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Uma das frases que 
mais me encantam é a do 
bicampeão olímpico Adhe-
mar Ferreira da Silva: “é 
preciso sempre dar chance 
ao ser humano, porque a 
sua estrela poderá brilhar 
no início, meio ou final da 
vida". Diante disso, o 
pensamento de Martin 
Luther King “O que me 
preocupa não é o grito dos 

No Brasil já houve concurso de euge-
nia, no início do século XX, a fim de 
promover a "superioridade e a pureza" da 
etnia branca. Houve uma época que o 
país também proibiu, que negros 
frequentassem a escola e ascendessem ao 
oficialato nas forças armadas com 
amparo legal e, ainda assim, alguns expo-
entes sobressairam apesar do triste 
legado: Luiz Gama, Machado  de Assis, 
Lélia Gonzales, Paulo Rangel...

No entanto, ainda hoje vivenciamos a 
invisibilidade do afrobrasileiro, sobretu-
do na mídia, que, apresenta alguém com 
a tez mais escura, nos espaços da rua, sem 
a função de prestígio, fora do ambiente 
familiar.

No caso da mulher negra, quase 
sempre apresentada à analogia da sensua-
lidade, quando constrói uma performan-
ce positiva, especialmente na carreira 
profissional, costuma ser representada 
por outra etnia, qual seja, a branca, na 
mídia.

O Brasil ainda está longe de ser um 
País sem preconceitos. O Estado possui 
uma dívida histórica com este segmento. 
No entanto, existe esta grande luta por 
uma democracia racial.

Espera-se que em breve tenhamos 
uma nação livre do racismo  institucional, 
discriminações sociais...  Na qual podere-
mos vivenciar verdadeiramente a chama-
da democracia racial, sem adjetivos!
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maus, mas sim, o silêncio dos bons”, permanece bastante atual.
Neste livro, como negro intelectual apaixonado pelo tema, 

em consonância com o sociólogo Sales Augusto, ao ter escrito 
artigos publicados como livre pensamento ao longo dos anos de 
militância, destaco “A cor suspeita”. Apresento também, um breve 
relato biográfico de destacadas personalidades negras contemporâ-
neas, como: Abdias do Nascimento, Joel Rufino, Desembargadora 
Ivone Caetano, Joaquim Barbosa e outros. Sintetizo o emblemático 
ingresso da população negra brasileira no ensino superior e a ques-
tão das cotas raciais, como um dos itens das ações afirmativas.

Esta obra contém a contribuição valiosa do Juiz Federal e escri-
tor William Douglas, com o artigo “Justiça Social, Diversidade, 
Igualdade, Cotas e Ações Afirmativas”.
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Diversidade Étnica

Um estudo sobre a população negra
no ensino superior brasileiro

Ozias Inocêncio



“O homem honrado busca justiça. 
O homem pequeno busca vantagens.” 

Confúcio, filósofo chinês

“Comece fazendo o que é necessário, 
depois o que é possível, em breve, 
estarás fazendo o impossível.”
São Francisco de Assis
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Palavras iniciais

A República Federativa do Brasil é o segundo país que 
revela maior desigualdade dentre os do G-20 (bloco 

formado por vinte países), estando à frente apenas da África 
do Sul. Diante disso, 51% da população negra brasileira 
sentem os reflexos da discriminação, duplamente, pela cor da 
pele e por ter menos recursos financeiros. Por outro lado, a 
população branca com o dobro de oportunidades. Para uma 
nação com economia crescente, considerada a sexta maior do 
mundo, a desigualdade em desfavor da população negra, que 
representa 70% dos extremamente pobres, como é o caso do 
Brasil, chega a ser gritante, de acordo com a Oxfam, entidade 
internacional que atua no combate à pobreza e à injustiça 
social. As ações afirmativas iniciadas pelo governo brasileiro 
visam alterar o quadro de exclusão e subaproveitamento de 
negros no mercado de trabalho, sobretudo, por considerar 
que dos poucos mais de 500 anos de história do país, quase 
400  foram vividos sob a égide da escravização negra, com 
sequelas nos dias atuais, pela ausência de projetos sociais 
específicos, após a abolição da escravidão. 

Este livro é um desdobramento da minha pesquisa acadê-
mica, apresentada como Trabalho de Conclusão do Curso de 
Pós-graduação em complementação pedagógica e Docência 
do Ensino Superior, à Universidade Cândido Mendes – Proje-
to A Vez do Mestre. 

“É raro ver um negro nos cargos de chefia, na iniciativa 
privada ou pública”

Acredite ou não, só 5% (cinco por cento) dos cargos 
de chefia, hoje, nas empresas brasileiras são ocupados por 
negros (pretos e pardos - classificação do IBGE), segundo o 
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Instituto Ethos. Uma criança negra cresce sem ver na TV um 
negro engenheiro, médico ou presidente de alguma empre-
sa. Aliás, segundo o escritor Joel Zito, no horário nobre da 
televisão brasileira, não temos sequer 10% (dez por cento) 
da participação de negros nas programações. Isto é o que eu 
chamo de invisibilidade da população negra, ou seja, o “Ra-
cismo à brasileira”, em que as referências infantis nos livros 
didáticos são distorcidas, comumente apresentando o grupo 
hegemônico branco como o melhor, representando as profis-
sões de prestígio. As apresentadoras dos programas infantis, 
para citar exemplos, contam, quase que exclusivamente, com 
o padrão de beleza europeu, como Xuxa Meneghel, Eliana, 
Angélica...  Porém, a nação brasileira é composta, sobretudo 
e, principalmente, por três raças, como classificação socio-
lógica e popular: indígena, branco e negro.  Bom seria se as 
empresas se comprometessem em aumentar pelo menos 10% 
(dez por cento) o total de negros nos postos de liderança, o 
que evidenciaria novos referenciais, assim como bons exem-
plos de ações afirmativas - um conjunto de políticas públicas 
e privadas para corrigir uma discriminação passada ou, evitar 
que ela aconteça no futuro. Na esfera pública, minha opinião 
é que os chefes dos governos municipais, estaduais e federais 
atentem para a composição de seus secretariados e Ministé-
rio, obedecendo a verdadeira representação popular nesses 
postos de poder.

Nas universidades, esta população negra está chegando, 
ainda que de forma desproporcional, mas, ainda falta o mer-
cado de trabalho ser mais justo e igualitário. Um dos cami-
nhos para uma solução é o conhecimento e domínio da ciên-
cia, presentes nas universidades, nos cursos de graduação e 
pós. Assim, como prevê um provérbio africano, “...se quiser ir 
longe, vá com muitos”.
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Nos escritos a seguir, o primeiro artigo 
é de minha autoria, publicado em 2016, no jornal 

“A Notícia da Baixada”, do estado do Rio de Janeiro. 
O segundo é do renomado Juiz Federal  e escritor William 

Douglas, especialmente escrito para este livro, a meu 
convite. O terceiro e o quarto são escritos de autorias 

desconhecidas, embora bastante divulgados por ativistas 
das relações étnico-raciais, ainda bastante atuais:

1. A cor suspeita

Um homem andando pelas ruas de uma cidade brasileira. 
De repente ele percebe que precisa entrar em uma agência 
bancária, mais precisamente em um caixa eletrônico, mas é 
horário comercial. E neste período a entrada passa pela fami-
gerada porta com detector de metais. E lá, a probabilidade 
da tal porta travar, quando trata-se de um homem negro, é 
bem maior, e mesmo que ele não esteja com tantos metais 
assim pelo corpo ou bolsa. Na verdade, há um dispositivo, 
no qual, se acionado pelo segurança, poderá ser destravada 
a porta. Mas ele (o segurança) com o poder (pequeno!) que 
possui, coloca-se na posição de gerar todo constrangimento 
que puder, seguindo uma lógica hegemônica branca (os seus 
superiores, seus patrões, elite), àquele cidadão com a tez mais 
escura. A fila cresce, tanto para a entrada, quanto saída. Após 
alguns minutos tensos, com mais nada que pudesse “travar”, 
o guarda o libera. Então, o cidadão entra, e, parecendo ser 
tutelado por algumas pessoas conhecidas daquele cidadão, 
que estavam no interior da agência bancária, ele é acolhido. 
O segurança, pasmo, percebe que tratava-se de alguém nota-
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damente público. Este mesmo cidadão, um dia, ou melhor, 
uma noite, acompanhado por uma mulher loira em um auto-
móvel, mas em outra cidade, avista uma blitz policial. O auto-
móvel é parado. Quem você imagina que os policiais revis-
taram e solicitaram documentos? E a moça loira, não poderia 
estar com uma pistola, portar cocaína etc?

Estes dois episódios refletem o imaginário cotidiano brasi-
leiro. O país ainda é muito racista e preconceituoso. Só que 
as pessoas não admitem, porque trata-se de algo feio, nefasto. 
São várias as formas dos ranços de racismo. Às vezes, pela 
ausência de políticas públicas ou privadas para incluir social-
mente o segmento negro e diminuir as desigualdades econô-
micas. Por que será que entre os garis da COMLURB, a esma-
gadora maioria é de pele mais escura, gente negra? Já entre 
os ministros do governo federal, magistrados, diplomatas, 
funções de alto escalão, privilégio, decisão, poder, o inverso 
é o que ocorre. No alto escalão, os ocupantes parecem-nos 
todos europeus! De forma esmagadora, brancos.

Oficialmente, 53% é o percentual de negros brasileiros, 
segundo o IBGE. Uma certa vez, George Walker Bush, então 
presidente dos E.U.A, esteve no Brasil, e em momento de 
lucidez, ao participar de um jantar com empresários, polí-
ticos e outros membros da elite (aristocracia), perguntou: 
onde estão os negros do Brasil? 

Ah, o mesmo homem que passou pela revista vexatória em 
companhia da moça loira, e sem a fundamentada suspeita, 
agora toma um ônibus, em percurso aproximado de uma 
hora. O simples fato de pedir ao motorista, de forma gentil e 
educada, por estar sofrendo algumas dores, comoproblemas 
na sua perna e coluna, para ser deixado em um ponto mais 
próximo ao seu destino, já suscitou uma resposta autoritária e 
negativa do condutor, que ao enxergar no passageiro de pele 
preta, alguém subordinado, que, provavelmente não deveria 
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ser carinhosamente respeitado,  diz: “Não, não pode! Aqui 
dentro deste ônibus, quem manda sou eu (o motorista)!” 
O passageiro, para pôr fim ao baixo nível, o surpreende, 
dizendo:  “Desculpas por ter perguntado. Obrigado!” Desce 
do ônibus, e segue, com dores terríveis, andando a pé.

Um jovem, com 21 anos, estudante brilhante, negro, em 
uma universidade elitizada, intelectual e economicamente, 
após uma infância e adolescência buscando superar a 
pobreza, teve a oportunidade de uma viagem de intercâmbio 
para a Inglaterra. Lá, ao conhecer outros brasileiros, todos 
brancos, diga-se de passagem, encantou-se de forma recí-
proca, por uma moça branca. Só que, ela, filha de grandes 
empresários, moradora em um bairro de classe média alta. 
Meses de namoro, sem nem mesmo ter sido convidado 
pelos pais da moça para que entrasse naquela casa. Ela, 
ao retornar da Inglaterra, não levou para a família, um 
príncipe, membro da realeza britânica, o filho do príncipe 
Charles, mas, sim, pra surpresa negativa de seus membros, 
um negro, com quase dois metros de altura, oriundo da 
periferia, emergindo socialmente.

A mídia brasileira trabalha com o referencial de beleza 
e estética em que, normalmente, a população negra não se 
encaixa, pois o padrão é o branco.

Nem mesmo 10% de atores negros são vistos em cena no 
horário nobre das telenovelas brasileiras.

Jean Paul Sartre, filósofo, em um de seus pronuncia-
mentos, identificou  na raça negra a classe operária interna-
cional. Assim sendo, reparações já! Necessárias e urgentes 
ações afirmativas, que visam compensar e reparar os males 
causados a esse segmento. Trata-se aqui de ampliar e apro-
fundar a consciência dos setores responsáveis pelas tomadas 
de decisão, no sentido de construir uma sociedade liberta 
de preconceitos e dos obstáculos que antepõem ao segmento 
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negro na participação da organização política e no usufruto 
dos bens da vida em nossa realidade. No mês de novembro, 
período em que comemora-se a Consciência Negra (20/11), 
há alguns anos, vale refletir sobre os avanços e estagnações 
que vivemos após mais de cem anos da abolição da escrava-
tura no Brasil.

Viva Luiz Gama, que recebeu o título de advogado após 
a sua morte. Um negro que foi impedido de entrar para a 
universidade a fim de cursar Direito, em 1850, porque o 
Império, à época não deixou, pelo simples fato de ser negro. 
Ele advogou assim mesmo, tendo em vista que leu todos 
os livros na condição de autodidata. Libertou milhares de 
irmãos negros. Viva Mandela, André Rebouças, engenheiro, 
João Cândido, o herói da “Revolta da Chibata”, Luíza Mahin, 
mãe do advogado Luiz Gama, Zumbi dos Palmares....

“Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele.” 
Martin Luther King.
Afroabraço!

Ozias Inocencio

2. Justiça social, diversidade, 
igualdade, cotas e ações afirmativas

Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos 
que são designados à destruição. Abre a tua boca; julga 
retamente; e faze justiça aos pobres e aos necessitados.
(Provérbios 31.8-10)

Segundo pesquisa realizada pelo IPEA [Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada], de cada três assassinatos 
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praticados no país, dois são contra negros. De acordo com 
o mesmo levantamento, a chance de um adolescente negro 
ser assassinado é 3,7 vezes maior do que a de um adoles-
cente branco. Essa é uma realidade assustadora e, ao mesmo 
tempo, devastadora que lança luz à necessidade de debate e 
ações afirmativas para a comunidade negra que, apesar de 
constituir mais de 50% da população brasileira1, ainda tem 
uma das menores representatividades na mídia, na política e 
entre os formadores de opinião.

Para compreender um pouco mais sobre as origens desse 
problema, devemos realizar uma retomada histórica. O 
Brasil nasceu sustentado pelo racismo institucional, no qual 
o próprio Estado, por seus agentes, se valia do povo negro 
para obter vantagens competitivas e atuava de forma discri-
cionária com base na cor da pele. Apesar dos avanços sociais, 
essas são práticas que ainda estão longe de chegar ao fim. O 
racismo institucional que vivemos hoje são sequelas do tempo 
da escravidão oficial, que durou quase 400 anos, acrescido ao 
tempo da pós-escravidão, em que a população negra ficou 
entregue ao abandono sem voz ou oportunidades, à mercê 
de políticas universalistas que não atendiam ou compreen-
diam suas necessidades específicas. Estas mesmas políticas 
universalistas da República pouco fizeram para reduzir o 
abismo entre brancos e negros, retardando a mobilidade 
destes últimos em muitos anos. Uma situação agravada pela 
resistência dessa parcela da população em buscar o sistema 
policial/judicial. A população negra evita fazer queixas em 
caso de agressão institucional, por não acreditar na força 
policial ou na justiça, seja por terem sido conscientizados 
sobre essa discriminação sistemática ou por não acreditarem 
na isenção dessas mesmas instituições.

1 Segundo o censo 2010, IBGE.
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Ainda segundo o IPEA, o negro, no Brasil, é duplamente 
discriminado: por sua situação socioeconômica; e pela cor de 
sua pele. Tais discriminações combinadas podem explicar a 
maior prevalência de homicídios de negros vis-à-vis o resto da 
população. O que nos leva a perceber que se ser pobre é um 
problema, ser pobre e negro é um problema ainda maior em 
um país em que as desigualdades tornam-se evidentes a cada 
esquina das grandes cidades.

São quatro os fatores que observamos responsáveis por 
essa vulnerabilidade ou o “holocausto da juventude negra” 
no Brasil. O primeiro é o conceito proposto pelo sistema 
ideológico vigente de que os negros são vítimas em potencial. 
Um padrão cuja origem está no sistema escravocrata e que a 
República ainda não foi capaz de desmantelar. Uma impor-
tante contribuição sociológica para a análise desse fator se dá 
pelo grande pedagogo e educador Paulo Freire, que afirma 
que todo oprimido hospeda dentro de si um opressor. Sua 
libertação só se dá quando este oprimido toma consciência 
e desaloja este opressor de dentro de si. Ou seja, existe um 
status quo em que o negro é encarado como vítima e oprimido 
que, por sua vez, cria no negro uma conformidade com esse 
sistema que se coloca na posição de vítima e oprimido.

O segundo fator, extremamente relevante, é o estigma de 
“agressor em potencial”. O que faz pessoas sentirem medo 
de um grupo de rapazes negros andando na rua, negros em 
motocicletas, o que faz as pessoas atravessarem a rua deserta 
etc. Trata-se de um ciclo vicioso, a população negra é estigma-
tizada o que reduz suas oportunidades de mobilidade social 
e regional, geração de renda e educação e aumenta o índice 
de criminalidade que, por sua vez, reforça a ideologia de que 
estão/estariam predispostos à criminalidade. 

Partimos, então, para o terceiro fator, indissociável deste 
último, que é a ausência de investimentos massivos no desen-
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volvimento da população negra. Seja por parte dos governos 
ou da própria iniciativa privada, faltam investimentos em 
educação, saúde, emprego e renda, enfim, falta o interesse 
por parte da superestrutura em interromper esse processo de 
alijamento social e econômico. 

Por último, e possivelmente o mais importante, encontra-
se a ausência de políticas públicas especificamente criadas 
visando à população negra. Políticas de combate ao racismo 
institucional, comprometidas com a diminuição – e extinção 
– do abismo, social e econômico, entre as classes e que 
garantam representatividade política. Ou, para utilizar uma 
analogia criada pelo procurador de justiça Roberto Lyra – um 
dos autores do Código Penal de 1940, ao lado de Alcântara 
Machado e Nelson Hungria – “antes de se pedir a prisão de 
alguém deveria se passar um dia na cadeia”. A Constituição 
Cidadã é pródiga em planos de igualdade, de correção de 
injustiças, de construção de uma sociedade mais justa, mas 
muitos setores da sociedade ainda estão muito distantes 
dessa realidade documental. Ainda se faz muito pouco para 
apaziguar a desigualdade estrutural que vem segurando a 
população negra. 

Uma análise que leva ao questionamento de como é possível 
enfrentar e vencer a situação, como podemos começar? Nos 
valemos das marcantes palavras de um pastor negro, assassi-
nado por lutar por igualdade racial, para iniciarmos esse debate. 

A covardia coloca a questão: é seguro? O comodismo 

coloca a questão: é popular? A etiqueta coloca a questão: é 

elegante? Mas a consciência coloca a questão, é correto? E 

chega a uma altura em que temos que tomar uma posição 

que não é segura, não é elegante, não é popular, mas o 

temos de fazer porque a nossa consciência nos diz que é 

essa a atitude correta (Martin Luther King, Jr.).
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Combater ao racismo estrutural no Brasil não é uma 
tarefa cômoda, tampouco se utiliza de medidas elegantes e, 
sem dúvida, não é a estrada tradicionalmente mais segura, 
mas não fazer nada não é mais uma opção. 

Neste sentido, um dos primeiros passos foi a criação de 
cotas para negros e egressos de escolas públicas no acesso ao 
ensino superior. Uma medida polêmica e extremamente criti-
cada, baseada no mesmo projeto que estabelece cotas para 
portadores de necessidades especiais, uma iniciativa que 
gerou quase nenhuma reação negativa, cabe dizer. Trata-se 
de uma forma de considerar as necessidades econômicas, 
como são consideradas as necessidades físicas, e garantir 
oportunidades iguais de acesso à educação. 

Independente de sua posição em relação às cotas, é 
necessário admitir que representam um salto na inserção 
dos negros na sociedade. Algo que as cotas sociais contorna-
riam, dado que, em seu período mais representativo, a Bolsa 
Família tinha, entre seus beneficiados, um percentual de 70% 
de negros. De forma que as cotas sociais atenderiam a popu-
lação negra que mais necessita mantendo a ideia inicial da 
cota que é assegurar um diferencial competitivo para quem 
deseja continuar os estudos e que não teve a mesma formação 
que alguém privilegiado, das classes A e B, desfrutou.

Quantos negros temos no Senado, no STF e no STJ? 
Quantos promotores e juízes negros nós temos? Quantos 
vizinhos negros você tem? Quantos negros estão atendendo 
nos bancos, quantos são gerentes? Quantos jantam no restau-
rante que frequenta? E no colégio de seu filho, quantos são?

São apenas algumas das questões que a sociedade falha 
em responder e solucionar. Os poucos negros que se destacam 
na sociedade, verdadeiros heróis nacionais, chegaram onde 
chegaram, superando a estrutura contrária ao seu sucesso 
e a programação mental instaurada por gerações de que 


