cidadania vivida

Situação da
Desigualdade Racial na
Permanência de Jovens
na Escola

Situação de desigualdade racial na permanência
dos jovens na escola
Quantidade de jovens pretos e pardos com idade entre 15 e 17 anos
com chance de estarem fora da escola para cada 100 jovens brancos
na mesma faixa de idade com chance de estarem fora da escola
Fonte: IBGE – Censo Demográfico
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Bandeira antiga do movimento negro, a existência
da discriminação racial em pautas da grande mídia
joga luz às situações de violação de direitos vivenciadas, que impõem historicamente em nosso país,
circunstâncias de desigualdades aos negros (pretos e
pardos). No caso brasileiro, o estigma de inferioridade
ligado a raça negra soma-se aos problemas de classe.
Dificuldades no acesso à bens, serviços, mercado de
trabalho e segurança são alguns dos mecanismos que
operam na reprodução da desigualdade de oportunidades sociais, econômicas e culturais quando comparamos a vida de branco/as e de negro/as em geral.
Alguns passos importantes resultaram em políticas
públicas que tentam corrigir rumos e reparar desigualdades históricas. No campo da educação foram criadas
políticas voltadas para a promoção de condições mais
adequadas de acesso e permanência na escola e a inclusão de temas específicos ligados à questão racial nos
currículos escolares. No entanto, faz-se necessário o
controle social para garantir a efetividade das mesmas.
O indicador Situação da Desigualdade Racial na Permanência de Jovens na Escola apresenta a probabilidade
de jovens preto/as e pardo/as entre 15 e 17 anos estarem
fora da escola em relação a jovens branco/as com a mesma idade, evidenciando situações de exclusão que se
agravam quando se faz um recorte racial.
A desigualdade é marcante no Estado do Rio de
Janeiro e na Área do Incid (AAI), para os quais os índices são respectivamente de 147 e 139 jovens preto/as
e pardo/as com chance de estarem fora da escola para
cada 100 jovens branco/as. Nos municípios há índices ainda mais alarmantes, destacando-se Niterói,
Teresópolis e Silva Jardim com probabilidades acima
de 200 jovens preto/as e pardo/as fora da escola para
cada 100 jovens brancos.
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valores > 100
			

indicam chance maior de jovens pretos e pardos
estarem fora da escola.

valores = 100
			

indicam que há chances iguais de pretos/pardos e
brancos estarem fora da escola.

valores < 100
			

indicam chance maior de jovens brancos estarem
fora da escola.

Ficha técnica
Enunciado do
indicador
Definição/
conceitos

Situação da desigualdade racial na permanência
de jovens na escola
É a comparação (razão) entre a probabilidade de
uma pessoa de cor preta ou parda, com idades
entre 15 e 17 anos, estarem fora da escola sobre
a mesma probabilidade de uma pessoa de cor
branca.

Fonte de Pesquisa

IBGE – Censo Demográfico

Ano de referência

2010

Tipo de medida
Variável

Razão de chance
Probabilidade pessoas pretas e pardas, com
idades entre 15 e 17 anos, estarem fora da
escola / Probabilidade pessoas brancas , com
idades entre 15 e 17 anos, estarem fora da
escola

