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Criança Negra: casa c -escola

J

Fúlvia Rosemberg (FCC e PUC-SP)
Regina P. Pinto (FCC)

Introdução

A década de 80 conheceu, no Brasil, uma preocupaçao

cres-

cente com a questão da criança pequena, principalmente pobre. Instân
cias governamentais ou intergovernamentais,

pesquisadores

de difere~

tes inserç;es disciplinares v~m analisando as condiç6es de vida

da

infância pobre e propondo medidas corretivas, seja no plano jurídico
seja no plano das políticas sociais. Deste processo v~m também parti
cipando movimentos sociais que se mobilizaram em torno

de

quest6es

tópicas (por exemplo, a luta por creches) e de problemáticas

gerais

(criança e constituinte).
Esta sensibilidade contemporânea da sociedade
permitiu que se desvelassem aspectos censurados até então

brasileira
(por exem-

pIo viol~ncia física e sexual contra crianças), fossem criados servi
ços/programas especiais

(alguns com função pirotécnica, e verdade

o Ministério da Criança, outros,desenvolvendo

açao mais massiva corno

os 50S Criança) e que o país dispusesse de urna legislação aberta, re
conhecendo direitos de cidadania à criança pequena. Como prova, lembramos os avanços inco~testes da Constituição e o novo Estatuto

da

Criança e do Adolescente.
Se nem toda a mobilização em torno do respeito

à infância

tem sido acompanhada de recursos orçamentários suficientes para a i~
plantaçâo de políticas sociais adequadas (saneamento básico,
ção, universalização de vacinas) alguns impactos notáveis v~m

educaocor-
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rendo ria população

infantil: queda da taxa de mortalidade

les como o aumento significativo
vindicação

como tem sido habitual,

sobre as condições

específicas

tratado

pobre

a infância

mas raras e esporádicas

destacamos

quatro

quisa de Tamburo

praticamente

sabe

das crianças

que mostram

negras

para

e a análise

parcial

e pré-escolas

as agências

bre a necessidade

a despeito

se

de algu-

(O a 6 anos),

infantil;

uma reflexão

os segmentos

Levison

a

o estudo

pes-

de Mary
uma

de

raciais

(1989) sobre

que nos levou a propor

esta lacuna,

sobre as informações

Tem

(Ro-

a fre-

com base na PNAD 85.

uma das razões

to foi a de preencher

negras.

estas diferenças:

entre
de

se

o contrário.

baianas,

à pré-escola

nada

que nos interessa

que apontam

crianças

Portanto,

sibilizar

rei-

(1987) sobre mortalidade

a creches

refletir

em creche/pré-escolas,

se fosse homogênea

a faixa etária

de nós sobre freqüência

qüência

como

estudos

(1990) sobre

1990)

de vida

pesquisas

Considerando

semberg,

de-

contemporãnea.
Porém,

Castro

das vagas

ser ia um

procurando,

disponíveis

além de organizar

desagregadas

que estão produzindo/divulgando

de não omitirem

este proJe

o pertencimento

e

por raça,

sen

informações

sQ

racial

da infância

brasileira.
Uma segunda
cipar do deslindamento
no pals. No Seminário
sil Contemporâneo

- nos levou
razao

de como se concretiza
Internacional

(Belo Horizonte,

alguns pesquisadores,

de acatarem,

lho, a existência

de uma segregação

gráfico

perspectiva

retomando

nas décadas de 70 e 80

a elaborar

1 •

este projeto:

a discriminação

sobre Desigualdade
1990) houve
pelo menos
racial

analítica

racial

Racial

no Bra

convergência,
como hipótese

informal

pelo

de pesquisadores

A idéia subjacente

parti

não equivale

entre
de traba

espaço

geo-

formulados
apenas

a
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consideração

de

uma segregaçao

na que permitiria,
mortalidade
públicas

entre

por exemplo,
brancos,

de diferentes

estudar

as condições

cer indicações
ca e negra

lugar,

infância.

E há alguns

rias de creches
te brancas).

minário

ou a freqüência

a escolas

por

dos domicílios

do solo

exemplo,
pode ofere-

onde populações

extensivos

sentido

bran-

da creche

em Brasília

cia pobre e nas primeiras

para a pe-

e expresso

a necessi-

por raça,

e negras

análises

observamos

foram

e maior

semulti-

menos

de vagas

desen-

públicas

de

em creches.

de educação

que efetuamos

usua-

concentração

se confirmou

sobre politicas

De iní-

(principalmen-

que regiões

superior

que

de crianças

que as creches

como alternativa

pobres

na

e pré-escolas

taxas de analfabetismo
igualou

competência

públicas

racial

com espanto

de um número

Em

e pré-escolas.

desagregados

negras)

e pré-escola.

de oportunidade

em creches

à medida

observamos

para populações

realizado

uma certa

na composição

(principalmente

formulada

creche

das diferenças

e negras

a diferença

com maiores

porque

anos temos

Posteriormente,

dispunham

qualidade

da taxa de

anos sobre políticas

na análise

brancas

pelo país,

A hipótese

justificar

há alguns

como era notável

negros

básico

micro-urba

o.diferencial

perspectiva,

temos desenvolvido

cio, na falta de dados

volvidas,

Nesta

sobre o valor

ainda,

porque

crianças

plicando

e pardos

de saneamento

dade de nos determos
usufruem

pretos

mas também

fixam domicílio.

area, trabalhando
quena

compreender

qualidades.

indiretas

Faltaria,
primeiro

macro-regional

de

pior

em recente
para

a partir

se

a infân-

dos

dados

da PNAD 87 (Rosernberg, 1990).
Ora, detectar
pré-escolar

público

nao so para entender

e denunciar

dualista

o estabelecimento

e discriminatório

a trajetória

educacional

de um

sistema

nos parece

importante

do segmento

racial ne-
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gro na ~scolaridade
sagens

importantes),

rejeitarmos
espaço

b~sica

mas constitui

as propostas

ocioso,

pessoal

governamentais

(chegando

n~o qualificado

analisar

para

geral

sobre políticas

de força para

de emergência

(usando

que agências

inter-

do 30 mund02•

países

pode

10 grau com defa-

um argumento

e sucata)

o específico

lho deste grupo de pesquisa
a reflexão

tamb~m

de creche/pr~-escola

têm proposto

Assim,

ã 1~ s~riedo

racial

significar,
públicas

no contexto
tamb~m,

de

traba-

um retorno

para a pequena

para

infância.

1. O campo do conhecimento

Estudos

sobre relações

apontando

a questão

terminadas

regiões

considerados

raciais

da segregação
ou micro

na compreensao

no Brasil,

espacial

regiões,

ultimamente,

da população

negra em de-

como um dos aspectos

das desigualdades

raciais

vêm

a

serem

existentes

no

pals.
A concentraç~o
dentro

do território

mente,

podem

escrava.

brasileiro

ser explicadas

O estudo

tema de trabalho
cor

escravo

regional

regionais,

em função

e o império.

históricas

(1979), que analisa

de escravos

como os sucessivos
algodão

africanos

da população

espaços

que,
de

inicial-

mão-de-obra

os efeitos

geográfica

e as suas conseqüências

do país,mostra

çao espaço-temporal

em determinados

da necessidade

na distribuição

açucar, mineração,

triz do tráfico

negra

tem raízes

de Hasenbalg

(escravos e libertos)

racial

da população

da populaçâo

para

a

ciclos

e o determinante
durante

de

composição
econômicos

e caf~ constituíram

escrava,

do sis-

da

o período

a força mo
localizacolonial

I
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A

medida

que essas

mo 'aumentava· o contingente
se desenvolviam,

declínio

a permanecer
regiões

concentrados

agrícolas

na-de-açúcar

escrava

Por sua vez,

no nordeste

e a região

nomia de subsistência,

onde

enfim,

também,

e 'negros livres

que entravam

grande

em

tenderam

em estagnação
a cultura

da

deterioração

ca-

à eco-

dedicando-se

em Minas

sofrendo

e,

elas

que entravam

se desenvolvera

de mineração

dinami~

onde

do tráfico

das regiões

os mulatos

nas regiões

adquiriam

negro nas regiões

da intensificação

de mão-de-obra

econômico.

econômicas

populacional

em virtude

do deslocamento

atividades

econômi-

ca.
Já na região
tardiamente

para

atender

seu desenvolvimento

o trabalho

à demanda

no segundo

sultou numa proporção
senvolvimento

sudeste,

da miscigenação

da lavoura

quartel

inferior

escravo

racial

introduzido

cafeeira

do século

de africanos

foi

que iniciou

XIX, oque

como também

e a formação

de

não só re

limitou

uma

o

o de

pupulação

de cor livre na região.
Assim,

por ocasião

çao negra se concentrava
sociedade

urbana

tra que ocorreu
no Brasil
região
mento

de distribuição

Reportando-se

tardio

a dados

um leve aumento

subdesenvolvid03

sudeste.

fora da região

a grande
onde

maioria

estava

da popul~

se formando

uma

e industrial.

Esse padrão
ve inalterado.

da Abolição,

espacial
de 1950,

da proporção

e um aumento

Para isso contribuiu

da população

ção por uma política
sidade de mão-de-obra

da população

região,

se mante

(1979)

de população

não somente

de migração. européia

Se esta configuração

Hasenbalg

maior

negra para esta

na região

praticamente

mos-

não branca
branca

na

todo este deslocacomo também

destinada

a suprir

a

op-

a neces

sudeste.
ocorreu

a nível

I

I
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macro

com o surgimen-

I
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to de regiões de grande concentração de população negra, ela

também

se refletiu'a nível micro, como demostram os

Rolnik

estudos

de

(1988b, 1989), com a configuração de espaços negros e brancos tanto
no meio rural, com a casa grande e a senzala, como no meio
pois o mundo da monocultura

urbano,

nao era apenas rural, mas também

no. Paralelamente aos centros de produção rural,

urba-

desenvolveram-se

também centros urbanos. Cidades, porto de mercadores envolvidos
tráfego internacional, cidades que serviam de ponto de apoio
as incursões e conquista do território, centros

para

redistribuidores,

cruzamentos de rotas comerciais, enfim, centros onde também se
contravam escravos ocupados em vários trabalhos.

no

Segundo

en-

Rolnik

(1988b, 1989), que estudou a presença de territórios negros em

são

Paulo e Rio de Janeiro, nestas configurações urbanas, também se desenvolveram territórios negros, pois as habitações urbanas reeditavam o modelo de segregação da casa grande e senzala, seja nas chác~
ras, seja nos sobrados, onde as dependências reservadas aos

escra-

vos localizavam-se fora do edifício principal.
Ainda, nesses centros se constituíram vários outros terri
tórios negros. As irmandades, que organizavam fundos.para a
de alforriasi os mercadost

compra

local por onde circulavam obrigatoriame~

te escravos de ganho ou ali libertos, os pais de santo que ali

se

abasteciam nos ervanários africanos e cuidavam da saúde física

e

mental dos escravos,

além dos quilombos paulistanos que se

desen-

volveram no final da escravidão em são Paulo, as casas de cômodos e
porões, única opção de moradia barata para os negros libertos e mes
mo certas aldeias na periferia das cidades

4.

Com a extinção do tráfico, a Abolição e a introdução

da

mão-de-obra estrangeira, principalmente italiana, solução encontra-
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da pelos

fazendeiros

cada pelos

substituir

seus defensores,

cial, na medida
a desenvolver
presentavam
Paulo

para

tanto

do ponto

em que os europeus

tempo,

escrava,

através

através

de branquear

como ra

da sua

cultura

da miscigenaçâo,

o país,

a cidade

r~

de

sâo

usar

mao-

italianizou-se.
"A opçâo pelo

-de-obra

civilizada,

da identificação
rie versus

ficar seu exerC1ClO

liberal

a pedra

República

de poder"

deste

argumento

tra determinados

o pacto

1988a,

de igualdade

ferenciar

internamente
processo

importante

Este processo
çao da cidade
laçâo devido
dores. Mais

traria

agudo processo

o contingente

de marginalização'

tanto

com o substancial

à maciça entrada de imigrantes
especificamente,

que

fundamental
entre
Ou

os hoseja,

as portas

para

implicou
tempo
racial

em di-

a figura
teve

um

p. 77).

conseqüências

e dos seus espaços,

p. 77).

con-

ao mesmo

este em que a estigmatização

(Rolnik, 1988a,

justi

repressivas

Abrir

européia, e lhe dar o lugar de assalariado,

do "marginal",

para

fora dele.

ações

sociais.

produzindo

do discur-

no critério

a pobreza

a pobreza,

barba-

em que a argumentaçâo

e quem estava

ou grupos

através

de toque

(Rolnik,

que se justificaram

indivíduos

montado

(1889-1930)

a se constituir

republicana

repentinamente

Pelo contrário,

fato e importante, na medida
passou

romper

da escravidâo,

sendo

na Primeira

quem podia constituir

mens na ordem
é através

continuou

cotidiano

esta opçao

para definir

significava

selvagem-inumano-cativo.

dominante

Este

livre europeu

ético-político

civilizaçâo,

so da classe

subsidiou

braço

já que nâo era possível

com todo o arcabouço

papel

justifi-

de 'vista cultural

ajudariam

a naçâo e, ao mesmo
uma possibilidade

a mâo-de-obra

5, como

negro

não só devido

para

a

aumento
para

organizada popu-

os seus mora

experimentaria

ã preterição

da

um
sua

8
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mão-de-obra

em favor da mão-de-obra

n i âo da noção de trabalho 6 ,
ç

to" dos espaços

que ocupava

como

imigrante
também

e a conseqfiente redef~

devido

em conseqüência

ao seu "deslocamen-

da remodelação

da

cida-

de 7.
Neste

novo espaço,

vai se tornando
promulgado

porque

para a periferia

vidades

acarretará

tro por bairros
polis

africanas

atrapalham
porque

mais

se expressa
nos

conspurcam

-

Campos

avenida

definindo

novos

-

dos seus moradores
desses

sença de outras

facilidades

a formação

das facilidades
nõpolis,

de emprego.

nos palacetes

pela presença

negros

encontravam

burguesas

colocação

Rolnik

do

Higienó-

trabalho

a

com

pela pos-

como

domésticos

casos,

pela

pre-

cita,

por

negro,

em

dos Campos Elisios

dos armazéns

por

sentido,

se transforma

(1988b)

território

cen-

este que,

coletivas,

ou, em alguns

da Barra Funda como

de emprego

mas também

onde os homens

novos bairros

das ati

européia

vila Buarque,

deslocamento

e habitaçôes

arranjarem

dos mer

de cidade

terri tõrios negros. Neste

de casas de cômodos

saída

embusteiros.

Elisios,

Paulista

-

proibição

a troca dos sobrados

nas residências

exemplo,

negros

transformações,

como

e

a inten

transferência

a cidade,

como

Já em 1886

claramente

territórios

o trânsito,

central, contígua às novas regiões

sibilidade

estranha.

africana,

o projeto

e, finalmente,

a proliferação

a presença

da classe dominante,

projetados

sua vez, acabará
região

onde

dos pais de santo, definidos
A nível

também

de Posturas,

as práticas

das quitandeiras
cados

enfim,

cada vez mais marginal,

o cõdigo

çao de proibir

o quilombo,

da estrada

com facilidade

de

função
e Higieferro,

como carre

gadores.
Já o Bexiga,
ginalmente

outro territõrio

era um quilombo

semi rural,

marcadamente
o Saracura,

negro,

que, ori

consolidou-se

pe-
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Ia sua proximidade
cias os negros
las reformas
na segunda

da região

encontravam

década

décadas

os jornais

de desclassificado,

qualquer

marginal,

com a conseqüente

de lazer e de trabalho,
nas hpbitações

coletivas

como um conjunto
negra

tã desafia

densidade

de gestos,

em virtude

estavam

bem

para

a co-

um códigocoletibranca

e cris-

Lideranças

gadas à Frente

Negra,

negras

associação

para tirar os negros
terrenos

negros

em são Paulo
formal

de trabalho,

a luta daqueles

o negro,

inclusive

qa época, principalmente
fundada

ocor-

de trabalho 8. À medida

intensifica-se

para desmarginalizar

territoriais.

do-os a comprarem

de uma vi-

no dia-a-dia,

dominante

no mercado

de oportunidades

se desenvolvia,

integrados

sa campanha

dos territórios

do negro e do mulato

da abertura

esse processo

do tempo

morais.

Nova redefinição
re com a entrada

a classe

fama

desenvolvia

intensidade

que liga e sustenta
para

a

a sua nao prole-

um jeito de corpo que, embora

a comunidade,

os padrões

tinha

tipo de vida que se

dos contatos

ne

as socieda-

da distribuição

que aí predominavam:

seja o elemento

vo que institui

devido

ocasionalidade

nas

social.

quilombos

desorganizado,

onde,

atividade

fundaram-se

atividade

projeto

foram des-

locais

uma intensa

um destes

e o próprio

da em grupo não familiar,

munidade

uma intensa

o

negros

da Liberdade,

pe-

principalmente

segundo

territórios

negros,

residên-

como também

que ocorreram

desenvolveu-se

que mantinham

Neste período,

tarização,

processo,

do século,

em cujas

redesenhá-Ia

e para o bairro

gra. Foi ali que surgiram
des recreativas

visando

Neste

Paulista,

com facilidade,

da cidade

do século,

para o Bexiga

primeiras

trabalho

de embelezamento

de uma cidade moderna.
locados

da avenida

que

e a construírem

e cortiços,
a sua própria

Ja

em termos
aquelas

em 1931, desenvolveram

dos porões

que

li-

inten

incentivancasa.

Como
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resultado
mentos

dessa

campanha,

situados

em bairros

ção da comunidade
dispersão

muitos

negra.

da comunidade

afastados,

um menor

uma migração

maciça

tinuou

ocorrendo

pela periferia,

Com a Abolição,

ter recebido

adquiriram

O desenvolvimento

rios negros tão caracterizados

lo, também embraqueceu,

negros

embora

de libertos

sendo a area de maior

a

ou a Barra

do Rio de Janeiro,

redundou na
territó-

Funda.
como

grau, pois.essa

de imigrantes

em lote~

periferiza-

não se configurando

em menor

contingente

então

desse processo

como o Bexiga

a cidade

terrenos

são Pau-

região,

europeus,

além

por
de

da zona rural para a zona urbana, con

concentração

de negros

da região

sudes-

te.
A reforma

urbana

são Paulo,

ai se deram

importantes

quilombos

rando-se

suburbanos

50 e 80, apontam
sua população,

do século,

em cheio

a região portuária
da cidade

a região

desloca-se

para

em

os mais
da Saúde

nova.

central

Como
e

por-

os morros

e os

as linhas de trem,

configu-

ao embranquecimento

destas

negros.

a se reverter.

para

que ocorreram

atingindo

que ocupava

de 1940, a tendência

começa

limpeza"

coletivas

que acompanhavam

novos territórios

duas cidades

o aumento

conseqüência

De fato, dados dos censos de 1940,

da participação

das migrações

dos não brancos

internas

na

principalmente

de

como em são Paulo,

a

e nordestinos.
Atualmente,

população

negra

no início

A partir

mineiros

e habitações

a população

tuária da cidade
territórios

de forma drástica,
do Rio de Janeiro,

e Gamboa e os cortiços
conseqüência,

e a "operação

negra

tanto

no Rio de Janeiro

se concentra

tro lado, no Rio de Janeiro,
:paulo no início do século,

majoritariamente

na periferia.

nos dias

como aconteceu

muitos

atuais,

territórios

negros

ainda

Por

ou-

em

são

resistem
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em bairros que agora se tornam predominantemente brancos, a despeito
dos programas de remoçâo de favelas que atuaram principalmente na dé
cada de 60.
Enfim, estes dados sobre configuraçâo espacial da

popula-

çao negra indicam que, seja por circunstâncias históricas, em que
fator econômico teve um papel preponderante, mas também o fator

o
ra-

cial, na medida em que na opçao pela imigraç~o euiopéia ele certamen
te pesou, seja por razoes econômicas e urbanisticas em que também os
fatores raciais e culturais influenciaram, a populaç~o negra

tendeu

a se concentrar em determinados espaços economicamente menos

desen-

volvidos, seja a nivel regional, estadual ou municipal,

menos provi

dos de recursos, infra-estrutura, enfim, serviços básicos, na

area

da saúde, educaç~o, saneamento, oportunidades de trabalho.
Mas, se os preconceitos e as discriminações, de um

certo

modo, pesaram neste processo de remodelaç~o e remanejamento das pop~
lações negras no espaço regional e urbano, certamente eles continuam
a agir, nâo só de maneira direta, mas

indiretamente, através da

introjeç~o pela populaç~o negra, inclusive daqueles que

sua

ascenderam

socialmente, contribuindo assim para manter essa segregaç~o.
De fato, estudos sobre discriminaç~o racial vêm

apontando

para vários indicios que subsidiam esta hipótese: brancos que nao r~
conhece~ como iguais (portanto discriminam) pessoas negras que asce~
deram socialmente (Fernandes, 1964, 1984; Hasenbalg, 1979);

escolas

que n~o dispõem de vagas para crianças negras (Barbosa, 1983);

pro-

fissionais liberais que nao reconhecem como pares profissionais libe
rais da raça negra; clubes sociais, restaurantes, casas de espetáculos, prédios que impedem o acesso de negros

9.

Todo este clima discriminatório pode ent~o estar

contri-

I,

<t.

i

-:.

12

buindo

para que famílias

dam a viver

cio-econômico

inferior.

continua

a ser reforçada

da saúde,

dessa

seu desempenho
dos sugerem

essa

a

brancas

segregaçao

e realimentada

concentração

se servirem
so-

que tem raízes

his

teve peso

preponderanfator

da população

cada vez com maior

existentes

cial e cultural

no Brasil,

comparou

a pertinência

áreas

sobre o

destes

as desigualdades

da cor e, conseqllentemente,
social

desta

população

de mortalidade

o trabalho

de Tamburo

infantil

das .três sub

unidades

e pardos

em 1980,

um gradiente

na população

do Sul) sugerem

os quatro

f1etindo

representam

estados,
num

dentro

indício

as desigualdades

de
nas

à proporção

cor
que,

de bran-

são Paulo

e

desta variável.

diferenças
do mesmo
que

a

da federação

(Bahia, Minas Gerais,

a influência

foram observadas

quanto

que

populaçôes,

da mãe em quatro

Assim,

por

(1987),

e o nível de instrução

Rio Grande

ra-

é mediada

(1960 e 1980) segundo

cos, pretos

ra-

da discriminação

em dois momentos

forma,

estu-

de se conside

e parda,

de certa

a

espacial.

os níveis

branca

As constatações

se entender

da área

na medida em que fica .cada vezITlais eviden

no desempenho

distribuição

para

Na área da demografia,

como

que

em dimensionar

negra nesta

insistência

espacial

principalmente

vêm se preocupando

sua saúde10•

educacional,

te que a influência

entre

ten-

de nível

por este mesmo

pesquisadores,

e educação,

rar esta distribuição

preta,

por famílias

o fator racial

deste quadro,

demografia

influência

essa

sócio-econõmico

operando.
Diante

ciais

Portanto,

sem dúvida

nível

e, conseqllentemente,

sociais utilizados

nas quais

te, passa

de melhor

em áreas mais pobres

de equipamentos

tóricas,

negras

de mortalidade

infantil

grupo de cor, tanto em 1960

estas

condições

diferenças
de vida

das

estariam

re-

populações

13

destes

quatro

sociais

entre

estados,

as unidades

O estudo
trução

demonstrou

e a cor da mãe influem
a decrescer

sao sempre

inferiores

e a parda,

infantil

te a mortalidade

ram que embora

nos níveis

à medida

que

infantil

para os quatro

em comparação

fluência

a hipótese

educacionais

ças brancas

e negras

por outros

bre a distribuição

espacial

melhor,

Os dados mostra

de todos os grupos

raciais

Minas

Gerais

e

são

esta

que

estruturais

de mortalidade

a educação

inicial

pela

tomando
lQ

grau de crian-

de melhores

Ja protambém

análises

de equipamentos

que afetam

de Ro-

como base

82, 85 e

certamente

na in-

infantil.

PNAD 87, e dados

das PNADs

dispor

os mecanismos

para
tendem

se insere o trabalho

e a utilização

de ca

sejam menores

das condiçôes

provenientes

de mor

simultaneamen

do Sul. Constatação

e qualitativos)

e corrigir

a

da cor, eles

Bahia,

nos níveis

que se possa

mas

estruturais

da mãe dentro

sobre creche/pré-escola,

autores

(em termos quantitativos
preender

de mães

(dados publicados

87), sugere que à medida

se comparou

infantil

linha de reflexões

(1990) que, ao analisar

Es

com

sobre os níveis

da federação.

em três estados,

indicadores

cessados

das condiçôes

independentemente

da cor e da instrução

da mãe,

em comparação

de instrução

estados

da intermediação

a ins-

de instru~ão.

espacial

com o Rio Grande

Nesta mesma
semberg

branca,

de mortalidade

instruídas,

e níveis de instruçãoll

e

infantil.

a instrução

quando

e o nível

a ser mais altos para as crianças

reforça

de mortalidade

aumenta

da distribuição

os níveis

econômicas

incontestavelmente,

lado, a intermediação

ficou demonstrado

os filhos de mães

Paulo,

que,

para a população

e, conseqüentemente,

da grupo racial

estruturais,

em todas as categorias

Por outro

talidade

diferenças

da federação.

também

tes tendem

~reta

enfim,

so-

escolares

se poderá

com-

a trajetória

es

I

'to

••
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colar de crianças

negras,

a ela não ter acesso,
abandonada

porque

acidentada,

tende

Tal hipõtese
apontam

uma grande

nao brancas,

concentração

quantidade

este dado,

a impossibilidade

suporte

muitas

negras

entre

delas

um número

mais

dados

de um destino

equipamentos

de pior qualidade.

lar, creches/pré-escolas
desprovidas
reduzida

e, portanto,

vez, acabam se refletindo
acarretarem
organização,

maiores

com evidentes

A influência
pe~ho do alunado

a criança

para

à creche/pré-escola

ficam em

pobre

negras,

casa

e

sozi-

de pessoa

nao

em material

na qualidade

desvantagens

da qualidade

tem sido demonstrada

para alunos

por vários

de

que,

aulas
por sua

como um todo,

maior

do equipamento

esco-

escolas

diária

Aspectos,

nao,

portanto,

pedagógico,

da escola

administrativos,

ou

ao sistema

com jornada

de turnos.

espacial

pobres

e freqüente,

No que diz respeito

número

problemas

Com-

mencionado

e que esta distribuição

e equipamentos,

maior

pagas.

lado, cerca de 20% das crian

das crianças

carentes

de recursos

das cre

serviço.

mostram

comum

grande

metropolita-

de vagas

de 14 anos, ou sob os cuidados
este

uma

com exceção

freqüentemente

seus filhos

que

as chamadas pré-esco

as quais,

Por outro

acaba fazendo com que a maioria
partilhem

ou

das regiões

significativo

não enviem

para executar
O que estes

retomada

sem seriação;

ças pretas de O a 6 anos que nao vao à creche

remunerada

por

7 e 9 anos de idade,

freqüentando

pobres,

de pagá-Ias.

nhas, com irmão menor

-

numa série de indicadores

nas creches

o motivo

negras

frustrada

interrompida,

de crianças

por crianças

oferecem

que as famílias

porque

no nordeste,

de crianças

ches públicas,
plementando

encontra

comunitárias,

nas frequentadas

por vezes

a ser de pior qualidade.

residentes

Ias ou creches

uma trajetõria

dificuldade

por
de

e professores.
escolar

no desem-

estudos.

Analisan-
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do o desempenho escolar, avaliado atrav~s de aprovaçoes e m~dia

de

pontos na disciplina de português, nível sócio-econõmico da clientela e qualidade de funcionamento da escola, Lia Rosenberg

(1981,

110-116) assinala que os índices de aprovação das escolas

p.

carentes

apresentam diferenças significativas, em comparação com as

escolas

não carentes. Estas diferenças são mais acentuadas nas s~ries

ini-

ciais do que nas finais. O trabalho desenvolvido por Dias (1979)

em

escolas primárias do Rio de Janeiro, tamb~m aponta para o fato

de

que o aluno de classe social diferente da clientela modal da

escola

tem o seu desempenho próximo ã m~dia da escola, ou seja, em

escolas

de classe m~dia os alunos pobres têm um bom desempenho, e, vice

e

versa, alunos de classe mais elevada tendem a apresentar um desempenho inferior nas escolas carentes.
~ neste sentido, então, que a hipótese da segregaçao espacial pode fornecer importantes pistas para a compreensao

do desemp~

nho escolar da população negra e, principalmente, das diferenças entre as trajetórias escolares de crianças brancas e negras e que, inclusive, persistem mesmo quando se controla o rendimento

familiar.

No nosso entender, a influência da cor e, con$eqüentemente, da
criminacão

racial, embora um aspecto crucial no desempenho

dis-

escolar

da criança negra, nao pode ser considerado independentemente do

lo-

cal onde essa criança vive e, conseqüentemente, dos equipamentos sociais de que ela pode dispor.
Nesta proposta estamos priorizando a intermediação da
gregaçao espacial em cuja raiz certamente estão os fatores

se-

históri-

co-estruturais da formação econõmica do país, mas tamb~m, corno

vi-

mos, a discriminação da sociedade em relação ao segmento negro, discriminação esta que, por sua vez, acaba realimentando e reforçando a
segregaçao.

,
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Neste
pois

a medida

economlcos,

processo,

que a segregaçao

raciais

introjeçâo

cria-se

ou mesmo

pelo prõprio

de

círculo

po~ motivos

se instala,

psicolõgicos,

negro,

siçâo de inferioridade,

uma espécie

ou seja,

ela contribui

vicioso,

histõricos,

através

para mant~-lo

o que, por sua vez,

da

sua

na sua P2

acaba gerando

mais

dis-

criminaçâo.
Ao tecer
estejamos

ignorando

criminaçâo
diosos,
paços

tais considerações,
um outro

racial/segregaçâo

ou seja,

ção. Aliás,

é nestes

sem dúvida,

se pode

e Nelson

explorando

riormente,

espaços
captar

diferenciado

muito

de alunos

no sentido

a pesquisa

geográfico.

do Rio de Janeiro,

canismos

sutis,

çar esta

segregaçao,

social

o sistema

educacional

alunos

níveis

de vista

racial

que,
Carlos

dos autorés

que

do aproveitamento

não se esgota

vem

mostrou,

considera-

institucional
as escolas
como

tendem
no in

primárias

através

de me-

não sõ de refor

na medida

homog~nea

racial.

na

anteescolar

discriminatõrios

age no sentido

de classe média,

de segrega

(1979), já citada

de criá-Ia,

uma clientela

e, conseqüentemente,

majoritariamente

em es

Estudando

esta autora

como também

a recrutar

discriminatõrios

de criar uma segregação

espaço

dis-

mecanismos.

de Dias

e negros

que

estu-

sâo alguns
estes

da relaçâo

a discriminaçâo.

pois os mecanismos

públicas

classe

e Silva

brancos

a agir também

colas tendem

como atua

significa

por outros

outros

do ponto

bem como a questâo

geográfico,

de um mesmo

mistos

em evid~ncia

ção do espaço

terior

já apontada

de mecanismos

melhor

do Valle

sentido,

mostra

processo

a ponto de se criarem

e colocando
Neste

desse

espacial,

a persist~ncia

nâo segregados,

Hasenbalg

aspecto

entretanto,:nâo

em que as es-

do ponto

de vista de

Ou seja, a escola

ou majoritariamente

recruta
alunos

I
I
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pobres,

mas, o mais

racterísticas

importante,

sociais

é que a escola,

da clientela,

estabelece

nal de desempenho,

tal qué,

sempenho

e bom, com altas

~a escola

clientela
escolas

é pobre,

se a clientela

recrutam

majoritariamente

bairros

heterogênea

segregaçao

continua

de admissão,

nismos

a existir.

a defender,

de seleção

se social tende

escolar

que a criança

de vista

a ser recrutada

a criança

para

o

escolar;

se

a

Se as
pobre

situadas

em

essa

discriminatório

pobre.

que tem urna imaE é via tais meca

independentemente
as escolas

de-

econômico,

de classe média,

negra

média,

nas escolas

ca-

institucio-

tende a crescer.

Há todo um mecanismo

recusa

destas

predominantemente

negra,

do ponto

de forma que a escola

gem, um status

é de classe

uma clientela

e, conseqüentemente,
de população

uma norma

taxas de sucesso

a taxa de fracasso

da periferia

a partir

da sua clas

de alunado

mais

po-

bre.
Ao que tudo indica,
breza que contribui
tipo de escola,

nao é apenas

para que a criança

mas também

bre 12 pois, na nossa

como

Identificação

sa, pelos movimentos

negra

a representação

sociedade,a

como pobre e ser tratada
çao social.

então,

população

tal,

a condição

se encaminhe

tende

independentemente

esta que tem sido denunciada

negros

e pelos

po-

para

que se faz dela
negra

de

este

corno

po-

a ser

vista

da sua

condi-

pela

impren-

estudiosos

das

relações

da criança

negra via este

ra-

ciais.
Portanto

nesta trajetória

de escola se interpôe a representação
Representação
natório,
negro,

essa para a qual

os estereótipos

o seu passado

te concentrado

nas camadas

se tem do negro como

certamente

existentes

escravo

que

concorrem

na nossa

o clima

sociedade

~ tipo
pobre.

discrimi

a respeito

do

além do fato dele estar majoritariamen-

mais

pobres.

f
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Neste sentido então, nao ser1a a condição econômica que ni
velaria a população negra, mas a pertinência racial que, na ótica do
branco, nivelaria as oportunidades de acesso e permanência no sistema educacional, ao tratar a população. negra indistintamente como

os

pobres dentre os pobres.
Do nosso ponto de vista, sem dúvida, este aspecto das rela
çoes raciais deve ser explorado para se entender diferenças
brancos e negros em qualquer setor da vida social, mas nao se
deixar de lado a intermediação da segregação espacial, talvez,
primeiro aspecto a ser considerado para se poder dimensionar

entre
pode
o
com

maior exatidão cornoagem os mecanismos discriminatórios na nossa sociedade.
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Notas

1 Esta questao será aprofundada

mais adiante.

2

Estas propostas, como por exemplo, creches domiciliares ou o programa
Criança
para Criança (onde irmãos maiores cuidam com "assessoria" de irmãos
menores)
estão sendo difundidas e aplicadas especialmente na África e Ásia e em alguns
países latino-americanos.

3

Has enba l.g (1979) baseando-se na divisão de G. A. Dillon Soares que utiliza três
indicadores de desenvolvimento
social e econômico: taxa de alfabetizaçao,
renda industrial per capita e porcentagem da força de trabalho na indústria, distingue duas regiões, a sudeste, ou Brasil desenvolvido, formado pelos
estados
do Rio de Janeiro, o antigo Distrito Federal, são Paulo, Paraná, Santa Catari
na e Rio Grande do Sul, e o Brasil subdesenvolvido,
formado pelos demais estados.

4 Segundo

Rolnik, constituem-se quilombos, tanto os núcleos rurais aos quais
a
historiografia comumente se refere, como os núcleos semi rurais (roças das periferias urbanas semelhantes às roças de periferia dos terreiros de candomblé,
nas cidades), cômodos e casas coletivas, enfim, os quilombos urbanos que começaram a se desenvolver a medida que se aproximava o fim do período escravocrata, e que deram origem a núcleos negros importantes. O bairro do Bexiga, impor
tante núcleo negro do início do século, se originou do quilombo do Saracura. Os quilombos representaram, na época da escravidão, a rebeldia e o rompimento
da submissão do negro, enfim, um território onde o negro passava a deter o poder sobre a sua própria vida. No entanto, a autora chama a atenção para o fato
de que mesmo a senzala, expressão máxima de submissão do negro, acabou por se
configurar em território negro na medida em que se constituiu num suporte para
o florescimento de um devir negro, de uma solidariedade, de uma auto-preservação que era celebrada através de ritos e festas (Rolnik, 1989).

5 Segundo Rolnik (1988), em 1986, 25% dos habitantes de são Paulo eram estrangei
ros. Nesse mesmo período, a população negra, então constituída basicamente
po;=libertos, começava a decrescer.
De 12.000, em 1872, ela baixa para menos
de
11.000 em 1893. Ao mesmo tempo, os imigrantes passaram a substituir os escravos e os libertos na posição de trabalhador. Em 1893, os imigrantes
constituiam 80% do pessoal ocupado nas atividades manufatureiras
e artesanais, o que
expressa sua entrada maciça no mercado de trabalho.
6 O trabalho

de escravo passou a ser identificado como trabalho de negro, enqua~
to que o trabalho livre era visto como de competência do imigrante.

7 Num sentido mais amplo,

esta reforma espacial da cidade se insere na emergência, de uma ordem social competitiva que colocava a necessidade de disciplinar
o uso e a ocupação do solo urbano, regulamentando a distribuição dos estabelecimentos industriais, comerciais e residenciais, ampliando o espaço de circula
ção de pessoas e de veículos, mediante a construção de avenidas, edificação d~
prédios que abrigassem e concentrassem estabelecimentos,
calçando e iluminando ruas, estendendo a rede de abastecimento de água e de esgotos. Além disso,
os técnicos recomendavam a normatização das posturas urbanas no que diz respei
to á edificação de residências, redistribuição interna das áreas de
trabalh;
doméstico, social e privada limado pelo qual entendiam promover
o adensamento
emocional, sem os inconvenientes do adensamento demográfico em espaço único.
1I

"
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Em são Paulo, no último quartel do século XIX, esse processo foi desencadeado
pelas metamorfoses na riqueza. A forma principal de riqueza desloca-se da escravaria para os bens imóveis e móveis. r neste contexto então que a cidade so
fre modificações
substantivas, com a transferência de mercados, a
construçã;
de viadutos e o redesenho de alguns setores e regiões da cidade (Adorno, 1990,
p.13).
Segundo Rolnik (1988a), ainda uma questão c~ntral que se apresentava para o po
der urbario era o perigo que poderiam representar determinadas formas de habit~
ção coletiva das classes populares. Assim, a intervenção direta, através de d;
molições e reurbanizações
de certas regiões implicou também no que ela
cham~
de "operação limpeza", com vistas a convertê-Ias em locais salubres e de
bom
gosto para que pudessem receber atividades e populações chies (cidadãos compro
missados com a nova ordem, Adorno, 1990).
Estas operações implicam sempre deslocamentos de atividades e populações: trans
formação de "zonas decaídas" em territórios conquistados (ou reconquistados)
pelo
capital (Rolnik, 1988a, p. 84).
de integração do negro à estrutura ocupacional se intensifica
a
partir do final da década de 30 em decorrência da intensificação da
expansão
econômica que ocorreu em função da 2ê guerra mundial.
Florestan Fernandes detecta. neste momento,uma modernização do horizonte cultural do negro, em conseqUência da absorção dos modelos de organização do compor
tamento, da personalidade e das sua instituições sociais tomadas da sociedad;
inclusiva, fator este que, por sua vez, contribuiu para essa integração
(Fernandes, 1964, p. 447).

8 Esse processo

9 Estas denúncias, embora constantes de vários estudos sobre discriminação
cial, se encontram também na imprensa negra e na imprensa regular.

r~-

10 Levar

em conta a concentração espacial de uma população se torna importante na
medida em que ao se considerar esta variável se tem melhores condições de
se
aquilatar os benefícios de que ela pode dispor em termos de infra-estrutura
e
de equipamentos sociais.
Exemplo importante deste fenômeno é apontado por Lessa (1990), no que diz respeito à cidade do Rio de Janeiro. Com a perda gradativa das suas funções,
com
o despojamento de referências estruturais que ocupava no país, no passado, com
a perda do seu dinamismo industrial, e da sua importância política,
a cidade
deixou de atrair investimentos dos recursos federais, ficando entregue as suas
próprias bases produtivas, o que vem repercutindo na qualidade de vida da sua
população.

11 A única

exceção foi para as maes pretas com 8 anos ou mais de instruçao,
do a tendência se inverte.

quan-

12 Os dados colocados por Hasenbalg (1987) ao discutir o trabalho de Maria Teresa
Dias sugerem esta interpretação, mas como não consultamos o trabalho
original
não temos condições de saber até que ponto ela explora esta questão.
13 Alguns

quesitos
comparaçoes.

14 As tabulações

ultrapassarão

sobre saneamento

esta faixa etária

para que se possam estabelecer

básico já estao à nossa

disposição.
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