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A DESIGUALDADE RACIAL DA POBREZA NO BRASIL
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 Uma das mais emblemáticas expressões da desigualdade 
racial no Brasil é a super-representação dos negros – pretos 
e pardos – na pobreza. De fato, historicamente, quanto mais 
baixo é o nível de renda considerado, menor a presença 
de brancos. No entanto, de 2004 a 2014, a renda cresceu 
e a pobreza caiu. Teria, neste período, havido redução da 
desigualdade racial da pobreza?

Neste trabalho, busca-se responder a essa 
pergunta, com base nos dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). Para tanto, foi defi nido 
um amplo conjunto de linhas de pobreza, de US$ 0,10 
a US$ 10,00 diários por pessoa, que convertidos pelo 
fator de paridade do poder de compra equivaliam a linhas 
de R$ 5,05 a R$ 504,55 per capita mensais a preços de 
dezembro de 2011. Com base neste conjunto de linhas 
foram calculados os indicadores de pobreza de Foster, 
Greer e Thorbecke para o conjunto de pessoas pretas, 
pardas e brancas – que perfazem 99% da população 
brasileira – e para os três grupos separadamente.

A análise dos indicadores de pobreza e de suas 
decomposições em função da contribuição de cada 
grupo para a pobreza do conjunto não revela grandes 
novidades. A pobreza caiu de 2004 a 2014 para o 
conjunto e para os três grupos separadamente. Exceto 
para as linhas de pobreza mais baixas – que são muito 
infl uenciadas pela presença de grupos domésticos sem 
renda, apresentando pequenas pioras eventuais dos 
indicadores em anos específi cos –, a queda ocorre 
ano a ano, intercalando anos de maior redução com 
de menor redução.

A queda foi maior entre pretos e pardos que entre 
brancos, o que levou à diminuição da desigualdade racial 
da pobreza. Embora tenha diminuído, essa desigualdade 
continua elevadíssima. Em 2014, o nível dos indicadores 
de pobreza de pretos e pardos era quase igual ao dos 
brancos em 2004, quando, na média das linhas de 

pobreza consideradas, pretos tinham chance 2,5 vezes 
maior de serem pobres que os brancos; e a chance 
dos pardos era 3,2 vezes maior. Em 2014, a chance de 
pretos serem pobres ainda era 2,1 vezes maior que a 
dos brancos, enquanto a dos pardos permanecia alta, 
2,6 vezes maior.

Além da pergunta principal que motivou o trabalho, 
outras questões são abordadas na análise, como a 
desigualdade entre pretos e pardos, e a sensibilidade das 
conclusões para diferentes valores de linhas de pobreza. 
A redução da desigualdade racial da pobreza, por 
exemplo, foi maior para as linhas muito baixas e mais 
elevadas, com redução menor para linhas em torno de 
US$ 3,00. Também, a partir de US$ 5,00, a redução 
foi maior para pardos que para pretos. Outro ponto 
explorado é a grande infl uência, ao se empregar linhas 
de baixo valor, dos grupos domésticos sem renda na 
análise de pobreza.

Neste trabalho, buscou-se apenas constatar e medir, 
de forma rigorosa, a redução da desigualdade racial da 
pobreza. As causas desta redução, contudo, não foram 
investigadas. Não é possível concluir, portanto, que teriam 
diminuído as consequências do racismo, do preconceito e 
da discriminação sobre o bem-estar de pretos e pardos. 
Parte da queda pode até se dever a isto, mas outros 
determinantes devem ser considerados em estudos futuros 
que busquem identifi car os fatores que a produziram.
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