe, portanto, devido à aceitação de que existe divisão dos seres humanos em raças, em 

subespécies dotadas de distintas qualidades. (GUIMARÃES, 2003) 

A concepção de raça sob a lógica da biologia passou a ser pseudociência quando, após 

a tragédia da Segunda Guerra Mundial, os cientistas passaram a se esforçar para acabar com a 
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ideia de raça. Então, o uso desse termo como categoria científica foi desautorizado, na tentativa 

de acabar com a ideia de raça. Seria esse o primeiro passo para banir o racismo (GUIMARÃES, 

2003). 

Mas, segundo Guimarães (2003), essa acepção de raça, que se baseia em traços 

fisionômicos, de fenótipo ou de genótipo, não encontra base científica, pois, na verdade, raça é 

uma construção social, sendo necessário, por isso, estudá-la como tal.  

Na acepção sociológica, raças são “discursos sobre a origem de um grupo, que usam 

termos que remetem à transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais, 

psicológicas, etc., pelo sangue (conceito fundamental para entender raças e certas essências)”. 

A ideia de raça só faz sentido, então, quando admitimos que as sociedades humanas constroem 

discursos sobre suas origens e sobre a transferência de essências de uma geração para outra. 

Em outras palavras, certos discursos tratam de essências, sendo estas os traços fisionômicos e 

qualidades morais e intelectuais. (GUIMARÃES, 2003, p.96) 

Pena (2005) em seu estudo demonstrou a não existência de diferentes raças no sentido 

biológico. Segundo ele, no Brasil, praticamente não existe correlação individual entre cor e 

ancestralidade. O conceito de raça foi criado em um contexto de justificativa da dominação. 

Trata-se, por conseguinte, do estabelecimento de uma relação de poder; aqueles que detêm o 

poder constroem as instituições da sociedade de acordo com seus valores e interesses. Conforme 

expõe Castells (2012), existem duas formas de exercer o poder: 

 

El poder se ejerce mediante lacoación (El monopólio de La violência, 

legitima o no, por El control Del estado) y La contrución de significados 

em las mentes a través de mecanismos de manipulación simbólica. Las 

relaciones de poder están incorporadas em lãs instituciones de 

lasociedad, y especialmente em el estado. (CASTELLS, 2012) 

 

Durante muito tempo no Brasil as raças foram um conceito nativo, e se utilizava dele 

como uma condição para determinada posição social. Uma vez que a sociedade brasileira foi 

formada a partir da escravidão, as pessoas escravizadas passaram a ser denominadas de 

“africanas”, devido a seu local de origem, e de “negras”(GUIMARÃES, 2003). 

No período do Brasil colonial, antes da abolição da escravatura, a relevante presença de 

descendentes de africanos entre a população da época fez com que a elite nacional mantivesse 

a ideia de que, mesmo com a escravidão, o preconceito racial não era realidade no Brasil. Dessa 

forma, a escravidão era legitimada por outros fatores, tais como o projeto missionário da Igreja 

Católica, o imperativo econômico face ao risco de declínio da economia nacional e o próprio 
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direito de propriedade. Mesmo assim, ainda era sustentado pela elite colonial uma visão 

hierárquica de sociedade. Nesta, o negro era alvo de estereótipos negativos, enquanto o branco 

era tanto mais positivo, quanto mais se aproximava da cultura europeia (JACCOUD, 2008). 

Percebe-se, então, que mesmo não existindo um sistema de distinção por lei ou uma ideologia 

racial, havia a tese de inferioridade do negro em relação ao branco. 

Os escravos compreendiam a maior parte da força de trabalho nos núcleos urbanos na 

primeira metade do século XIX. Existiam, também, os trabalhadores denominados livres e/ou 

libertos, geralmente negros e mulatos que desenvolviam serviços de toda natureza 

(THEODORO, 2008). 

De acordo com Octavio Ianni (2004), é preciso reconhecer que um mergulho na história 

social brasileira revela que durante a escravatura formou-se uma poderosa cultura racista 

(IANNI, 2004). Mesmo com a abolição, o preconceito e a discriminação racial continuaram 

existindo. Além disso, estes se tornaram ainda mais fortes quando se passou a propagar as teses 

do chamado “racismo científico”. A elite brasileira adotou a ideologia racial desde 1870. 

Portanto, no final da escravidão, as teses racistas foram sendo reconstruídas na forma de 

ideologia racial, ainda no processo em que a sociedade estava se adaptando à mudança do status 

jurídico dos negros (JACCOUD, 2008). 

Sendo assim, ainda que o período abolicionista tenha coincido com a República, esta 

não foi capaz de ampliar as oportunidades da população negra, que continuou sendo alvo das 

práticas racistas mesmo nesse novo ambiente política e jurídico. As desigualdades raciais, 

então, passaram a ser naturalizadas.  

Nesse contexto, as raças já não estavam mais separadas pelo direito de propriedade, pela 

história, religião ou cultura, mas por desigualdades consideradas naturais. Isso significava dizer 

que as diferentes naturezas de brancos e negros eram determinantes de suas capacidades 

individuais, sendo que as aptidões desses últimos eram vistas com restrições. Nesse período em 

que predominava a ideologia racista, o preconceito quanto à participação de negros nos espaços 

públicos toma proporções maiores, assim como os mecanismos discriminatórios e os estímulos 

à imigração europeia.  

A identidade dessas pessoas foi assim definida na sociedade escravocrata, sociedade que 

definia o lugar do negro “e esse lugar era a escravidão” (GUIMARÃES, 2003; JACCOUD, 

2008). Nessa sociedade, portanto, raça era importante na medida em que fornecia sentido à vida 

social, destinando pessoas às diferentes posições sociais, posições estas que foram chamadas 

primordialmente de “classes”.  
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Seguindo essa perspectiva de Jaccoud (2008), o nascimento do racismo no Brasil está 

associado à escravidão. Porém, sobretudo após a abolição, o racismo se estrutura como 

discurso, baseando-se na alegação de que os negros eram biologicamente inferiores. A partir de 

então, passa a ser a base para interpretação do desenvolvimento nacional. As teorias racistas 

foram amplamente difundidas na sociedade brasileira. Sendo assim, o projeto de 

branqueamento da população durou até a década de 1930 do século passado, quando passou a 

ser substituído pela ideologia da democracia racial (JACCOUD, 2008). 

João Feres Júnior (2006) ressalta que a democracia racial, “Quando muito, festejou o 

mulato como símbolo da miscigenação e do convívio harmonioso das raças, sem ao mesmo 

tempo ter produzido, como mostram os tristes números da desigualdade em nossa sociedade, 

um impacto expressivo na mobilidade social dos não-brancos.” Santos e Maio (2003, p.29) 

destacam que as narrativas sobre a “(bio)história da formação da sociedade brasileira 

produzidas pela genômica encontra-se com um imaginário social fortemente arraigado, segundo 

o qual a miscigenação constitui um elemento positivo que define a identidade do país enquanto 

nação.”. 

A partir da década de 1950, mais precisamente nos anos de 1951 e 1952, observa-se o 

surgimento de uma nova etapa de estudos sobre as relações raciais no Brasil. Consoante mostra 

Maio (1999), nesse período a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (Unesco) patrocinou diversas pesquisas sobre as relações raciais no Brasil. 

Osório (2008) destaca, a partir da segunda metade do século XX, o surgimento de um 

número crescente de teses e estudos que buscavam dar respostas às questões relacionadas à 

permanência das desigualdades raciais. Esses estudos procuravam compreender como essa 

desigualdade conseguia permanecer em um contexto em que as pessoas se prontificavam a 

declarar que a espécie humana era uma só, que não existe raça, que os comportamentos racistas 

não eram mais admitidos e que o preconceito, agora, era considerado crime. 

A UNESCO foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial, definindo, em 1949, uma 

agenda para combater o racismo, ainda sob impacto do genocídio nazista e da grande e 

persistente visibilidade do racismo e do colonialismo.  Naquela época o Brasil era tido como 

um contraponto às experiências drásticas de violência e racismo que se evidenciavam nos 

Estados Unidos e na África do Sul. Assim, diversos cientistas sociais passaram a desenvolver 

pesquisas, legando um quadro diversificado de interpretações sobre o Brasil. Dessa forma, 

verifica-se as desigualdades sócio-raciais existentes no Brasil e os meios para superação do 

racismo na sociedade brasileira (MAIO, 1999). 
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Por conseguinte, esse programa de estudos passou a ser denominado de Projeto Unesco, 

o qual além de possibilitar a produção de um amplo e diversificado cenário das relações raciais 

no Brasil, [...] contribuiu para o surgimento de novas leituras acerca da sociedade brasileira em 

contexto de acelerado processo de modernização capitalista.” (MAIO, 1999. p. 141). 

Conforme expõe Guimarães (2004), tem-se a partir da criação do projeto UNESCO, a 

oficialização de uma sociologia das relações raciais no Brasil. Assim sendo, dos anos 1950 a 

1970 assiste-se no Brasil o predomínio de um debate a partir da geração de estudiosos formados 

pelo projeto UNESCO, que procurará compreender o preconceito sob uma ótica inovadora: o 

preconceito passa a ser estudado “no âmbito das transformações estruturais da sociedade 

brasileira em sua transição de sociedade de castas para a de classes, ou de sociedade tradicional 

para a moderna.” (GUIMARÃES, 2004). Então, é na década de 1950 que se inicia o 

aprofundamento dos estudos sobre raça no Brasil. 

Porém, continuou-se acreditando no valor da miscigenação e do mulato. A crítica a essa 

concepção só foi propagada nas últimas décadas do século XX, com o Movimento Negro 

denunciando a prática social sistemática da discriminação, e as desigualdades raciais passaram 

a serem analisadas não apenas como resultado de históricos acúmulos em termos de pobreza e 

educação: foram vistas, também, como resultantes de mecanismos discriminatórios 

(JACCOUD, 2008). 

O trabalho do IPEA (2008) esclarece que o debate sobre a existência ou não da 

discriminação racial no Brasil ainda estava presente no contexto das décadas de 1980 e 1990. 

Nessa época, a ideia de existência de democracia racial ainda estava presente, sendo necessário 

questioná-la. Só a partir de meados da década de 1990 que o debate passa a incluir mais 

intensamente a questão da desigualdade racial. 

O Movimento Negro, com sua progressiva mobilização e atuação, seja expondo as 

demandas ou discutindo sobre a necessidade de políticas públicas específicas e setoriais, é visto 

como o principal contribuinte para a mudanças no âmbito da desigualdade racial (IPEA, 2008). 

É o exercício do contra-poder (CASTELLS, 2012), pois 

 

Si El poder se ejerce mediante La programación y La conexión de redes, 

entonces El contrapoder, El intento deliberado de cambiar lãs relaciones 

de poder, se activa mediante La reprogramacion de redes em torno a 

interesses y valores alternativos o mediante La interrupción de lãs 

conexiones dominantes y La conexion de redes de resistência y cambio 

social. 
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Assim, destaca-se a atitude de militância do movimento negro, haja vista que, como diz 

Kabengele Munanga (2001, p.32), “[...] qualquer proposta de mudança em benefício dos 

excluídos jamais receberia um apoio unânime, sobretudo quando se trata de uma sociedade 

racista.” 

Soares (2008) observa que, entre os anos de 1996 e 2001, inicia-se um processo de 

mudança na identidade das pessoas. Em outras palavras, elas passam a se assumir mais como 

negras, com menos vergonha e sem sentir a necessidade de se branquearem para serem aceitas 

na sociedade. Esse processo é visto por esse autor como sendo linear, e parece não ter acabado. 

Assim, essa mudança pode estar muito ligada 

 
à influencia do Movimento Negro e àqueles que reverberam na sociedade suas 

reclamações. Na medida em que o debate da identificação racial ganha as 

páginas dos jornais e a sociedade vê que é um tema legítimo; na medida em que 

negros são apresentados nas telenovelas como personagens poderosos e não 

apenas empregados domésticos; na medida em que negros são vistos compondo 

o Supremo Tribunal Federal e ocupando os mais diversos cargos na política; na 

medida em que o Movimento Negro sai da marginalidade e ocupa espaços no 

debate político, a identidade negra sai fortalecida. Pode-se dizer que o que está 

ocorrendo não é que o Brasil esteja tornando-se uma nação de negros, mas, sim, 

que está se assumindo como tal. (SOARES, 2008) 

 

De acordo com Jaccoud (2008), a partir da década de 1980, tem-se a implementação de 

um conjunto de ações, originadas, a princípio, em governos estaduais e municipais. Aos poucos, 

elas passam a ser adotadas também pela esfera federal. Todavia, essas ações passaram a se 

intensificar a partir dos anos 2000, sendo difundidas no âmbito dos governos federal, estadual 

e municipal, bem como em algumas instituições públicas, tais como universidades e o 

Ministério Público do Trabalho. Assim, em várias partes do país foram criados programas como 

a determinação de cotas com o intuito de ampliar o acesso de negros ao Ensino Superior, assim 

como programas para combater o racismo institucional (JACCOUD, 2008). 

Dessa forma, pode-se identificar ao menos três gerações de iniciativas governamentais 

para intervenção nesse campo, entre os anos de 1980 e 2000. A primeira geração de iniciativas 

distingue-se no período em que o Brasil passava pelo processo de redemocratização. Nesse 

contexto de crescente mobilização social, objetivando a retomada dos direitos civis e políticos 

e a busca por maior justiça social, o tema das desigualdades sociais ganha força. O Movimento 

Negro se reorganiza trazendo para o debate político a questão da discriminação racial. No 

âmbito do poder público estadual e municipal, em resposta à essas reivindicações, vê-se na 

década de 1980 a criação de conselhos e órgãos de assessoria objetivando a promoção da 

participação da população negra. Destaca-se também nesse período o tema da promoção da 
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cultura negra e de valorização de sua contribuição para a cultura do país. Tem-se, também, 

ainda nesse contexto, a criação da Fundação Cultural Palmares (FCP), vinculada ao Ministério 

da Cultura. (JACCOUD, 2008). 

A segunda geração de iniciativas inicia-se no final da década de 1980, mais 

precisamente, com a Constituição de 1988. Tais iniciativas visavam intensificar o combate às 

práticas discriminatórias e racistas por meio de sua criminalização. As demandas do Movimento 

Negro foram acolhidas pela Constituição, em que o racismo passou a ser situado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como crime inafiançável e imprescritível. Ainda no contexto 

jurídico foi promulgada em 1989 a Lei Caó, passando a ser crime de preconceito toda ação que 

impedisse ou dificultasse o acesso ou atendimento em espaços públicos, comerciais e a 

empregos, em função de raça ou cor, estabelecendo, para esses casos, pena de reclusão. 

(JACCOUD, 2008). 

Em meados da década de 1990, pode-se ver o surgimento de uma terceira geração de 

políticas, cujo objetivo era combater a discriminação racial por meio de políticas públicas. 

Inicia-se o debate sobre ações afirmativas e sobre o racismo institucional, e aparecem um 

conjunto de iniciativas. No que diz respeito a seus vagos resultados, entre 2001 e 2002, alguns 

ministérios criam programas de ações afirmativas, com vistas a beneficiar a população negra 

enquanto público-alvo de suas ações e/ou promover o ingresso de trabalhadores negros em seu 

quadro de funcionários. Em 2003, a partir da criação da Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), o governo federal voltou-se para o fortalecimento das 

ações afirmativas e para a construção de um projeto mais estruturado de combate ao racismo, à 

discriminação e às desigualdades raciais. Contudo, sua ação nesse campo ainda pode ser 

caracterizada como incipiente. (JACCOUD, 2008). 

Contudo, mesmo com o pequeno número de ações promovidas pela SEPPIR, nos 

últimos anos vê-se o desenvolvimento, partindo da iniciativa de outros atores e com a presença 

marcante do Movimento Negro, de novas experiências em torno da temática racial no âmbito 

das políticas públicas (JACCOUD, 2008). 

Diante de tais evidências, Fátima de Oliveira (2004) traz uma observação relevante para 

se entender o fato de o Movimento Negro ainda permanecer utilizando o conceito de raça na 

luta contra as práticas racistas. Segunda ela, as pesquisas no âmbito da genômica são 

contundentes em revelar que 

 

a espécie humana é uma só e a diversidade de fenótipos, bem como o 

fato de que cada genótipo é único, são normas da natureza. Tendo o 
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DNA como material hereditário e o gene como unidade de análise, não 

é possível definir quem é geneticamente negro, branco ou amarelo. O 

genótipo sempre propõe diferentes possibilidades de fenótipos. O que 

herdamos são genes e não caracteres! Se para as ciências biológicas raça 

não existe e é consensual nas ciências sociais que o conceito de raça 

está superado, por que a insistência, em particular do movimento negro, 

em usá-lo como um paradigma da luta contra a opressão de base 

racial/étnica, ou seja, do racismo? Por questões políticas, já que o 

racismo existe e é uma prática política que tem por base não apenas a 

existência das raças, mas que as “não-brancas” são inferiores. 

(OLIVEIRA, 2004) 
 

 Então, embora raça seja um conceito tido como ultrapassado, tem-se ainda em tempos 

atuais a exigência de uma posição política para demonstrar que o racismo existe enquanto 

prática visível na sociedade brasileira.  

Zamora (2012) acredita que raça como categoria analítica pode revelar diversas 

maneiras de exercício de poder opressivo, e também possibilitar nosso entendimento da 

sociedade e da subjetividade que produz. Constata-se que a maioria das pessoas ainda pensa 

que existem diversas raças humanas, ou seja, ainda pensam em termos racialistas. Todavia, o 

racialismo não significa necessariamente racismo. O racismo consiste na noção de que algumas 

raças são inferiores a outras, conferindo desigualdades sociais, culturais, políticas, psicológicas, 

à “raça” e, também, tornando legítimas as diferenças sociais a partir de supostas diferenças 

biológicas. 

Ainda, como expõe essa autora, o racismo se manifesta quando se assume que as pessoas 

com determinados traços raciais (como cor da pele, por exemplo) são inferiores, o que 

justificaria a desvantagem de posição na sociedade e que, por isso, devem ser sujeitadas. Os 

negros ainda têm um grande desafio, qual seja o de construir e recuperar a história da 

complexidade de sua resistência. Deve-se, neste sentido, considerar o suicídio nos navios 

negreiros, as revoltas na senzala, as fugas para os quilombos, os movimentos anti-racistas, a 

reação à repressão cultural e religiosa imposta pelos senhores até o enfrentamento das múltiplas 

práticas racistas, espalhadas no cotidiano atual.  

Vê-se que os estudos sobre raça no Brasil parecem convergir para a ideia de que os 

negros em sua maioria estão na base da pirâmide social. O racismo ainda existe na prática, 

embora, muitas vezes, velado. A existência de desigualdade racial não se restringe a apenas um 

aspecto, ela se revela na educação, saúde, renda, acesso a empregos estáveis, violência ou 

expectativa de vida. Estudos que tratam sobre a influência da raça na educação confirmam essa 

afirmação, mostrando que os obstáculos enfrentados pelos negros, bem como a discriminação 
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persistem no âmbito educacional. Sendo assim, procura-se, a seguir, apresentar e discutir alguns 

estudos que se situam no debate sobre essa questão. 

3.2.2. Considerações sobre a desigualdade educacional no Brasil 

 

Apesar de, nas últimas décadas, os avanços no âmbito educacional serem notáveis, a 

persistência da desigualdade educacional ainda está presente na sociedade brasileira. Portanto, 

faz-se importante tecer alguns comentários em relação ao quadro geral de desigualdade em 

termos educacionais no Brasil.   

Castro (2009) percebe, ainda, que existem grandes dificuldades para os alunos 

concluírem os estudos no tempo certo, já que existem os problemas de repetência e evasão.  

Uma vez que a educação é vista como uma das formas principais de se galgar posições 

superiores em termos de ocupação e renda, a redução da desigualdade educacional se coloca 

como um dos meios mais eficazes de se garantir às pessoas maiores possibilidades de fazê-lo.  

Estudos têm evidenciado a ocorrência de melhorias na educação brasileira. Silva e 

Hasenbalg (2000) destacam que ocorreram avanços nas últimas décadas. Segundo esses 

autores, vê-se que as melhorias são consistentes já em fins do século passado, pois, se em 1976 

a média de escolaridade da população era de 3,8 anos de estudo, em 1998 ela passa a ser de 6 

anos de estudos. Esses dados indicam a expansão educacional que vem ocorrendo. 

A desigualdade social está presente na realidade da sociedade brasileira e as 

desigualdades educacionais, conforme assinala Michalovicz (2016) foram naturalizadas no 

sistema público de ensino do país. Desde o processo de transformação da sociedade cuja base 

era o modelo agroexportador- sociedade agrária- para a sociedade urbana, a escola pública passa 

a ser a instituição mantenedora do projeto de país, ou seja, vai possibilitar a formação de mão 

de obra para a industrialização / tecnificação.  

Porém, mesmo com a democratização do ensino, as desigualdades escolares e sociais 

ainda são muito significativas, se constituindo como “partes de um mesmo ciclo”, em que as 

desigualdades sociais possibilitam as desigualdades escolares, e estas ampliam aquelas.  Mesmo 

com o estreitamento entre escola e justiça social, no que tange à igualdade de acesso ao ensino, 

parece que as desigualdades se multiplicam e até se diversificam no âmbito escolar 

(MICHALOVICZ, 2016). 

Rodrigues et al. (2016) observam que, de acordo com dados do censo de 2010, quase 

50% da população brasileira de 25 anos ou mais não havia concluído nem mesmo o ensino 

fundamental. A desigualdade se manifesta ainda entre as regiões: o mesmo censo demonstrou 

que as regiões Norte e Nordeste apresentam as piores taxas de escolarização, sendo que 59% 
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dos nordestinos com idade maior ou igual a 25 anos  tem apenas o ensino fundamental 

incompleto ou nenhuma instrução, e somente 7,1% tem ensino superior completo, enquanto no 

Sudeste 14% tem ensino superior completo. 

A desigualdade educacional pode ser analisada sob diferentes aspectos. Sampaio e 

Oliveira (2015) analisam três aspectos da desigualdade educacional: a desigualdade de 

tratamento, de acesso aos diferentes níveis educacionais e de conhecimento. A desigualdade de 

tratamento diz respeito à ausência de condições que possibilitem a igualdade da oferta de ensino 

para todos. Isso quer dizer que todos deveriam ter um tratamento homogêneo e, assim, o sucesso 

escolar dependeria do esforço individual. 

A desigualdade de acesso está relacionada à falta de oportunidades de acesso ao sistema 

escolar, ou seja, ausência de garantia de matrícula e frequência à escola. Com relação a essa 

dimensão os autores observam: 

 

É no atendimento das crianças de zero a três anos e dos jovens de 18 a 

24 anos que a desigualdade no acesso é mais pronunciada, sendo a taxa 

de atendimento do quartil mais rico mais do que o dobro dos 25% mais 

pobres. A taxa de atendimento mostra a proporção da população de cada 

faixa etária que frequenta a escola, independentemente do nível de 

ensino cursado. Se olharmos a porcentagem da população de 18 a 24 

anos que frequentava o Ensino Superior (taxa líquida de matrícula) em 

2013 por quartil de renda, também divulgada pelo Observatório do 

PNE, a desigualdade é ainda maior: 5,1% entre os mais pobres e 39% 

entre os mais ricos. (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2015, p.515) 

 

A desigualdade de conhecimentos, por sua vez, significa que deve haver justiça 

corretiva que reduza as desigualdades iniciais por meio de ações afirmativas e de compensação 

aos menos favorecidos. Ou seja, todos devem ter a mesma possibilidade de obterem sucesso 

escolar e bom desempenho (SAMPAIO; OLIVEIRA, 2015).  

Conforme expressa Júnior (2004), os diretos humanos devem implicar na consecução 

de políticas públicas integrais, agindo no campo estrutural e levando ao atendimento das 

necessidades históricas dos grupos menos favorecidos. O desenvolvimento que se direciona a 

esse sentido não seria confundido com crescimento econômico, mas estaria na perspectiva de 

que seja sustentável, solidário e equilibrado. 

Como se vê, a desigualdade educacional se manifesta de diversas formas, atingindo 

fortemente a parcela da sociedade economicamente menos favorecida. No que se refere ao 

ensino superior, para Queiroz (2003, p.1), seu acesso “está historicamente relacionado ao 

alcance e manutenção de privilégios, o que explica o seu caráter fortemente seletivo”. Segundo 
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Ribeiro (1989), o sistema educacional brasileiro está entre um dos mais excludentes do mundo, 

demonstrando as enormes disparidades no acesso às oportunidades educacionais.  

Ainda, a desigualdade se manifesta também dentro do sistema educacional. Ribeiro 

(2011) destaca que o fato de no Brasil esse sistema permitir a existência de escolas públicas e 

privadas acaba por gerar uma estratificação na qualidade do ensino. Geralmente, o ensino 

fundamental e médio fornecido no âmbito privado tem mais qualidade do que o público. Então, 

a necessidade de ingresso pelo exame de vestibular automaticamente tende a selecionar os 

indivíduos que obtiveram um ensino de maior qualidade, na medida em que estes têm mais 

possibilidade de acesso ao ensino Superior. 

O sistema é, portanto, desigual pelo seu próprio desenho. Dessa forma, famílias que 

tenham recursos para investir em educação preuniversitária privada podem facilitar o ingresso 

de seus filhos em universidades de melhor qualidade públicas e totalmente gratuitas.” 

(RIBEIRO, 2011). Essa faceta da desigualdade de acesso implica nas dificuldades de um 

indivíduo advindo do ensino público fundamental e médio progredir para nível superior de 

educação. 

Na mesma direção em que apontavam Silva e Hasenbalg (2000), a evolução da educação 

no Brasil ainda continua na retaguarda do crescimento econômico. Pode-se apreender por meio 

da discussão anterior que parece não ser possível negar que no Brasil existem diferenças em 

termos de alcance educacional dos indivíduos. Agora, procura-se demonstrar, por meio dos 

debates já produzidos anteriormente por pesquisadores do tema, como o racismo está 

relacionado com a questão educacional, mais precisamente, busca-se trazer à discussão nesta 

próxima seção, argumentos esclarecedores de que nossa desigualdade educacional está 

intimamente relacionada com a questão da cor.  

 

3.2.3. A questão racial no debate sobre a desigualdade educacional no Brasil 

 

Estudos que tratam das diferenças educacionais têm demonstrado a vinculação entre a 

cor ou raça e as realizações educacionais dos indivíduos. Em sua maioria, a literatura que aborda 

a questão das iniquidades educacionais mostra que existe uma relação entre ser de um 

determinado grupo racial e ter certo grau de escolarização. Assim sendo, esses estudos têm 

demonstrado que um grupo de cor, os brancos, se colocam em condição de supremacia, ficando 

os negros em posição de inferioridade em se tratando da educação formal.  

Heringer (2002, p.58) faz importante advertência ao dizer que 
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As desigualdades são graves e, ao afetarem a capacidade de inserção 

dos negros na sociedade brasileira, comprometem o projeto de 

construção de um país democrático e com oportunidades iguais para 

todos. Apresentam-se em diferentes momentos do ciclo de vida do 

indivíduo, desde a saúde na infância, passando pelo acesso à educação 

e cristalizando-se no mercado de trabalho e, por conseqüência, no valor 

dos rendimentos obtidos e nas condições de vida como um todo. Está 

presente na diferença entre brancos e negros em termos de acesso à 

justiça.  

 

Uma pesquisa de Hasenbalg e Silva (1990), em que os autores procuram descrever as 

trajetórias educacionais e diagnosticar a situação educacional dos grupos de cor, mostrou, 

quanto à escolaridade do grupo de 7 a 14 anos de idade, grupo correspondente à fase de 

escolaridade obrigatória, uma grande proporção que não tinha nenhuma instrução ou não havia 

concluído nem a primeira série do ensino básico: essa proporção era de 32% para os brancos e 

de 50% para os pretos e pardos.  

Quando analisam o grupo de 15 a 19 anos de idade, onde se encontram as pessoas que 

deveriam ter completado o ensino fundamental, além de perceberem que uma quantidade 

significativa de pessoas ainda não tinha nenhuma instrução ou não haviam conseguido passar 

pela primeira série do ensino básico (5,5% de brancos e mais que 17% de pretos e pardos), os 

dados também revelaram uma proporção de 31,6% dos brancos que ainda não haviam 

conseguido completar as oito séries obrigatórias do ensino fundamental, enquanto entre os 

pretos e pardos esse percentual era de 10,6% e 12,7%, respectivamente.  

Na coorte de 20 a 24 anos de idade, em que cerca de 90% dos homens e 40% das 

mulheres já se encontram na população economicamente ativa, tendo poucas oportunidades de 

regressarem aos estudos aqueles que pararam de frequentar o sistema de ensino, as 

desigualdades educacionais ainda existem de forma expressiva quando esses grupos ingressam 

na vida adulta. A diferença é notável quando 52,8% das pessoas brancas nessa idade conseguem 

completar os oito anos obrigatórios do ensino fundamental, enquanto 71,6% de pretos e 68,7% 

de pardos não conseguem chegar a esse nível de escolaridade. (HASENBALG; SILVA, 1990) 

Mas, as disparidades entre os grupos de cor mostradas no Ensino Superior são ainda 

mais profundas que nos demais níveis de ensino, já que, dos indivíduos brancos, 13,6% 

conseguiram chegar a esse nível de ensino, ao passo em que apenas 1,6% de pretos e 2,8% de 

pardos alcançaram esse grau. Ratifica-se, portando, que “ter cor de pele branca no Brasil 

representa o privilégio de ter 8,5 vezes mais chances com relação aos pretos e quase cinco vezes 
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mais probabilidades relativamente aos pardos de ter acesso às universidades”. (HASENBALG; 

SILVA, 1990). 

Esses dados fornecem uma percepção do quadro de desigualdade há quase trinta anos , 

porém, são pertinentes a fim de compreender os percalços e avanços em relação à conjuntura 

atual. Alves, Ortigão e Franco (2007), procurando compreender os efeitos dos diferentes tipos 

de capital no risco de repetência escolar, mostraram, por meio de modelos de risco para 

repetência, que diversas variáveis de origem social estão ligadas à elevação do risco de 

repetência. Todavia, observaram que o alto capital econômico, sendo um fator de proteção para 

a repetência, constitui um fator de risco para os alunos que se declaram pretos.  

Em outras palavras, o capital econômico não é fator de proteção para todos de forma 

igualitária. Ainda, embora as famílias negras com melhor situação socioeconômica possam ter 

acesso à escola com melhores condições de ensino, os filhos dessas famílias estão mais 

propensos a estarem no grupo de maior risco de reprovação nessas escolas. Assim, esses autores 

notam que a questão da desigualdade racial no Brasil não está restrita apenas ao fator 

econômico. 

Em análise de Osório (2009) fica claro que a porcentagem de jovens brancos com ensino 

médio era maior para todas as classes. Todavia, entre os jovens negros de classe baixa, apenas 

28,7% possuíam ensino médio completo. Mesmo que a diferença entre essa porcentagem 

diminuiu à medida em que se subia na pirâmide social, ela não desaparecia por completo, de 

forma que se tinha mais chance de encontrar um jovem negro com ensino médio era menor que 

a de encontrar um jovem branco; isso em todas as classes. 

Então, se a probabilidade de um jovem de baixa renda ter o ensino médio era pequena 

(OSÓRIO, 2009), essa probabilidade era ainda maior se o jovem fosse negro e de baixa renda. 

Diante dessa constatação, fica evidente que os jovens negros se encontram em situação mais 

desfavorável que os brancos, a despeito de sua classe socioeconômica. 

As disparidades não se restringem apenas no acesso à educação, ela também se reflete 

no mercado de trabalho. Quadros (2004) mostrou que existem distorções quanto ao acesso 

diferenciado às ocupações melhor remuneradas. Portanto, a desigualdade se revela na 

participação desigual dos diferentes segmentos nos diferentes níveis de rendimentos: os homens 

brancos e as mulheres brancas estão sobrerepresentados nos níveis superior e médio de 

educação.  

O estudo de Henriques (2001) salientou que a heterogeneidade na escolaridade da 

população adulta no Brasil explica grande parte da desigualdade de renda brasileira. Estudar os 
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indicadores que tratam dos níveis e da qualidade da escolaridade brasileira é de grande 

relevância para se compreender os horizontes potenciais “[...] de redução das desigualdades 

social e racial e definição das bases para o desenvolvimento sustentado do país” (HENRIQUES, 

2001, p.26). 

De acordo com Soares e Alves (2003), os alunos negros não usufruem de melhorias da 

escola da mesma forma que os alunos brancos devido à práticas e atitudes internas à escola. Do 

mesmo modo, Ferraro (2010) encontrou resultados reveladores de que a ação ou determinação 

da variável raça ou cor obedece à uma lógica que faz com que as desigualdades raciais 

continuem vigentes no país.  

 

3.2.4. As políticas públicas recentes no contexto da minimização da 

desigualdade racial 

 

O entendimento de que as políticas educacionais promovidas no Brasil, principalmente 

a partir da Constituição de 1988, têm contribuído para minorar o quadro de desigualdades 

educacionais, particularmente, em seu aspecto racial encontra respaldo em discussões teóricas.  

No Brasil se teve a ampliação significativa dos níveis iniciais de ensino de forma 

bastante relevante. A Constituição de 1988 já é, em si, uma demarcação de um novo momento 

para a educação no Brasil.  

Paiva (2017) refere-se à alguns marcos legais, que têm como escopo a garantia do direito 

à educação para todos, independentemente da idade, além de ter designado ao Estado o papel 

de oferecer, estritamente, o Ensino Fundamental:  

 

a) Emenda Constitucional nº 59/2009, que expandiu o direito, até então 

restrito ao ensino fundamental (EF), para todos os de 4 a 17 anos, o que 

na prática correspondeu a reconhecer como direito também a educação 

infantil (EI) e o ensino médio (EM) — etapas integrantes da educação 

básica e que, se cumpridas regularmente, alcançam sim o ensino médio; 

b) os acordos internacionais dos quais o país é signatário, que 

provocaram mudanças de concepção e alargamento da oferta da 

educação tanto ao longo do tempo de escolarização (como a oferta de 9 

anos de EF) como do tempo diário de permanência na escola com 

atividades formativas; como da concepção de aprendizagem ao longo 

da vida — pela compreensão de que somos seres inacabados e que pelos 

aprendizados e experiências nos formamos e educamos “do berço ao 

túmulo”. (PAIVA, 2017) 
 

Desse modo, assiste-se à iniciativas crescentes do poder público para organizar 

estrutural e conceitualmente as formas de oferta do ensino, em que se passa a fomentar e induzir 
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políticas para os diversos públicos alvos da educação. Procura-se garantir a educação básica 

obrigatória dos 4 aos 17 anos, inclusive para aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade 

própria; enfatiza-se a educação básica como dever do Estado com vistas à oferecer àqueles sem 

acesso na “idade própria” o ensino fundamental e médio; neste sentido destaca-se a lei que 

regulamentou na Constituição de 1988 a modalidade de ensino para jovens e adultos (EJA), 

para garantir o direito aqueles que tiveram interdição no processo de educação durante a 

infância, concluindo, mesmo que de forma tardia, a escolarização desejada. (PAIVA, 2017) 

No âmbito da desigualdade racial, em 2001, na África do Sul, ocorreu a 3ª Conferência 

Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as 

Formas Conexas de Intolerância, conhecida como a Conferência de Durban, em que se tem a 

recolocação do debate sobre a necessidade de políticas públicas de combate ao racismo em suas 

mais diversas formas e manifestações. A questão do racismo então passa a ser posicionada 

novamente na agenda de políticas públicas, diante da necessidade de combater a desigualdade 

e a discriminação racial, e também de promover o aumento das oportunidades da população 

afrodescendente.  

Em Durban manifestam-se diversos grupos vinculados aos movimentos negros 

utilizando a conferência para denunciar a vigência de discriminação racial no Brasil, forçando 

o Estado brasileiro a acatar a denúncia e a propor políticas para combatê-la. (SILVA, 2006).  

Tem-se, assim, a emergência de algumas instâncias, como a criação da Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) em 2003, no início do 

governo Lula (LÓPEZ, 2012). A SEPPIR teve parceria na criação de diversas iniciativas, como 

o Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI); as ações afirmativas visando 

promover o acesso ao Ensino Superior; as ações de implementação da Lei no 10.639/2003, que 

estabelece a obrigatoriedade da inclusão no currículo do Ensino Básico do estudo da História e 

da Cultura Afro-Brasileira; e o Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidades para 

Todos, do Ministério Público do Trabalho (MPT) (JACCOUD, 2008). 

O PCRI é parte de um trabalho regional sobre raça/etnia cujo objetivo é dar suporte de 

forma integrada ao setor público tendo em vista combater e prevenir o racismo institucional, 

oferecendo também à sociedade civil apoio para avaliar e monitorar esse processo. Trata-se de 

uma parceria firmada entre a Agência de Cooperação Técnica do Ministério Britânico para o 

Desenvolvimento Internacional e Redução da Pobreza (DFID), o Ministério da Saúde (MS), a 

Secretaria Especial de Políticas para Promoção da Igualdade Racial (Seppir), o Ministério 



 

46 
 

Público Federal (MPF), a Organização Panamericana de Saúde (Opas) e o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).(PCRI, 2005) 

O PCRI é formado por dois elementos: um que tem como foco a ação municipal e o 

outro que tem como foco ações em saúde. O elemento “Saúde” envolve um estudo de caso 

sobre como o racismo institucional pode ser abordado dentro do Ministério da Saúde, de modo 

a permitir as necessárias ligações entre a política federal e sua execução nos planos estadual e 

municipal. O objetivo é contribuir para a redução das iniquidades raciais em saúde contribuindo 

na formulação, implementação, avaliação e monitoramento de políticas efetivamente 

equitativas dentro do Sistema Único de Saúde. O Componente Municipal desenvolve suas 

atividades, prioritariamente, em estados da região Nordeste. (PCRI, 2005) 

Lópes (2012) destaca que o combate ao racismo institucional passa pelo entendimento 

de que ao longo da história o Estado brasileiro legitimou o racismo em suas instituições. Surge 

nos anos de 1990, ganhando mais ênfase nos anos de 2000. O racismo institucional acontece 

quando instituições e organizações fracassam em prover um serviço que seja adequado e 

profissional às pessoas, em virtude da sua cor, cultura, origem racial ou étnica (PCRI).  

 A utilização da temática do racismo institucional vai dar corpo à uma séria de 

iniciativas com o atributo de promover a elaboração de políticas públicas de promoção da 

igualdade racial.  A utilização do conceito de racismo institucional  

 

permite não apenas uma compreensão mais ampla sobre a produção e a 

reprodução das desigualdades raciais brasileiras, como, também, 

aumenta as possibilidades de se efetivarem, nas políticas públicas e nas 

políticas organizacionais, novas frentes para se desconstruir o racismo 

e promover a igualdade racial; com isso, deslocando o debate do plano 

exclusivo das relações interpessoais, para relocalizá-lo nos termos de 

sua dimensão política e social (Silva et al., 2009 apud Lópes, 2012). 

 

A necessidade de minimizar a desigualdade racial também é vista em nível municipal. 

Destaca-se a criação, do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) pela prefeitura municipal de 

Salvador. O GTI é formado por servidores (as) do Poder Público Municipal e de Instituições da 

sociedade civil organizada - Conselhos Municipais das Comunidades Negras e Mulheres. Em 

22 de março de 2013, foi assinado o decreto n° 23.837, que dispõe sobre a criação, composição, 

estruturação, competências e funcionamento do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI) de 

combate ao racismo institucional e de promoção da igualdade racial da Prefeitura Municipal de 

Salvador. O GTI é formado por servidores (as) do Poder Público Municipal e de Instituições da 

sociedade civil organizada - Conselhos Municipais das Comunidades Negras e Mulheres.  
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O PCRI foi implementado pela Prefeitura Municipal de Salvador, sob a coordenação da 

Secretaria da Reparação, para o combate ao racismo institucional e a promoção da igualdade 

racial em todos os órgãos e entidades da administração pública municipal. Em Salvador, o 

Programa teve início em 2005 e é fruto das lutas do Movimento Negro.  

Em relação à Lei no 10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade da inclusão no 

currículo do Ensino Básico do estudo da História e da Cultura Afro-Brasileira, o projeto “A cor 

da cultura” (2010) destaca 

 

A Lei nº0º 10.639/03 torna “obrigatório o ensino sobre História e 

Cultura Afro-brasileiras” nas escolas públicas e privadas dos ensinos 

fundamental e médio, garantindo aos estudantes brasileiros o direito a 

conhecimentos sobre a “História da África e dos Africanos, a luta dos 

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 

sociedade nacional”. Esta foi mais uma vitória da população brasileira 

na luta contra a discriminação racial, resultado de mais de 120 anos de 

pressões para incluir na agenda nacional uma demanda social reprimida 

desde que a Lei Áurea declarou extinta a escravidão no Brasil. 
 

 

Ao valorizar a diversidade brasileira, reconhecendo a participação efetiva de africanos 

e afrodescendentes na construção da sociedade nacional, a Lei nº0 10.639/03 gera uma demanda 

específica: formar professores para aplicar determinados conteúdos, até então apagados dos 

currículos escolares e da formação profissional dos docentes. 

 O passado de “esquecimento” da importância de africanos e afro-brasileiros, a 

denegação sistemática da existência de discriminação racial e a ideia de nação mestiça criam, 

ainda, resistências à abordagem da temática das relações étnico-raciais, que surgem não só nas 

salas de aula, mas também na comunidade escolar e até mesmo além dos muros da escola. Por 

isso, ministrar tais conteúdos pode nem sempre ser uma experiência tranquila. Aliás, costuma 

ser frequentemente tensa, com uma resposta hostil por parte dos interlocutores. 

Ainda, o aspecto mais importante da Lei nº0º 10.639/03, de acordo com o projeto citado 

acima, foi a inclusão do artigo 26-A na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 

Antes da Lei, a LDB determinava, no parágrafo 4º, do artigo 26, que “O ensino da História do 

Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo 

brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia.” 

A partir da inclusão do artigo 26-A, decorrente da Lei nº0 10.639/03, fica estabelecido 

que: 
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§ Art. 26-A1. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 

cultura afro-brasileiras e indígenas. 

 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação 

da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 

estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos 

povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o 

negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. 

 

No âmbito do Ministério Público do Trabalho (MPT)foi criado, em 2005, por meio da 

Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da 

Discriminação no Trabalho, o Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidades para 

Todos.  

Seu principal objetivo foi “[...] estabelecer estratégias de atuação do MPT na promoção 

da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação de gênero e raça, objetivando 

resultados efetivos”, até mesmo por meio da implementação de “ações afirmativas” pelas 

empresas que estejam adotando práticas discriminatórias, de modo a cooperar para a mudança 

do quadro de desigualdades baseadas em raça ou gênero no mercado de trabalho (MPT, 2005). 

Também, visa combater a discriminação racial e de gênero, buscando isonomia dos 

trabalhadores vulneráveis a esse tipo de discriminação no âmbito do mercado de trabalho, tendo 

como premissa contestar o quadro de desigualdade entre homens e mulheres, negros e brancos, 

contemplando a diversidade de gênero e raça. A atuação do Ministério Público do Trabalho por 

meio desse programa visa combater a discriminação em três aspectos: na admissão (procurando 

vedar o estabelecimento de critérios diferenciados de admissão), na remuneração (instaurando 

exigências para corrigir a discriminação salarial) e na ascensão (vedando o estabelecimento de 

critérios diferenciados de ascensão).  

O Tribunal Superior do Trabalho previu cotas raciais em seus contratos de terceirização, 

enquanto o Conselho Nacional de Justiça previu cotas raciais em concursos públicos para 

servidores (VASCONCELOS, 2015). 

 No que diz respeito à Educação Superior, distingue-se algumas iniciativas que 

tem como escopo tornar democrática a entrada dos estudantes menos favorecidos socialmente. 

No contexto da Conferência de Durban havia sido manifesto um documento oficial do Brasil 

em que se sustenta a importância de serem adotadas medidas afirmativas para os 

afrodescendentes no âmbito da educação e trabalho, como também a adoção, nas licitações 
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públicas, de um requisito para desempate no quadro funcional das empresas participantes, que 

levasse em conta a presença de afrodescendentes, homossexuais e mulheres.  

De qualquer forma, nenhuma ação afirmativa anterior no âmbito da educação se 

compara a adoção das cotas no sistema educacional brasileiro que foi efetuada por meio da Lei 

12.711 de 29/08/2012, onde se estabelecia que as instituições de ensino têm a incumbência de 

designar 50% de suas vagas a estudantes oriundos de escolas públicas, ou seja, “pessoas que 

possuam no seu ‘currículo’ uma vida estudantil integralmente construída em escola pública”. 

(PIOVESAN, 2005, p.50) 

A Lei estabelece sobre a educação profissional em seus artigos 4° e 5°. No artigo 4° 

define que 
 

As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão em 

cada concurso seletivo para ingresso de cada curso, por turno, no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que 

cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. 

  

 

De acordo com o artigo 5° 

 
Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas 

de que trata o art. 4º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 

autodeclarados negros, pardos e indígenas, no mínimo igual à 

proporção de negros, pardos e indígenas na população da unidade da 

Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

 

Apesar de ter sido aprovada somente em 2012, a lei vem sendo discutida desde 1999, 

mediante o projeto de Lei nº73/99. Portanto, antes da aprovação da lei as instituições de ensino 

tinham autonomia para decidir sobre suas políticas de cotas. Quanto a isso, Watakabe (2015) 

revela que a política de certas instituições era efetuada isoladamente, haja vista a ausência de 

uma regulação oficial da política de cotas e por isso as instituições de ensino não tinham 

obrigatoriedade de aderi-la ou poderiam fazê-lo da forma que julgassem mais apropriada. 

Portanto, as ações afirmativas dizem respeito a instrumentos de caráter social cujo 

intuito é fazer com que a população realize de forma democrática a aquisição de recursos 

fundamentais, tais como emprego e educação. Essas ações trazem como objetivo primordial a 

criação de condições para que toda a sociedade dispute por esses recursos de forma igualitária 

(GUARNIERI; MELO-SILVA, 2007). 

No Brasil, as políticas de ação afirmativa se traduzem, essencialmente, no programa de 

cotas, o qual consiste em medidas de promoção da inserção social dos grupos minoritários por 
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meio do sistema de reserva de vagas. Todavia como bem explana Gomes (2001), as ações 

afirmativas não se limitam às cotas; estas são uma das modalidades de sua execução. Elas 

podem ser efetuadas nas diversas formas como o “método do estabelecimento de preferências, 

o sistema de bônus e os incentivos fiscais”.  

Ação afirmativa é, então, uma expressão que sugere a instituição de desigualdades para 

promover a igualdade, conforme afirma Villenave (2006), conferindo a alguns, um tratamento 

diferenciado, tendo em vista a recuperação do tratamento igualitário em termos de 

oportunidade, tratamento este, muitas vezes prejudicado pela prevalência de desigualdades 

socioeconômicas e, até mesmo, pelas condutas racistas ou sexistas. 

Sendo assim, diante dessa constatação de que o Brasil é um país em que se verificou, ao 

longo do tempo, a presença de desigualdades que são até hoje características de nossa realidade, 

as ideias  a respeito da necessidade de aqui se desenvolverem políticas para minoração das 

desigualdades raciais estão em calorosas discussões e tem-se discutido intensamente a 

importância de políticas afirmativas, buscando reverter o quadro histórico de rejeição a 

determinados grupos. A educação neste sentido tem notável importância no que tange à 

promoção da igualdade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para calcular a proporção de pessoas em cada nível de escolaridade, utilizaram-se os 

dados oriundos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), coletados no banco 

de dados do IBGE. As informações cobrem o período do ano de 2001 a 2015. 

Para processamento dos dados foi utilizado o Data Analysis and Statistical Software 

(Stata). A análise aqui empreendida contempla o nível de escolaridade, este sendo mensurado 

pela quantidade de anos de estudo. Avalia-se os indivíduos com idade de 25 anos até 65 anos, 

os quais compreendem a parcela da população que, teoricamente, já teria passado por todos os 

níveis de escolaridade. Além disso, é uma forma de se trabalhar com uma amostra mais 

homogênea2

. Considera-se o Ensino Fundamental como tendo duração de 8 anos, já que os 

indivíduos considerados na análise não chegaram a cursar o Ensino Fundamental com duração 

de 9 anos.  

                                                           
2 Figueiredo Neto (1998). 



 

51 
 

Segundo o MEC, o Ensino Fundamental de 9 anos, apesar de ser discutido desde 2004, 

começou a ser implementado em algumas regiões a partir de 2005. O prazo para sua 

implementação foi até 2010. Seu objetivo é assegurar às crianças um tempo mais longo no 

convívio escolar, maior oportunidade de aprendizado e um ensino de maior qualidade. 

Classificou-se os indivíduos em distintos níveis de escolaridade. No nível 1 estão 

inseridas as pessoas que não possuem nenhuma instrução. No nível 2 encontram-se aquelas que 

possuem ensino Fundamental Incompleto. O nível 3 engloba os indivíduos com ensino 

Fundamental Completo e Médio Incompleto. No nível 4 estão as pessoas com ensino Médio 

Completo e Superior Incompleto. Por último, no nível 5 são representados os indivíduos cujo 

grau de escolaridade é ensino Superior Completo (inclusive os níveis acima).  

Na PNAD, até 1980, constava apenas quatro categorias de cor, sendo branca, preta, 

parda e amarela. A partir do Censo de 1991 foi incluída a quinta categoria, indígena, passando-

se, então, a referir -se também ao termo raça e não somente ao termo cor. No Censo de 2000, 

definiu-se as cinco categorias de cor ou raça do questionário para a autoclassificação da seguinte 

forma: na categoria “branca” foram incluídas as pessoas que se enquadravam como brancas; na 

“preta” as pessoas que se enquadraram como pretas, na “amarela” as pessoas que se 

classificaram como de raça amarela de origem japonesa, chinesa, coreana, etc; na “parda” as 

pessoas que se enquadravam como parda ou se declarou como mulata, cabocla, cafuza, 

mameluca ou mestiça; e indígena para as pessoas que se declararam como indígenas ou índias. 

(FERRARO, 2010) 

Em alguns momentos, refere-se à categoria “negros” que compreende os pretos e 

pardos. Como observou Rosemberg (2004), homogeneamente, o padrão de desigualdades 

educacionais separa brancos (com melhores oportunidades) de negros (com piores 

oportunidades) e as diferenças entre pretos e pardos são de menor magnitude e nem sempre 

beneficiam os pardos.  

Utilizar os dados da PNAD pode incorrer em algumas limitações. Conforme indica 

Soares (2008), a identificação racial é uma construção social que sofre influência do lugar em 

que as pessoas ocupam na sociedade. Por isso, não se pode ter garantias de que as pessoas 

mudem o modo de construir sua identidade ao longo do tempo. Os indivíduos podem ter 

mudanças em seu modo de ver o mundo, sua ideologia ou mesmo sofrer influências de suas 

experiências particulares por eles vividas. Assim, o modo como cada identidade racial é 

construído pode ser alterado.  
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A PNAD é uma pesquisa transversal com apenas uma observação por indivíduo. 

Portanto, apresenta limites, como o de não permitir compreender as mudanças individuais com 

relação à identidade racial. Dessa forma, não é possível saber, por exemplo, se um indivíduo 

pardo que consegue ascender socialmente tem maior probabilidade de passar a se ver como 

branco que outro indivíduo socialmente descendente. (SOARES, 2008) 

Bastos et al. (2008) também fazem uma observação interessante, ao mostrarem que o 

processo de classificação racial depende, entre outros fatores, do contexto social e das 

características físicas pessoais. Por esse motivo, os pesquisadores devem levar em conta a 

tendência de branqueamento da população por parte do entrevistador, principalmente nas 

camadas mais privilegiadas, ao realizarem trabalhos com recorte étnico-racial. Outro fator deve 

ser considerado: a possibilidade de o modo de classificação (autoclassificação ou 

heteroclassificação) trazer influência para os resultados encontrados. 

Contudo, os dados disponibilizados pelo IBGE são de grande importância para se 

entender as questões sociais, especialmente, raciais, que se distinguem na estrutura da 

sociedade. 

Dado que este estudo considerou cinco níveis de escolaridade e que eles são 

independentes entre si, o modelo 

 

4.1. O modelo Logit Multinomial 

 

Para avaliar as chances de pessoas negras alcançarem níveis mais elevados de ensino, 

foi utilizado o modelo Multinomial Logit (MML). Conforme Greene (2008), o MNL pode ser 

expresso da seguinte forma: 
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em que Prob ( )jYi = é a probabilidade do i-ésimo indivíduo pertencer a uma determinada 

categoria j; Xi
’é um o vetor linha das variáveis explicativas para a i-ésima pessoa; e βj representa 

o vetor coluna dos parâmetros a ser estimado da j-ésimo categoria. 

Como já enfatizado, este estudo irá considerar cinco categorias mutuamente exclusivas: 

Nível 1 (j=0), Nível 2 (j=1), Nível 3 (j=2), Nível 4 (j=3), Nível 5 (j=4). Como ressalta Greene 

(2008), as equações estimadas geram um conjunto de probabilidades para as J + 1 categorias, 
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o que produz uma indeterminação no modelo. Como se trata de cinco categorias mutuamente 

exclusivas, a soma das cinco probabilidades é igual à unidade, de modo que uma delas pode ser 

obtida por diferença. 

 No que consiste às variáveis explanatórias consideradas neste estudo, têm-se: 

a) Variável binária para gênero, que assume valor 1 para homens e 0 em caso contrário; 

b) Quatro variáveis binárias para cor: indígena, branco, preto, pardo e amarelo (foi adotada a 

cor branca como base); 

c) Idade, em ano; 

d) Quatro variáveis binárias para distinguir a região em que o indivíduo vive, sendo o Nordeste 

a categoria de referência (base); e 

e) Renda familiar, em reais. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante da discussão anterior, depreende-se que o aumento do nível de escolaridade, 

sozinho, não será capaz de reduzir as desigualdades educacionais presentes em nossa realidade, 

inclusive, porque ela se mostra em diversos âmbitos. Admite-se, portanto, que devem ocorrer 

melhorias no que tange à educação formal no Brasil, como na qualidade do ensino, por exemplo, 

o que envolve não apenas o problema do acesso, permanência ou mesmo a democratização.  

Para além disso, todavia, considera-se que medir o nível de escolaridade da população 

brasileira é importante por indicar a situação dessa desigualdade, sobretudo quando se considera 

que ela também se manifesta em caráter diferente para cada categoria racial. Apesar das 

mudanças positivas ocorridas na educação brasileira, principalmente a partir da década de 1990, 

persistem intensas desigualdades em nossa sociedade, e na educação, em particular.  

Embora seja importante estudar a parcela da população que se autodeclara como sendo 

amarela e indígena, para fins desse estudo, foram objeto de análise apenas as pessoas 

autodeclaradas brancas, pretas e pardas, já que as pessoas autodeclaradas amarelas e indígenas 

constituem parcela muito pequena da população brasileira. Aqui, quando se mencionam as 

pessoas “negras”, estão incluídas as pessoas pretas e pardas, conforme se convencionou 

denominar nos estudos sobre o tema de raça, denominação também assumida pelo Movimento 

Negro.  
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5.1. Análise por nível de escolaridade e cor no Brasil 

 

A composição racial da população brasileira tem experimentado alterações com o passar 

dos anos. Os dados da PNAD revelam que o número de pessoas que se declararam brancas tem 

diminuído, ao passo que o número de pretos e pardos é crescente. Para se ter uma ideia, em 

2001, cerca de 51% da população brasileira se autodeclarava como branca. Em 2015, esse 

percentual havia reduzido para 41%. Por outro lado, a população que se autodeclara preta e 

parda, que era de aproximadamente 6% e 42%, respectivamente, passa a ser de 10% e 47%, 

respectivamente. O Gráfico 1 procura demonstrar as alterações nos percentuais de cada cor ao 

longo do período aqui analisado. Pode-se ver que os negros constituem maioria da população 

em 2015. 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados das PNADs. 

 

 

A causa desse processo de aumento da população negra pode ser atribuída à valorização 

dos pretos, que antes não se assumiam como tal para não perder status na sociedade. O 

movimento de valorização da cultura negra iniciado na década de 1990 pode ter contribuído 

para essa mudança (CAMPANTE, CRESPO, LEITE; 2004). O crescimento da parcela de 
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pardos pode estar indicando que esse processo acontece não só entre os pretos, mas para a 

população negra como um todo. De fato, as diversas manifestações desse movimento parecem 

estar influenciando a forma como as pessoas negras se veem na sociedade.  

Contudo, a composição racial por nível de escolaridade no Brasil apresenta perfil 

bastante distinto em cada nível. A Tabela 1 apresenta os dados de nível de escolaridade para o 

Brasil no período de 2001 a 2015, divididos por raça. Permite analisar, nesse período, como se 

dá a inserção dos brancos e negros em cada nível de escolaridade, medido pelo número de anos 

de estudo. 
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Tabela 1 - Participação percentual de cada cor em cada nível de escolaridade – Brasil – 2001 a 2015 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Nível 1 14,1 13,1 12,9 12,9 12,0 11,1 10,7 10,6 9,86 12,2 9,01 9,41 8,55 7,74 

     Branca 31,5 31,4 29,8 29,8 28,8 28,8 29,1 29,0 28,1 29,3 27,0 27,2 26,5 26,6 

     Preta 8,8 8,6 9,0 9,0 9,3 10,4 11,5 10,1 10,4 12,3 11,5 12,4 12,6 13,1 

     Parda 59,3 59,6 60,7 60,7 61,4 60,2 58,6 60,0 61,0 57,3 60,7 59,5 59,8 59,3 

     Amarela  0,10 0,20     0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 

     Indígena 0,30 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 0,50 0,40 0,80 0,60 0,80 0,90 0,80 

Nível 2 43,9 43,1 42,1 42,0 40,4 39,1 37,7 35,4 35,3 29,7 31,6 29,9 29,6 28,6 

     Branca 48,2 47,6 46,0 45,7 43,0 42,3 41,4 40,6 39,7 40,5 37,9 36,3 36,4 35,0 

     Preta 6,90 6,90 7,30 7,30 7,80 8,50 9,30 8,80 8,70 10,3 9,80 10,2 10,6 11,1 

     Parda 44,5 45,1 46,2 46,5 48,8 48,7 48,7 49,9 51,2 48,4 51,7 52,8 52,4 53,3 

     Amarela  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 0,10 

     Indígena 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 0,60 0,40 0,50 0,50 0,50 

Nível 3 13,7 13,7 13,9 13,9 13,8 14,0 14,7 15,0 14,2 15,2 15,0 15,0 14,9 15,0 

     Branca 53,9 53,1 52,7 52,4 48,1 47,8 46,3 44,5 44,8 44,0 41,4 40,9 39,4 38,5 

     Preta 6,20 6,60 7,30 7,20 7,90 8,70 9,50 8,90 9,0 9,90 10,0 10,0 11,0 11,4 

     Parda 39,4 39,6 39,4 39,8 43,4 42,7 43,4 45,8 45,6 45,3 48,0 48,4 48,9 49,5 

     Amarela  0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 

     Indígena 0,10 0,40 0,20 0,20 0,20 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40 0,30 0,40 0,50 0,40 

Nível 4 20,4 21,8 22,7 22,8 25,0 26,4 27,2 28,7 29,8 31,7 32,4 33,0 33,7 34,5 

     Branca 61,1 59,4 57,7 57,5 54,5 53,7 52,6 50,9 50,2 49,0 47,1 46,4 45,8 44,5 

     Preta 5,00 5,60 6,20 6,20 6,80 7,50 8,20 8,20 8,0 9,0 9,0 9,40 10,0 10,5 

     Parda 33,2 34,2 35,3 35,6 38,0 38,0 38,3 40,0 41,1 41,1 43,1 43,3 43,6 44,3 

     Amarela  0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60 0,40 0,60 0,50 0,50 0,40 0,40 

     Indígena 0,10 0,60 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,20 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 

Nível 5 7,90 8,1 8,26 8,33 8,73 9,17 9,56 10,3 10,8 11,2 12,0 12,7 13,2 14,1 

     Branca 75,9 74,7 74,5 74,3 72,0 71,5 70,8 68,6 67,4 65,7 65,2 64,6 62,8 61,6 

     Preta 2,50 3,10 3,10 3,10 3,60 4,10 4,20 4,10 4,40 5,20 5,0 4,70 5,90 6,20 

     Parda 20,1 20,7 21,1 21,3 22,6 22,9 23,7 25,8 26,9 27,6 28,3 29,4 29,9 30,7 

     Amarela  1,40 1,50 1,20 1,20 1,60 1,40 1,0 1,20 1,10 1,20 1,30 1,10 1,10 1,20 

     Indígena 0,10 1,50 0,10 0,10 0,20 0,30 0,30 0,20 0,20 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados das PNADs. 

Nota: Nível 1 = Sem instrução e menos de um ano de estudo; Nível 2 = Ensino fundamental incompleto, que inclui pessoas de 1 ano a 7 anos de estudos; Nível 3 = Ensino 

fundamental completo e Médio incompleto, que inclui pessoas de 8 anos a 10 anos de estudos; Nível 4 = Ensino médio completo e superior incompleto, que inclui pessoas de 

11 anos a 13 anos de estudos; Nível 5 = Ensino superior completo e grau acima, que inclui pessoas com mais de 14 anos de estudos. 
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É nítido perceber que o percentual de pessoas sem instrução vem se alterando ao longo 

do período. Para todos os anos, exceto entre 2009 e 2011, as reduções foram sucessivas. O 

percentual de pessoas com nível de escolaridade 1, que no ano de 2001 era de 14,1%, em 2015 

era de 7,7%, um decréscimo de quase metade.  Tal fato leva a crer, conforme os apontamentos 

da literatura sobre analfabetismo no Brasil (INEP, 2003; FERRARO, 2002), que tem havido 

significativas mudanças em termos educacionais em favor da redução da taxa de analfabetismo 

no Brasil. 

Sabe-se que a redução proporcional de analfabetos não é suficiente, mas que é necessária 

sua redução também em números absolutos. No período de 2001 a 2015, o número absoluto3 

de pessoas sem instrução caiu, mesmo com o aumento da população total, o que demonstra um 

avanço.  

Embora tenha havido redução do analfabetismo, é importante considerar uma 

determinada característica: conforme os grupos de cor, as alterações têm incidido, sobretudo, 

em favorecimento do grupo branco. Em outras palavras, mesmo que, em valores absolutos, 

tenha havido queda tanto no número de pessoas negras quanto no número de brancas sem 

instrução, foi entre estas que se observa uma redução expressivamente maior. Devido a isso, o 

maior contingente com esse nível de escolaridade não só continua sendo o grupo de pretos e 

pardos, como também houve aumento de seu percentual.  Então, as transformações advindas 

no período beneficiaram o grupo branco mais que o não branco. Rosemberg e Piza (1996) 

expõem que o analfabetismo persistente no Brasil é fundamentalmente resultado da exclusão 

de populações empobrecidas dos bens sociais, especialmente da educação. 

Entre o período de 2001 a 2006, percebe-se que o conjunto de indivíduos brancos com 

nível de escolaridade 1 teve uma redução, embora pequena, com o passar desses anos. No ano 

de 2007, essa proporção apresentou um leve crescimento, voltando a diminuir no ano de 2008 

e 2009. Mesmo que, em 2011, tenha havido pequeno aumento, nos anos seguintes essa 

proporção volta a reduzir, de forma que, se considerarmos o início e o fim do período em estudo, 

a diferença é uma diminuição de aproximadamente 5 pontos percentuais dos indivíduos brancos 

sem instrução, o que confirma a referida tendência de redução do analfabetismo no Brasil.  

O mesmo não se deu entre o grupo de indivíduos pretos, já que, embora ao longo dos 

anos tenha havido oscilações entre crescimento e redução do percentual de pessoas com nível 

de escolaridade 1, considerando o início e o fim do período em estudo, diferentemente dos 

brancos, entre os pretos houve aumento de 4 pontos percentuais para os indivíduos sem 

                                                           
3 Para ver tabelas com números absolutos, consultar apêndices. 
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instrução. Com relação ao grupo de pardos, o percentual também varia, aumentando e reduzindo 

ao longo dos anos. A maior redução se dá no intervalo de 2009 a 2011, em que a redução foi 

de 61% para 57%, mas volta a crescer no ano seguinte, alcançando, no ano de 2015, a mesma 

proporção que no início do período. É interessante observar que os pardos correspondem à 

maior parte do grupo sem escolarização: uma média estimada para o período mostra que 60% 

da população sem instrução do Brasil é parda. Essa observação sugere que os brancos têm 

encontrado mais facilidade em migrar para os níveis maiores de escolaridade, ao passo que boa 

parte dos negros tem ficado para trás. 

Os indivíduos com nível 2 de escolaridade também tiveram seu percentual reduzido com 

relação ao total do Brasil em cerca de 15 pontos percentuais. Levando em conta os anos de 2001 

e 2015, o decréscimo ocorreu no grupo de brancos, apesar de a concentração destes no nível 2 

ser maior que no nível 1. Com base nos dados para o Ensino Fundamental incompleto no Brasil, 

pode-se inferir que os negros, também neste nível, estão em maioria. No início do intervalo 

estudado, no ano de 2001, 51% do total de pessoas com esse nível eram de negros, enquanto 

48% eram da cor branca. Ao longo do tempo, esse cenário vai mudando, com a ascendência 

cada vez maior do número de negros nesse nível. Por outro lado, para as pessoas de cor branca 

acontece o contrário: ao longo do período, a proporção para essa cor diminuiu sucessivamente.  

No ano de 2011, de um lado, houve uma pequena redução, em comparação à 2009, para 

os negros, mas em 2012 o percentual volta a subir. De outro, a porcentagem de brancos para 

esse nível cresceu de 2009 para 2011, voltando a decrescer a partir de 2012. Apesar de, nesse 

pequeno interstício, ter ocorrido o referido aumento para os brancos e diminuição para os 

negros, tal fato não foi muito significativo, tendo em vista que apenas retornou para a mesma 

proporção que tinham em 2008.  

Desta forma, quando se olha para o início e o fim do período, tem-se uma situação 

evidenciando uma diferença marcante: em 2001 os negros representavam 51% das pessoas com 

ensino fundamental incompleto; em 2015 esse número ultrapassa 64%, o que equivale a um 

aumento de 13 pontos percentuais. Em relação aos brancos, a diferença é que houve redução de 

13 pontos percentuais. 

Frente a esses dados, salienta-se, de um lado, o aspecto positivo de redução dos níveis 

mais baixos de escolaridade, o que implica, consequentemente, em um acréscimo aos níveis 

superiores. Por outro lado, os negros se mostram em situação desfavorável em relação aos 

brancos. Esse fato é bastante relevante para que se possa compreender, tal como têm apontado 

os estudos sobre desigualdade no Brasil, que aqui a  desigualdade tem cor, o que leva a pensar 
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quais são os mecanismos que possibilitam a ascensão escolar dos indivíduos brancos, deixando 

os pretos à margem desse alcance e, ainda pior, permitindo que estes tenham proporção 

crescente de indivíduos sem escolarização. 

Os mecanismos que se relacionam às possibilidades de acessar a educação por diferentes 

grupos são complexos e variados. Silva e Hasenbalg (2000), tratando do impacto da transição 

estrutural, da transição demográfica e da urbanização das últimas décadas na situação social 

das famílias, identificaram três dimensões que têm a ver com os recursos a que os membros 

dessas famílias têm acesso. Uma dessas dimensões é a dos recursos econômicos ou capital 

econômico, que diz respeito aos recursos físicos que facilitam o aprendizado e pode ser medido 

pela renda ou riqueza familiar. Também pode ser mensurado pela situação de bem-estar 

material dos domicílios, como as condições de moradia, por exemplo. Seguindo essa 

perspectiva, quanto maior for o capital econômico, mais os pais irão investir na educação dos 

filhos. 

Outra dimensão compreende os recursos educacionais ou capital cultural e tem a ver 

com a distribuição da educação entre os membros adultos da família. Essa dimensão geralmente 

é medida pela educação dos pais, indicando o ambiente cognitivo familiar disponível no 

aprendizado escolar. Neste sentido, acredita-se que pais “mais educados” tendem a ter maior 

percepção dos benefícios futuros da educação de seus filhos. Dessa forma, o aumento lento, 

mas sistemático, do nível de educação da população brasileira possibilita supor que as crianças 

de hoje estão sendo socializadas por pais e adultos mais educados que os de gerações anteriores. 

Assim, pode-se esperar melhores desempenhos escolares (SILVA; HASENBALG, 2000). 

Ainda, Fernandes (2001), utilizando dados da PNAD de 1988, faz uma análise por 

coorte que abrange um período de 80 anos buscando compreender quais as principais causas da 

desigualdade educacional no Brasil. Por meio de uma análise de Regressão dos Mínimos 

Quadrados, a autora traz alguns resultados relevantes para compreender essa questão, 

identificando a persistência dos efeitos de raça na probabilidade de se chegar a transições 

educacionais mais altas.  

Aqui, como esperado, diferentemente dos níveis de escolaridade 1 e 2, pode-se observar 

que houve crescimento dos percentuais de indivíduos com níveis 3, 4 e 5. Em se tratando do 

nível 3, enquanto em 2001 representava 13,7% do total de pessoas, em 2015 esse percentual é 

de 15%. Porém, em comparação com os níveis 4 e 5, o crescimento é menos expressivo. No 

nível 4, o aumento se deu em maior proporção, já que, se em 2001 correspondia a 20,4% do 
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total, em 2015 passa a ser 34,5%. Para o nível 5, o acréscimo também se deu de forma 

significativa, passando de 7,9% em 2001 para 14,1%, em 2015. 

O percentual de pessoas com Ensino Fundamental completo e Ensino Médio incompleto 

sendo negras obteve uma trajetória crescente ao longo do período, enquanto o percentual de 

brancos com esse nível declinou com o passar dos anos. Em 2001 os brancos constituíam a 

maioria dos indivíduos, fato que permaneceu até 2003, mas não se manteve, já que, a partir de 

2004, esse percentual diminuiu continuamente até o ano de 2015 (com exceção do intervalo de 

2009 a 2011). Entre os negros, que em 2001 representavam 46% do total com esse nível, o 

crescimento se deu em todo o período. Dessa forma, em 2015, os negros passam a significar 

61% do total com nível 3 de escolaridade. 

De forma semelhante aos resultados para o nível 3, em se tratando das pessoas com 

Ensino Médio completo e Superior incompleto, o percentual é crescente para os negros: em 

todos os anos houve crescimento da porcentagem de negros com Ensino Médio Completo e 

Superior incompleto. Para os brancos, a porcentagem foi decrescente ao longo dos anos. Ao 

fim do período, observa-se uma elevação de 16,68 pontos percentuais entre os negros inseridos 

neste nível, enquanto para os brancos a redução foi de 16,65 pontos percentuais. Assim, em 

2001, mais de 60% das pessoas com Ensino Médio completo e Superior incompleto eram 

brancas. Nesse mesmo ano, o percentual era de 38,1% para os negros. Estes, todavia, ao fim do 

intervalo, passam a corresponder a 55% do total com esse nível. Cabe mencionar que essa 

mudança pode estar relacionada à mudança de proporções, isto é, em 2015 tem-se uma redução 

do percentual de pessoas que se autodeclararam brancas. 

Uma observação para todos os níveis de escolaridade mostra que a concentração de 

indivíduos brancos aumenta à medida que aumenta esses níveis. Isso, no início do intervalo 

analisado, já que, em 2015, a concentração de negros já havia ultrapassado a de brancos, tanto 

no nível 3, quanto no nível 4. O nível 5 é a única exceção. Note-se, entretanto, que, em 14 anos, 

o percentual de pessoas com Ensino Superior completo quase dobrou. Uma análise entre os 

grupos de cor permite identificar que o percentual de pretos e pardos com educação superior 

teve evolução positiva entre os anos em estudo. Começa com um quadro em que, do total de 

indivíduos que possuíam tal nível de escolarização, apenas 2,5% eram pretos e 20,1% eram 

pardos. Os brancos, no entanto, representavam 75,9%. No ano de 2015, os pretos passam a 

corresponder 6,2% do total de pessoas com nível 5, os pardos à 30,7% e os brancos à 61,6%. 

Estudos realizados anteriormente já demonstraram que as diferenças raciais são ainda 

mais acirradas quando se observa os níveis maiores de ensino. Então, os dados aqui 
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apresentados estão ratificando um fato já observado em outros trabalhos: a maior parte, e aqui 

vemos quão grande em proporção essa parte é, dos indivíduos que concluem o Ensino Superior 

são brancos. Isso não é novidade. Hasenbalg e Silva (1990) ao tratarem sobre os estudos que 

relacionam a educação no processo de mobilidade social de brancos e não brancos, vão apontar 

que uma das tendências na mobilidade dos grupos de cor se dá de forma que pretos e pardos 

têm níveis de escolaridade expressivamente inferiores aos dos brancos da mesma origem social. 

Esse cenário se revela um tanto modificado em 2015, mostrando que o percentual de 

pretos e pardos com nível de Ensino Superior completo vem crescendo, o que implica, por outro 

lado, na redução da porcentagem relativa de brancos com esse nível. Tal redução se dá de forma 

progressiva entre todos os anos do período analisado. Note-se que, por outro lado, a proporção 

de pardos aumenta progressivamente em todos os anos. Entre os pretos, mais que dobrou a 

porcentagem de pessoas com nível superior e entre os pardos o aumento foi de mais que 10,6 

pontos percentuais. É fato que ainda há bastante diferença entre esses grupos de cor em termos 

de escolaridade. Em 2015, a porcentagem de negros com nível Superior é pouco maior que a 

metade dos brancos. Essa análise revela que, apesar dos avanços, ainda permanece uma 

diferenciação significativa entre brancos e negros quando se trata do nível Superior de educação 

formal.  

Fernandes (2001) observa que o Ensino Superior nas últimas décadas tem sido alvo dos 

investimentos públicos muito mais do que a educação elementar e secundária, de forma que os 

níveis mais altos do sistema educacional obtiveram expansão às custas dos níveis mais baixos, 

mesmo que o acesso aos níveis mais baixos ainda esteja longe da universalização. 

É importante considerar que estão ocorrendo avanços no que diz respeito à inserção dos 

negros nos níveis mais altos de escolarização. Silva e Hasenbalg (2000) ressaltam o fato de as 

diferenças educacionais entre os grupos de cor só poderem ser superadas quando ocorrer a 

equalização das oportunidades de acesso de brancos e não brancos aos níveis mais elevados de 

ensino. Considerando essa perspectiva, a elevação do número de negros com níveis mais altos 

de escolarização fornece indicação positiva de que o acesso a esse nível de ensino tem sido 

mais democratizado. 

Mesmo assim, a permanência das enormes disparidades encaminha a se pensar que suas 

causas ainda não foram banidas. De fato, a relação entre a cor/raça e os alcances educacionais 

ainda permanece. Seja em decorrência da carência de capital econômico, conforme mostraram 

Alves, Ortigão e Franco (2007) ou, como exposto pelos mesmos autores, devido a outros fatores 
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(não econômicos) que fazem com que os negros não consigam ultrapassar as barreiras por eles 

encontradas. 

Sugere-se pensar, diante dos dados, a existência da discriminação racial no sistema 

escolar, pois, como demonstrou Osório (2009), além da renda, se tinha uma chance menor de 

encontrar jovens negros com ensino médio do que jovens brancos, independentemente da classe 

social considerada. Soares e Alves (2003) mostraram negligências da escola em fazer com que 

os alunos negros se beneficiem das melhorias escolares da mesma forma que os alunos brancos. 

Pode-se considerar, da mesma forma, a existência de práticas discriminatórias responsáveis pela 

desistência dos negros em continuarem no sistema escolar. 

Além disso, o Brasil é caracterizado por diferenças inter-regionais e intra-regionais. O 

Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça (2011) traz alguns dados interessantes que 

corroboram essa afirmação. O mesmo demonstrou que em 1995 15,5% da população brasileira 

de 15 anos de idade ou mais não sabia ler nem escrever. Em 2009 esse percentual havia caído 

para 9,7%. Mas, quando se observa a região Nordeste, as diferenças transparecem: 20,5% dos 

negros encontram-se em situação de analfabetismo, enquanto para os brancos esse percentual é 

de 14,2%. Ainda, na área rural nordestina 32,6% não tem nenhuma educação formal. 

Vê-se que as diferenças raciais de escolarização não ocorrem somente para o país como 

um todo. Para as regiões as diferenças também são marcantes, pois as disparidades de anos de 

estudo entre os grupos de cor estão presentes dentro de cada região. Na próxima seção pretende-

se mostrar essas disparidades concernentes à escolaridade e cor entre as regiões brasileiras. 

 

5.2. Análise por nível de escolaridade e cor nas grandes regiões brasileiras 

 

Para falar de desigualdade no Brasil, é importante que se pense em como ela é 

distribuída de forma diferente em cada região. Mesmo porque, o Brasil possui um histórico 

marcado por suas intensas disparidades regionais.  

Cabe mencionar a constituição da população das regiões em termos de cor. Destaca-se, 

principalmente, que os negros constituem a maior parcela da população nordestina. Em 2001, 

68,8% dessa população era de negros. Em 2015 esse percentual era de 74,2%. Existe consenso 

sobre ser essa a região com maior índice de pobreza. Assim, é plausível acreditar que o fato de 

“ser negro” no Brasil encontra-se relacionado à questão de “ser pobre”. Diferentemente, nas 

regiões Sul e Sudeste as pessoas que se autodeclararam brancas eram a maioria, com as 

seguintes porcentagens, respectivamente: 84,8% e 62,2%. 
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A Tabela 2 apresenta os níveis de escolaridade por cor para cada região do Brasil nos 

anos de 2001, 2007 e 2015, a fim de mostrar essas diferenças raciais na escolaridade no que 

tange às diferentes regiões. A escolha desses anos se deu em virtude da complexidade de 

apresentação dos dados para todos os anos do período, o que acabaria por dificultar a exposição 

da análise.
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Tabela 2 - Participação percentual de cada cor em cada nível de escolaridade – Brasil e grandes regiões – 2001, 2007 e 2015 

 Nordeste Sudeste Norte Centro-oeste Sul 

 2001 2007 2015 2001 2007 2015 2001 2007 2015 2001 2007 2015 2001 2007 2015 

Nível 1 24,0 17,2 12,5 8,93 6,65 4,95 13,9 12,7 9,03 12,6 9,10 6,27 7,54 5,67 4,51 

     Branca 22,4 22,1 20,5 44,0 41,5 33,1 20,1 18,2 14,4 30,2 27,1 28.8 69,1 63,6 63,8 

     Preta 8,04 11,4 13,2 13,5 14,6 16,6 7,27 9,65 18,7 6,64 12,7 13.8 6,71 6,98 6,04 

     Parda 69,3 66,2 65,8 42,3 43,4 49,7 72,2 69,9 55,7 61,8 59,0 56.3 23,8 28,3 29,4 

     Amarela  0,13 0,16 0,06 0,00 0,26 0,32 0,13 1,08 0,36 0,21 0,15 0.64 0,05 0,29 0,00 

     Indígena 0,17 0,24 0,40 0,04 0,18 0,25 0,26 1,15 0,28 1,20 0,98 0.48 0,37 0,81 0,82 

Nível 2 50,0 38,2 31,7 45,2 36,4 26,3 40,8 36,7 29,4 44,1 37,4 26,0 48,0 40,0 28,6 

     Branca 27,2 25,6 21,3 56,1 48,3 40,0 24,5 22,0 17,6 38,7 35,5 31.9 83,4 76,2 71,7 

     Preta 7,46 10,3 13,6 9,0 11,5 13,1 5,21 7,55 24,0 4,66 7,55 9.21 4,43 5,59 5,47 

     Parda 65,1 63,7 64,5 34,4 39,6 46,6 69,9 69,3 85,2 56,0 55,8 58.5 11,8 17,7 22,4 

     Amarela  0,11 0,14 0,13 0,00 0,31 0,15 0,20 0,53 0,28 0,23 0,43 0.17 0,16 0,16 0,12 

     Indígena 0,13 0,29 0,47 0,14 0,25 0,17 0,17 0,61 0,32 0,43 0,63 0.27 0,20 0,38 0,39 

Nível 3 11,0 12,7 13,5 15,1 16,5 15,4 15,7 15,1 15,9 13,2 14,5 15,6 14,7 15,4 16,3 

     Branca 33,1 29,6 22,9 62,5 53,2 42,8 28,8 25,0 19,0 45,1 40,0 32.7 85,7 78,9 74,1 

     Preta 7,57 12,3 14,3 7,4 10,2 13,1 4,36 7,55 26,1 4,38 8,25 11.0 4,43 6,09 6,87 

     Parda 59,0 57,5 61,6 29,6 35,9 43,4 66,7 65,8 86,2 49,7 50,7 55.6 9,39 14,5 18,4 

     Amarela  0,18 0,38 0,17 0,00 0,45 0,32 0,08 1,22 0,63 0,49   0,61 0.38 0,38 0,15 0,31 

     Indígena 0,14 0,24 0,34 0,10 0,31 0,29 0,15 0,45 0,57 0,29 0,42 0.28 0,10 0,32 0,27 

Nível 4 18,0 25,1 32,2 21,4 29,3 37,2 23,6 27,7 34,0 20,9 26,7 34,7 20,4 27,4 33,7 

     Branca 40,1 34,8 27,3 73,3 63,4 51,6 36,9 29,9 22,9 55,2 47,7 41.3 90,2 83,1 80,9 

     Preta 7,18 11,4 15,2 5,1 8,21 11,3 2,83 5,71 25,3 3,52 6,94 8.45 3,52 5,25 4,92 

     Parda 52,3 53,2 57,1 20,4 27,6 36,4 59,8 62,8 81,4 40,5 44,0 49.3 5,62 10,9 13,6 

     Amarela  0,21 0,33 0,16 0,01 0,64 0,48 0,35 0,93 1,08 0,49 0,88 0.70 0,50 0,54 0,42 

     Indígena 0,16 0,33 0,25 0,09 0,19 0,28 0,18 0,63 0,64 0,23 0,49 0.19 0,12 0,22 0,17 

Nível 5 5,85 6,74 10,1 9,23 11,1 16,1 6,00 7,75 11,6 9,08 12,3 18,4 9,32 11,5 16,9 

     Branca 59,1 54,0 39,6 84,2 80,5 71,6 50,1 40,8 33,6 69,7 64,4 55.6 92,8 92,3 88,8 

     Preta 3,12 6,11 10,2 2,5 4,11 5,6 1,97 5,14 16,0 2,68 4,47 5.88 1,81 1,58 2,47 

     Parda 37,2 39,2 49,3 11,2 13,8 20,7 47,0 52,5 58,8 26,0 29,3 37.1 3,84 5,20 7,37 

     Amarela  0,41 0,41 0,42 0,02 1,40 1,90 0,24 0,94 5,41 1,43 1,30 1.23 1,36 0,81 1,32 

     Indígena 0,17 0,33 0,44 0,08 0,22 0,14 0,18 0,66 0,40 0,18 0,50 0.22 0,15 0,12 0,04 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados das PNADs. 

Nota: Nível 1 = Sem instrução e menos de um ano de estudo; Nível 2 = Ensino fundamental incompleto, que inclui pessoas de 1 ano a 7 anos de estudos; Nível 3 = Ensino 

fundamental completo e Médio incompleto, que inclui pessoas de 8 anos a 10 anos de estudos; Nível 4 = Ensino médio completo e superior incompleto, que inclui pessoas de 

11 anos a 13 anos de estudos; Nível 5 = Ensino superior completo e grau acima, que inclui pessoas com mais de 14 anos de estudos. 
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Uma informação bastante interessante que pode ser percebida logo de início, é que a 

queda do percentual de pessoas sem escolaridade se dá em todas as regiões, embora em algumas 

a queda se deu em proporções maiores que em outras.  O Nordeste apresentou a maior redução 

desse percentual. O número absoluto de pessoas sem instrução também reduziu. Isso vai ao 

encontro com os resultados de Santos, Pales e Rodrigues (2014) para o período de 1991 a 2000.  

Ainda, na perspectiva dos autores supracitados, o índice de analfabetismo, atualmente, 

representa um indicador de desenvolvimento social, de condições de vida e de exclusão social. 

Ao processo de alfabetização está ligada a inserção dos indivíduos na atividade produtiva, o 

acesso ao conhecimento de forma geral, à ciência, arte, etc. Embora na segunda metade do 

século passado a alfabetização das massas constituía necessidade de ampliação da quantidade 

de trabalhadores sob a ótica do capital, hoje em dia constitui um fator de inclusão social 

imprescindível. Portanto, a alfabetização é um requisito para o bem-estar de uma sociedade 

letrada e informatizada. 

Apesar de ter apresentado uma queda visível, o Nordeste foi, em 2001, e continua sendo 

ao fim do período, a região com maior proporção de pessoas com esse nível. As análises de 

Rocha (1998) evidenciam que o Nordeste não só constitui a região mais pobre do país, como 

também é um evidente outlier quando se trata da incidência da pobreza como um todo. Dito de 

outro modo, quando exclui o Nordeste da análise das cincos macrorregiões brasileiras, a autora 

evidencia uma queda significativa nos índices de desigualdade regional. Assim, a concentração 

da pobreza nessa região pode ser uma causa a explicar o fato de estar nela concentrado o maior 

número de pessoas sem escolaridade. 

Em relação à cor, pode-se constatar que, dentre os indivíduos sem instrução (nível 1), 

os negros constituem a maioria em quatro regiões, com destaque para o Norte e o Nordeste. A 

exceção é a região Sul, onde há a predominância da cor branca. Nesta região, os brancos 

compreendiam 69,1% de pessoas com nível 1 no ano de 2001. Esse percentual caiu para 63,8% 

em 2015. Portanto, esse resultado, para a região Sul, pode estar relacionado à própria 

composição racial da população, onde a maioria dos indivíduos se autodeclaram brancos. 

As reduções na proporção de pessoas com nível 2 podem estar indicando que a redução 

da proporção de indivíduos com nível 1 não está sendo acompanhada por aumento no nível 2. 

Em outras palavras, pode ser que as pessoas estão conseguindo migrar para os níveis 

educacionais mais altos, pelo menos na região Sul. Nesta, ocorreu a maior redução proporcional 

quanto ao nível 2. Entretanto, quando se observa por cor, é notável que a redução para esse 
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nível em todas as regiões incide apenas entre os brancos, porque os pretos e pardos apresentam 

número crescente de indivíduos para esse nível; isso para quase todas as regiões. 

É possível destacar, em relação ao Ensino Superior Completo, que as regiões Sul, em 

primeiro lugar, seguida pelo Sudeste são as duas onde as diferenças raciais se revelam mais 

marcantes. Nessas regiões, o número absoluto de pessoas brancas com nível superior Completo 

aumentou significativamente quando comparado ao grupo de negros, enquanto para estes o 

aumento absoluto se deu de forma inferior. Dessa forma, são justamente essas duas regiões que 

obtiveram menor redução do percentual de pessoas brancas com esse nível de escolaridade.  

Então, o fato de que os negros se encontram menos representados quando se trata da 

conclusão do nível Superior é verídico, principalmente em se tratando das regiões Sul e Sudeste.  

Uma observação relevante é que em todas as regiões têm ocorrido aumento do 

percentual de pessoas que possuem Ensino Superior Completo. Entre os grupos de cor, o 

aumento do número relativo de negros e concomitante redução dos brancos ocorreu em todas 

as regiões. 

Como se sabe, além da cor, existem diversos fatores que podem influenciar as diferenças 

de anos de estudo entre as pessoas. Por isso, dizer que os negros têm dificuldade em alcançar 

os níveis mais altos de escolaridade, mesmo sendo uma constatação relevante, não é suficiente 

para explicar essas diferenças. Mesmo porque, pensando em termos de probabilidade, há 

possibilidade de não ser a cor o fator mais relevante a explicar essas disparidades em termos de 

anos de estudos. Em outras palavras, para saber se o pertencimento a determinada raça 

realmente influencia a desigualdade aqui estudada, é necessário que se tenha o controle de 

outros fatores importantes, tais como a renda familiar, o gênero, idade, etc. Também, é possível 

saber qual a relação entre ter determinado número de anos de estudos e pertencer a uma dada 

região. Esse é o propósito da subseção seguinte.  

 

5.3. Fatores que influenciam a conclusão dos níveis escolares 

 

     Para compreender algumas das dimensões que possivelmente afetam a escolaridade das 

pessoas, utilizou-se o modelo Multinomial Logit. Os resultados da estimação podem ser vistos 

na Tabela 3, onde se observa que, na maioria dos casos, os coeficientes do modelo são 

estatisticamente significativos ao nível de 1% e possuem os sinais esperados, salvo algumas 

poucas exceções. 
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Tabela 3 - Efeitos marginais do modelo Multinomial Logit 

Variáveis 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Coeficientes p-valor Coeficientes p-valor Coeficientes p-valor Coeficientes p-valor Coeficientes p-valor 

Preta 0,0221 0,000 0,0386 0,000 0,02182 0,000 -0,0240 0,000 -0,0586 0,000 

Parda 0,0209 0,000 0,0740 0,000 0,0236 0,000 -0,0484 0,000 -0,0701 0,000 

Indígena 0,0474 0,000 0,0633 0,004 0,0298 0,102 -0,0772 0,001 -0,0634 0,000 

Amarela -0,0070 0,420 -0,1332 0,000 -0,0237 0,193 0,0145 0,054 0,1494 0,000 

Sudeste -0,0363 0,000 -0,0329 0,000 0,0366 0,000 0,0356 0,000 -0,0030 0,386 

Sul -0,0238 0,000 0,0352 0,000 0,0601 0,000 -0,0464 0,000 -0,0252 0,000 

Centro Oeste -0,0181 0,000 -0,0089 0,140 0,0331 0,000 -0,0100 0,132 0,0039 0,407 

Norte -0,0140 0,000 -0,0128 0,019 0,0218 0,000 0,0015 0,790 0,0034 0,436 

Renda  -0,0000156 0,000 -0,0000635 0,000 -0,0000102 0,000 0,0000531 0,000 0,0000362 0,000 

Gênero 0,0150 0,000 0,0583 0,000 0,0214 0,000 -0,0444 0,000 -0,0503 0,000 

Idade 0,0031 0,000 0,0113 0,000 0,00000282 0,980 -0,0113 0,000 -0,0031 0,000 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados das PNADs. 
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Conforme os resultados, nota-se que, para o nível 1 (sem instrução), as variáveis 

associadas às cores preta e parda possuem sinais positivos, indicando que pessoas negras têm 

maiores chances (probabilidades) de pertencerem a esse grupo em relação às pessoas brancas 

(categoria de referência). Assim, se a pessoa é da cor preta, a probabilidade de ela não ter 

instrução aumenta, em média, 2,21 pontos percentuais (p.p.) em relação à pessoa da cor branca. 

Com respeito à cor parda, a probabilidade aumenta, em média, 2,09 p.p. Esses resultados 

confirmam os encontrados anteriormente: a incidência do analfabetismo se dá, sobretudo, entre 

indivíduos negros.  

Resultado semelhante é observado para os níveis 2 e 3, que são níveis de instrução 

baixos. Ou seja, pessoas negras possuem chances maiores, em relação à indivíduos da cor 

branca, de terem níveis inferiores de instrução, o que demonstra a fragilidade da sociedade 

brasileira em gerar oportunidades educacionais iguais para sua população. Indivíduos da cor 

preta e parda ainda possuem dificuldades maiores para obter educação formal. 

Além disso, Fernandes (2001), analisando os dados da PNAD de 1988, destaca que as 

barreiras para os não-brancos são mais altas em todas as transições escolares. Assim, o fato de 

ter nascida negra reduz as chances de a pessoa completar o primeiro ano de educação em 102% 

se comparado a ter nascido branco ou asiático. Em relação ao término da quarta série do 

primeiro grau, este valor é de 52% e 26% nas chances de concluir 8 anos de educação. Ainda, 

a dificuldade de completar o segundo grau é maior do que completar o Fundamental 1 e, dar 

continuidade aos estudos após o término do segundo grau é tão difícil quanto concluir o 

primeiro ano escolar. 

Portanto, o fato de estarem os negros mais presentes nos níveis mais baixos de 

escolaridade está sendo confirmado. Ainda, é possível perceber, estatisticamente, a 

confiabilidade desses resultados, expressa pelo respectivo P-Valor. 

Em se tratando dos níveis 4 e 5, as evidências confirmamos resultados das seções 

anteriores no que tange à inserção dos negros nos níveis mais altos. Quando comparados aos 

brancos, os negros têm menos chance de possuírem esses níveis. Para os indivíduos pretos a 

probabilidade de possuir nível 4 diminui em 2,4 p.p. e de possuir nível 5 em 5,86p.p. Para os 

pardos essa redução é ainda maior: 4,84 p.p. e 7,01 p.p. 

Outro resultado interessante está relacionado à renda familiar. Para os níveis 1, 2 e 3, os 

coeficientes demonstram que, quanto maior a renda familiar, menor a chance de as pessoas 

serem analfabetas ou não terem instrução. A influência da renda também é notada quando se 

observa os níveis seguintes, em que a relação é positiva, denotando que quanto maior a renda 
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familiar, maior a probabilidade de os indivíduos possuírem mais escolaridade. A partir daí, 

pode-se inferir que o aumento da renda está associado à maior possibilidade de prosseguir com 

os estudos. 

Uma análise do gênero e da idade também revela algo relevante. A influência do gênero 

se dá da seguinte forma: a probabilidade de que os homens estejam nos níveis 1, 2 e 3 é maior 

se comparada às mulheres. Embora em tempos passados os homens estivessem à frente das 

mulheres no quesito escolarização, é fato que, atualmente, as mulheres estão mais propensas a 

continuar os estudos que os homens. O cenário se mostra mudado quanto ao gênero, pelo menos 

no que tange à escolarização. A presença das mulheres em maioria nos níveis mais altos 

demonstra bem essa transformação. 

Quanto à idade, a relação se mostra positiva para os níveis 1 e 2, ou seja, quanto maior 

a idade, maior a chance de as pessoas possuírem esses níveis. A partir daí pode-se entender que 

as pessoas mais velhas possuem menos disposição ou incentivo em dar continuidade a seus 

estudos. Também, como as pessoas mais novas tendem a estar em maior parte nos níveis 4 e 5 

que as mais velhas, é possível deduzir que as políticas públicas e educacionais, mais presentes 

nas últimas décadas, influenciaram a inserção maior dos mais jovens e aumentaram sua 

possibilidade em continuar estudando.  

As diferenças regionais também são relevantes. Por exemplo, indivíduos que vivem na 

região Nordeste têm maiores chances de terem o nível 1 de escolaridade, se comparado às 

pessoas que são de outras regiões do país. Como se sabe, o Nordeste concentra os maiores 

índices de pobreza, além de ser a região onde está a maioria das pessoas que se declarara parda. 

Então, conforme os resultados, verifica-se que as disparidades regionais estão presentes 

também quando se considera as desigualdades educacionais. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa procurou-se compreender o quadro da desigualdade educacional 

brasileira, ora por meio da revisão de literatura, ora pelas análises dos dados das PNADs, visto 

que entender o cenário recente dessa desigualdade pode fornecer subsídios à elaboração e 

implementação de políticas públicas cujo intuito seja promover mudanças duradouras e eficazes 

em benefício da população brasileira. As considerações sobre esse fenômeno à luz dos estudos 

já feitos sobre o tema caracterizam-no como um problema atual, ainda constante na realidade 

social brasileira. 

Sendo assim, visto que a desigualdade educacional possui marcante distintivo racial, as 

análises permitiram compreender essa questão. Em primeiro lugar, um dos resultados 

encontrados mostrou que as mudanças no que diz respeito às caraterísticas dos arranjos da 

população em relação à raça/cor. Percebeu-se um aspecto interessante: ao que tudo indica, a 

composição da população brasileira em termos de raça está se alterando ao longo do tempo, 

revelando uma tendência a que a população negra seja cada vez mais crescente.  

Como observado, esse pode ser um fato revelador da consequência de manifestações 

para que haja valorização da parcela negra da sociedade, o que leva os negros a terem menos 

temor da diferença e do preconceito, podendo ser decorrente do próprio posicionamento da 

população de negros no sentido de buscar a garantia de seu espaço na sociedade enquanto tal. 

Visto que o debate sobre o aspecto racial da desigualdade educacional brasileira tem 

sido cada vez mais crescente, os resultados contribuem com ele, pois permitem compreender 

que há mudanças ocorrendo quanto à escolarização da população negra. Mesmo que o 

percentual de negros analfabetos ainda é bastante elevado se comparado ao de brancos, o que 

revela um dos aspectos perversos da desigualdade, faz-se importante observar que ocorreram 

mudanças positivas em benefício da maior inserção de negros no nível Superior de educação. 

Sendo alterações ainda residuais, não se pode deixar de destacar o seu lado positivo. 

Ocorre que, os avanços em benefício da população negra, ainda que indiquem que uma 

maior parcela dessa população tem sido favorecida em termos de acesso à educação formal, 

ainda são muito tênues. Coerentemente com o observado neste trabalho, os brancos continuam 

a ser o grupo que mais consegue progredir no sistema educacional. 

Os negros, como visto, passam a compreender a maior parcela da população brasileira. 

Mesmo diante desse fato, a desigualdade no alcance dos níveis mais altos de escolaridade entre 

negros e brancos não foi alterada a ponto de aqueles se beneficiarem mais intensamente. 

Esperava-se que as mudanças ocorridas se dessem com maior profundidade, impactando de 
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forma mais expressiva em melhorias na situação educacional das pessoas negras. Mas isso não 

ocorreu. Ao contrário, os negros são os mais prejudicados com um acesso ao ensino iníquo e 

extremamente seletivo. 

Ainda, a redução da desigualdade de renda é um fato de ampla concordância e aceitação. 

A desigualdade de anos de estudos entre brancos e negros, mesmo assim, continua elevada. Os 

resultados indicam que o crescimento da escolaridade da população negra não foi acompanhado 

em ritmo semelhante ao crescimento da escolaridade de modo geral. Por essa razão, pode-se 

dizer que as políticas públicas direcionadas para a redução dessa desigualdade podem não terem 

sido corretamente focalizadas, e/ou não surtiram o efeito planejado, significando, em outras 

palavras, que carecem de ajustes importantes para alcançarem seu objetivo. 

 As desigualdades históricas entre as regiões do Brasil são evidentes. O Nordeste foi a 

região onde mais decresceu o percentual de pessoas sem instrução. Por outro lado, essa região 

continua sendo a que mais possui pessoas com esse nível. A preponderância das regiões Sul e 

Sudeste no quesito educação também é confirmada. Mesmo que houve aumento do percentual 

de pessoas com nível Superior Completo em todas as regiões, inclusive com elevação do 

número relativo de negros, quando se observa em número absolutos, essas regiões apresentaram 

aumento do número de brancos com esse nível. 

 Destaca-se a relação entre a renda familiar e a escolaridade. Indivíduos com menor renda 

familiar estão mais propensos à não possuírem instrução, enquanto aqueles que possuem maior 

renda tendem a ter maior escolaridade. Acredita-se, então, que a questão educacional está 

também relacionada ao rendimento do indivíduo. 

É notável que a desigualdade educacional é dotada de extrema complexidade. Todavia, 

está clara a urgência de mudanças concretas e permanentes, que se deem não só com a inclusão 

ou permanência de estudantes na escola, mas que considere a qualidade da educação como o 

fator de grande relevância que é. 

Diante disso, este trabalho permitiu perceber a necessidade de ações que se tornem 

efetivas no campo educacional, e que considerem a existência de forte distinção racial na 

educação do Brasil. Encontram-se em curso diversas políticas educacionais cujo intuito é fazer 

com que maior parcela da população adquira maior grau de conhecimento formal. Dentre elas, 

a que vem sendo mais discutida são as cotas para ingresso no Ensino Superior.  

Isso é importante se levado em conta o contexto da reparação histórica da desigualdade. 

Sendo assim, essa política não deixa de apresentar seus méritos. Todavia, são necessárias 
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intervenções políticas que atuem nos níveis mais baixos de escolarização, pois está clara a 

existência de barreiras nesses níveis que tornam mais difícil galgar graus mais elevados.  

Propõe-se uma iniciativa política nesse molde, que levará em conta que os negros, em 

sua maioria, se encontram à margem do sistema educacional. Uma política que leve em conta 

a questão da renda do estudante, considerando que essa é uma das principais barreiras para se 

conseguir prosseguir com os estudos, pode trazer resultados certeiros sobre a desigualdade 

educacional.  

Logo, faz-se urgente uma política social abrangente e combinada, que considere a 

existência de desigualdade de renda, mas não só isso; que disponha de um caráter de justiça 

social ao considerar o aspecto racial e a discriminação; que atue nos níveis mais baixos, mas 

com um olhar para o futuro, de forma que garanta uma educação de qualidade, especialmente 

aos negros em todo o processo de escolarização, até que se conclua o nível superior.  

A educação está longe de ser a panaceia para os todos os problemas sociais. O acesso a 

um nível superior, por si só, tampouco traz consigo a resolução de outros problemas que se 

encontram em várias dimensões do sistema educacional brasileiro. Ainda assim, a inserção dos 

menos favorecidos nos níveis maiores de escolarização constitui um importante indício de 

avanços quanto à inclusão desses grupos em nossa sociedade. 

Ora, se a promoção do desenvolvimento está associada à distribuição de recursos à toda 

população, e se neste ponto de vista a educação é situada como um dos recursos fundamentais, 

nada mais razoável, e por que não dizer mais legítimo, do que garantir seu acesso de modo 

equânime à toda sociedade.  
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APÊNDICE A 

 

Tabela 1 – Participação (em números absolutos) de cada cor em cada nível de escolaridade – Brasil – 2001 a 2015 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Nível 1 47518 45736 43763 45074 46032 43362 41118 40194 38586 42642 32468 33790 31638 28842 

     Branca 14980 14352 13022 13424 13242 12500 11972 11654 10826 12498 8770 9186 8372 7684 

     Preta 4188 3922 3953 4056 6258 4504 4722 4070 4004 5236 3740 4184 3992 3788 

     Parda 28156 27248 26543 27346 28284 26100 24096 24134 23546 24426 19694 20088 18930 17092 

     Amarela  66 78    100 102 74 82 132 132 54 142 68 80 54 56 

     Indígena 128 136 145 146 174 176 196 204 156 340 196 252 290 222 
Nível 2 147706 149940 142506 147470 154028 151926 144282 134056 138152 103680 113732 107384 109406 106646 

     Branca 71158 71366 65598 67452 66184 64182 59748 54364 54796 41944 43042 38994 39778 37350 

     Preta 10196 10292 10444 10740 11934 12846 13344 11832 12028 10626 11196 10948 11614 11798 

     Parda 65770 67578 65828 68622 75206 74018 70268 66926 70718 50216 58754 56722 57282 56864 

     Amarela  312 300 296 306 290 338 388 426 222 326 262 226 196 150 

     Indígena 270 404 340 350 414 542 534 508 388 568 468 494 536 484 

Nível 3 46160 47556 47021 48816 52686 54604 56456 57060 55602 53012 54074 53856 55150 55952 

     Branca 24880 25272 24769 25564 25348 26110 26136 25374 24896 23320 22390 22020 21726 21518 

     Preta 2882 3138 3431 3536 4144 4760 5370 5102 4990 5262 5404 5388 6038 6388 

     Parda 18184 18822 18528 19406 22864 23316 24486 26104 25372 23986 25960 26068 26966 27668 

     Amarela  152 194 198 212 208 196 280 260 192 222 156 148 152 144 

     Indígena 62 130 95 98 122 222 184 220 152 222 164 232 268 234 

Nível 4 68754 75544 76699 79984 95380 102316 104234 108622   116740 110508 116808 118658 124798 128560 

     Branca 42016 44886 44251 45970 51940 54962 54816 55330 58656 54130 55018 55106 57114 57162 

     Preta 3402 4192 4728 4916 6498 7668 8522 8896 9372 9960 10500 11186 12428 13548 

     Parda 22828 25854 27089 28440 36272 38844 39936 43440 47962 45378 50384 51430 54344 56940 

     Amarela  412 456 470 492 494 578 624 646 482 654 572 580 538 492 

     Indígena 96 156 161 166 176 264 334 310 268 386 334 356 374 418 

Nível 5 26574 28440 27911 29202 33292 35570 36590 38972 42172 38986 43142 45494 49014 52652 

     Branca 20178 21236 20780 21694 23960 25422 25900 26742 28412 25600 28120 29376 30792 32432 

     Preta 660 874 872 906 1212 1440 1542 1610 1862 2044 2150 2128 2908 3266 

     Parda 5338 5884 5898 6228 7536 8128 8666 10072 11360 10754 12198 13384 14660 16182 

     Amarela  364 414 334 346 516 492 370 458 474 452 548 492 526 646 

     Indígena 34 32 27 28 68 88 112 90 64 136 126 114 128 126 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados das PNADs. 

Nota: Nível 1 = Sem instrução e menos de um ano de estudo; Nível 2 = Ensino fundamental incompleto, que inclui pessoas de 1 ano a 7 anos de estudos; Nível 3 = Ensino 

fundamental completo e Médio incompleto, que inclui pessoas de 8 anos a 10 anos de estudos; Nível 4 = Ensino médio completo e superior incompleto, que inclui pessoas de 

11 anos a 13 anos de estudos; Nível 5 = Ensino superior completo e grau acima, que inclui pessoas com mais de 14 anos de estudos. 
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APÊNDICE B 
 

Tabela 2– Participação (em números absolutos) de cada cor em cada nível de escolaridade – Brasil e grandes regiões – 2001, 2007 e 2015 

 Nordeste Sudeste Norte Centro-oeste Sul 

 2001 2007 2015 2001 2007 2015 2001 2007 2015 2001 2007 2015 2001 2007 2015 

Nível 1 24186 20174 13032 9666 7694 5624 4704 5926 5014 4670 3884 2490 4292 3440 2682 

     Branca 5406 4456 2674 4252 3194 1862 946 1080 722 1410 1054 716 2966 2188 1710 

     Preta 1944 2290 1726 1304 1126 936 342 572 936 310 494 344 288 240 162 

     Parda 16764 13348 8572 4090 3340 2794 3398 4142 2794 2884 2292 1402 1020 974 788 

     Amarela  32 32 8 16 20 18 6 64 18 10 6 16 2 10 0 

     Indígena 40 48 52 4 14 14 12 68 14 56 38      12 16 28 22 

Nível 2 41240 44754 33070 48976 42164 29888 13828 17118 16324 16342 15972 10354 27320 24274 17010 

     Branca 11200 11442 7040 27468 20374 11956 3384 3766 2866 6324 5678 3298 22782 18488 12190 

     Preta 3076 4630 4500 4428 4858 3920 720 1292 3920 762 1206 954 1210 1358 930 

     Parda 26864 28488 21330 16856 16696 13914 9672 11866 13914 9148 8920 6056 3230 4298 3804 

     Amarela  46 62 44 156 130 46 28 90 46 38 68 18 44 38 20 

     Indígena 54 132 156 68 106 52 24 104 52 70 100 28 54 92 66 

Nível 3 11122 14814 14222 16444 19052 17536 5320 7050 8840 4886 6180 5782 8388 9360 9672 

     Branca 3686 4378 3262 10270 10132 7510 1530 1764 1684 2206 2474 1892 7188 7388 7170 

     Preta 842 1824 2028 1222 1934 2304 232 532 2304 214 510 636 372 570 664 

     Parda 6558 8520 8760 4864 6840 7616 3546 4636 7616 2428 3132 3216 788 1358 1782 

     Amarela  20 56 24 72 86 56 4 86 56 24     38 22 32 14 30 

     Indígena 16 36 48 16 60 50 8 32 50 14     26 16 8 30 26 

Nível 4 18200 29392 33614 23200 33900 42276 7984 12934 18890 7736 11390 13776 11634 16618 20004 

     Branca 7302 10216 9160 16998 21488 21802 2944 3866 4328 4274 5432 5692 10498 13814 16180 

     Preta 1306 3340 5112 1188 2782 4782 226 738 4782 272 790 1164 420 872 984 

     Parda 9524 15640 19204 4744 9350 15368 4772 8128 15368 3134 5012 6798 654 1806 2722 

     Amarela  38 98 54 250 216 204 28 120 204 38 100 96 58 90 84 

     Indígena 30 98 84 20 64 120 14 82 120 18 56 26 14 36 34 

Nível 5 5890 7886 10574 9990 12900 18294 2030 3616 6438 3358 5232 7310 5306 6956 10036 

     Branca 3482 4256 4192 8412 10380 13106 1018 1474 2160 2340 3370 4062 4926 6420 8912 

     Preta 184 482 1074 250 530 1030 40 186 1030 90 234 430 96 110 248 

     Parda 2190 3090 5218 1116 1782 3782 954 1898 3784 874 1534 2712 204 362 740 

     Amarela  24 32 44 204 180 348 16 34 348 48 68 90 72 56 132 

     Indígena 10 26 46 8 28 26 2 24 26 6 26 16 8 8 4 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados das PNADs. 

Nota: Nível 1 = Sem instrução e menos de um ano de estudo; Nível 2 = Ensino fundamental incompleto, que inclui pessoas de 1 ano a 7 anos de estudos; Nível 3 = Ensino 

fundamental completo e Médio incompleto, que inclui pessoas de 8 anos a 10 anos de estudos; Nível 4 = Ensino médio completo e superior incompleto, que inclui pessoas de 

11 anos a 13 anos de estudos; Nível 5 = Ensino superior completo e grau acima, que inclui pessoas com mais de 14 anos de estudos. 

 


