RACISMO ESTRUTURAL EM NÚMEROS NO BRASIL
COMO SE DECLARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA?

56%

dos brasileiros se
declaram negros
(pretos ou pardos)

Apesar da população negra (pretos
ou pardos) ser a maioria, 118,9
milhões de pessoas, os negros, em
2020, representam 74% das classes
mais pobres e vulneráveis (DE).
Enquanto os não negros
correspondem a 63% das classes
mais ricas (AB).
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Nas remunerações

AS ESTATÍSTICAS REVELAM A PERSISTENTE DESIGUALDADE RACIAL
Em relação à escolaridade:

Para trabalhadores de 18 anos ou mais
= R$100

79%

55%

dos brancos de 18 a 24
anos está cursando o
ensino superior

Não negros

Ganham em média:

Negros

dos Negros de 18 a 24
anos está cursando o
ensino superior

R$3100

Em relação aos postos de trabalho:

Os negros ocupam as posições mais precárias
e, em média, ganham 44% menos que os não
negros. Mesmo em situações “privilegiadas”

65%

90%

declara que a
maioria dos
professores que
teve eram brancos

declara que a
maioria dos
governantes são
brancos

R$1764

Rendimento com ensino superior completo
= R$1

Qual a raça do seu chefe?
Atual ou último, entre aqueles que já tiveram um chefe

Rendimento/hora médio

85%

65%

declara que a
maioria dos
médicos pelo
qual foi atendido
eram brancos

Brancos

R$32,80 R$22,70
31% a menos que brancos
com superior completo

“Nos acostumamos a sermos racistas, à medida que olhamos os espaços
públicos e privados e consideramos normal o modo como eles estão
socialmente ocupados. Precisamos nos desacostumarmos e nos
incomodarmos com o que foi“normalizado” historicamente na sociedade
brasileira” (CHAGA, W. F. , 2020)

ONDE VOCÊ GUARDA O SEU RACISMO?
““O racismo faz parte da estrutura social brasileira, e se conﬁgura quando
pessoas negras são excluídas da maioria das estruturas sociais e políticas, e as
instituições agem na perspectiva que privilegiam os/as brancos/as e mantém
suas vantagens em detrimento às vidas negras” (GRADA K. , 2019)

68%

50%

já se sentiram
humilhados
em estabelcimentos
comerciais

57%

declaram que já foram
seguidos por seguranças
em lojas/Shoppings

já se sentiram
humilhados
na Escola/Faculdade
Enquanto apenas 19%
dos brancos declaram
terem passado pela
mesma situação

ESCOLA

93%

defendem que a Luta contra o Racismo é
uma Luta de TODOS, mas ainda não há
clareza na população sobre o caráter
estrutural do fenômeno na sociedade
brasileira.

Fonte: As Faces do Racismo, Levantamento do Instituto Locomotiva para a Central ùnica das Favelas, Junho de 2020
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