
MULHER NEGRA. 100 ANOS DE ABOLIÇÃO? - -

O desenvolvimento da sociedade brasileira nos últimos cem anos não foi
capaz de reverter o quadro de discriminação e racismo sofrido pelas mulheres
negras.

Nem mesmo as relativas conquistas obtidas pelo conjunto das mulheres
nas áreas do trabalho, educação e cultura, saúde etc, são partilhadas pela maio-
ria da população negra feminina.

Os dados do IBGE, de 1980, quando foi realizado o último censo demo-
gráfico no Brasil, indicam que as mais baixas remunerações são as das mulheres
negras, que desempenham as funções menos qualificadas, e que têm menos
oportunidades de emprego, o que reflete, em parte, a dificuldade dos negros de
acesso à educação. Eis os dados: 70% do total de mulheres negras (pretas e par-
das) de 10 anos ou mais, não têm rendimento algum; 68% das trabalhadoras ne-
gras que têm algum rendimento recebem uma renda média igual ou inferior a
um salário mínimo, sendo que 39% delas estão na faixa de até meio salário mí-
nimo.

Mesmo considerando que a remuneração das mulheres em geral é bas-
tante baixa, se comparada com a dos homens (3,5 vezes inferior), a situação das
trabalhadoras brancas é relativamente melhor: a maioria delas (28%) está na fai-
xa de um a dois salários míminos. Por outro lado, somente cerca de 15 mil mu-
lheres negras ganham, no Brasil, de 10 a 20 salários mínimos e, menos de 3 mil,
recebem acima de 20 salários mínimos. 47% das mulheres negras, maiores de 5
anos de idade, não têm instrução ou têm menos de 1 ano de estudo e somente
1% delas consegue atingir o 2 grau (9 anos de estudo). Cerca de 37% das famí-
lias negras são chefiadas por mulheres que, ganhando menos do que as chefia-
das por homens, são mais pobres.

O mais cruel é que, quanto mais aguda a crise econômica e o nível de de-
semprego, maiores são as exigências das empresas em relação não só a qualifi-
cação profissional da mão-de-obra, mas inclusive quanto às suas características
físicas. Os empregadores, diante da abundância de mão-de-obra, preferem
contratar um homem a uma mulher, um branco a um negro, uma trabalhadora
branca a uma negra e, quando empregam um negro, pagam menos.

Estes e outros dados estatísticos, apesar de reveladores da situação de
marginalidade a que está submetida a mulher negra, pouco significam diante do
cotidiano de luta contra os preconceitos de milhares de cidadãs brasileiras, numa
sociedade que, dizendo não ser racista, nega-lhes o direito a uma existência dig-
na.
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