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ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO FINAL

Artigo de Opinião
Existem várias possibilidades de organizar a estrutura de um artigo de opinião, porém, de maneira geral, todos
possuem os seguintes elementos.
Introdução (exposição): apresentação do tema que será discorrido durante o artigo.
Desenvolvimento (interpretação): Momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos
utilizados.

Conclusão (opinião): finalização do artigo com apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o
tema proposto.



.

O Brasil é o décimo país mais
desigual do mundo, segundo dados
divulgados nesta terça-feira no Relatório de
Desenvolvimento
Humano
(RDH),
elaborado pelas Nações Unidas. O
levantamento usa como referência o
chamado Índice de Gini, uma forma de
calcular a disparidade de renda. O indicador
varia de 0 a 1 — quanto menor, melhor. No
Brasil, ficou em 0,515 em 2015, mesmo
número registrado pela Suazilândia, e maior
que vizinhos da América Latina, como Chile
(0,505) e México (0,482).
O ranking é liderado pela Áfirca do
Sul, a nação mais desigual, com Gini de
0,634. Namíbia, com 0,610, e Haiti, com
0,608, completam o top 3. Todos esses três
países têm Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) considerados baixos ou
médios.
A desigualdade social é apontada
como um dos principais problema do Brasil.
Há
vários
anos,
o
ranking
de
desenvolvimento humano mostra como o
país
seria
prejudicado
por
esse
desequilíbrio, caso as disparidades fossem
consideradas para calcular o IDH.
Disponível
em:
https://oglobo.globo.com/economia/brasil-o10-pais-mais-desigual-do-mundo-21094828
Acesso em 27 nov 2017

O Racismo simboliza qualquer pensamento
ou atitude que segrega as raças
humanas considerandoas hierarquicamente
como superiores e inferiores, o qual, no
Brasil,
é
fruto
da era
colonial e escravocrata estabelecida pelos
colonizadores portugueses.

Racismo em números e cifra
Pesquisas que analisam a inserção no mercado de trabalho mostram que as desigualdades entre negros e brancos
permanecem, e em alguns casos se aprofundam, no Brasil.
Cátia Guimarães - EPSJV/Fiocruz
Eles ocupam os empregos mais precários. Os mais mal remunerados também. E, como se não fosse bastante,
quando o país é abalado por uma crise econômica, como agora, eles são ainda os mais atingidos pelos crescentes níveis
de desemprego. „Eles‟ e „elas‟ são nada mais nada menos do que 53% da população brasileira autodeclarada,
predominantemente preta e parda na quantidade e assustadoramente branca nos direitos. No mês em que se comemora
o Dia da Consciência Negra, pelo menos duas pesquisas mostram como, no Brasil, a cor continua sendo uma linha de
corte para a inserção e permanência no mercado de trabalho.
A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) desenvolvida pelo Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese) realizou agora em novembro um levantamento temático sobre os negros nos
mercados de trabalho metropolitanos, trazendo dados do período entre 2013 e 2014 relativos a cinco grandes cidades
brasileiras: Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo. Os resultados mostram, por exemplo, que mesmo
onde a desigualdade de rendimento médio entre brancos e negros é menor —na capital cearense —, o valor recebido
pelos negros para cada hora trabalhada corresponde a 77,5% do que os brancos recebem, o que significa uma diferença
de mais de 20%. Os dados apontam que, entre 2011 e 2014, o rendimento médio da população negra que tem alguma
ocupação cresceu mais do que entre a população branca — o que é explicado pela pesquisa em função do aumento dos
valores pagos no setor de construção civil. Mas o documento alerta: “A análise dos dados do período mais recente, 20132014, no entanto, mostra fragilidade e indica que essa melhora relativa depende do comportamento mais geral da
economia e dos reflexos desta sobre o mercado de trabalho”.
Como o “comportamento” da economia não anda nada bom em 2015, em meio a uma crise que se tenta
controlar com um ajuste fiscal recessivo, os impactos sobre a classe trabalhadora negra já estão sendo sentidos (e
medidos) na Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A edição
mais recente desse levantamento mostra uma “taxa de desocupação” geral de 7,9% em outubro. Quando os dados são
segmentados por cor, no entanto, esse número varia: aumenta para 8,8% em relação à população negra e baixa para
7% em relação aos brancos. Já em 2014, o Dieese mostrou que, do total de desempregados em três das cidades
estudadas, 80% eram negros. Naquele ano, a única cidade analisada em que o desemprego não foi maior entre os
negros foi Porto Alegre — que tem uma população em idade ativa e economicamente ativa predominantemente branca.
De acordo com o relatório, no entanto, é possível afirmar que em todas as regiões “a proporção de negros entre os
desempregados é sempre superior à parcela de negros entre os ocupados e no conjunto da População Economicamente
Ativa”.

Os dados mais recentes do IBGE dão também um retrato de que tipo de emprego prevalece entre a população
negra. Em outubro de 2015, nas seis regiões metropolitanas em que o levantamento é feito — Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre —, encontrou-se um total de 22,45 milhões de pessoas ocupadas
(emprego formal e informal). Dessas, 11.876 são brancas e 10.346 são pretas ou pardas. “No Brasil há uma combinação
perversa entre preconceito de classe e raça”, diz Carolina Vianna, professora-pesquisadora da Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz). Ela lembra que a frágil posição da população negra no mercado de trabalho
costuma ser associada ao momento imediatamente pós-abolição, quando, apesar de „livres‟, os ex-escravos não
contaram com políticas públicas que os ajudassem a se inserir na dinâmica do modo de produção capitalista. Ela
destaca, no entanto, que nunca deixou de haver lutas. “Mas elas ainda não foram vitoriosas no sentido de promover a
equidade”, explica.
Entre as seis categorias de atividades que o IBGE considera, os negros só são maioria no setor de construção
(987 empregados contra 716 brancos) e nos serviços domésticos (846 contra 540), áreas que historicamente pagam
menores salários e demandam um grau de instrução mais baixo. Não por acaso, o cálculo do rendimento médio real —
tendo como base o trabalho principal — também aponta um abismo: R$ 2.669 para a população branca e R$ 1.590 para
pretos e pardos, segundo os dados mais atualizados do IBGE, referentes a outubro deste ano. “No Brasil, o racismo
opera de uma maneira mais silenciosa, mais difícil de combater. Ele se manifesta sem precisar ser dito, em situações
como a escolha de quem vai ocupar um emprego, o grau de evasão de crianças e adolescentes negros das escolas...”,
exemplifica Carolina.
Outros indicadores
Acaba de ser lançado também o Mapa da Violência 2015 que traz um estudo especial sobre a situação das mulheres no
Brasil (leia mais neste Portal na próxima semana). E a pesquisa mostra que, também nesse segmento específico, a
desigualdade entre a população negra e branca continua alarmante. O número de homicídios de mulheres brancas, por
exemplo, caiu 9,8% de 2003 a 2013, enquanto entre as mulheres negras houve um aumento de 54,4%. Quando se
comparam as taxas de homicídio — e não os valores absolutos —, a diferença permanece: uma queda de 11,9% entre
as brancas e um crescimento de 19,5% entre as negras. O chamado “índice de vitimização”, que mede quantas mulheres
negras morrem a mais do que brancas no país, chegou a 66,7% em 2013 — dez anos antes, era de 22,9%. Os estados
com o maior número de homicídios de mulheres negras são Espírito Santo, Acre e Goiás. (...)
Disponível em: http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/racismo-em-numeros-e-cifra acesso em 27 nov 2017.
Com base nos estudos realizados sobre Artigo de Opinião, você deverá desenvolver um dos seguintes temas:
1. Racismo no Brasil
2. Desigualdade Social no Brasil

