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RESUMO: A temática das ações afirmativas no Brasil ainda é alvo de apontamentos divergentes. A 
educação se insere nessa discussão por meio de políticas públicas em favor da igualdade racial, uma 
relação que se estabelece entre o acesso e permanência no ensino superior e a construção diária de 
uma sociedade mais justa e democrática. Neste artigo, o objetivo é lançar o olhar para o ingresso na 
Universidade pelas cotas e sua relação com a construção democrática do espaço público e das relações 
sociais. O texto busca elucidar as principais tendências de abordagem do tema para assim identificar alguns 
apontamentos para a minimização de diferenciações sociais e suas relações de igualdade e equidade. No 
sentido de contextualizar as principais reflexões da área, narrativas de jovens negros enquanto estudantes 
subsidiará a discussão com apontamentos para a educação como um marco em suas trajetórias de 
afirmação, empoderamento e luta pelo desenvolvimento integral de grupos minorizados. É a partir dos 
espaços educacionais que esses jovens encontram lugar para se auto afirmarem, construir formas de 
empoderamento racial e contribuir para processos de construção democrática de ensino. A formação 
humana e a participação efetiva em espaços de discussão e construção coletivas vêm favorecendo ações 
de resistência frente a situações de discriminação e ocupação de espaços públicos na busca contínua de 
garantia de direitos humanos universais.
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INTRODUÇÃO

A temática das ações afirmativas no Brasil e da igualdade racial ainda é alvo de discussões 
e apontamentos divergentes. A educação, enquanto ferramenta de inclusão, igualdade e equidade se 
insere nessa discussão por meio de políticas públicas de ações afirmativas, contudo, divide estudiosos 
e militantes em diferentes opiniões. Para balizar o discurso, primeiramente pontuamos a relação que se 
estabelece entre o acesso e permanência no ensino superior de estudantes negros e a construção diária de 
uma sociedade mais justa e democrática. A educação é uma importante ferramenta para ensinar, aprender 
e apreender conhecimentos, sendo ainda um espaço propício para o desenvolvimento e formação humana 
integral. A escolha do caminho teórico-epistemológico de pensar a construção democrática a partir de 
políticas de ação afirmativa é uma opção de análise para pensar a sociedade que temos e que queremos. 
Ao observar as considerações de alguns estudos que abordam o contexto universitário e suas prospectivas, 
é possível notar algumas diferenças na abordagem da política de cotas para negros que implicam no 
direcionamento da crítica, na condução dos estudos e, inclusive na finalidade destas reflexões. 

Neste artigo, o objetivo é lançar o olhar para a Universidade e para jovens negros que ingressaram 
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no ensino superior pelas cotas. Dessa forma, abordaremos as relações e reproduções sociais tecidas na 
universidade e a busca incessante de uma construção democrática do espaço público. O texto busca 
elucidar as principais tendências de abordagem do tema para assim identificar alguns apontamentos 
para a minimização de diferenciações sociais e suas relações de igualdade e equidade. No sentido de 
contextualizar as principais reflexões da área, narrativas de jovens negros enquanto estudantes subsidiará 
a discussão com apontamentos para a educação como um marco em suas trajetórias de afirmação, 
empoderamento e luta pelo desenvolvimento integral de grupos minorizados. A trajetória de vida dos 
jovens entrevistados aponta para a necessidade de ações de resistência frente ao preconceito, discriminação 
e racismo manifestos nas universidades que não fizeram esforço para favorecer a permanência de jovens 
negros no ensino superior diante da implantação de cotas. 

As relações étnico-raciais são temas de debates e vivências nas unidades escolares há muito 
tempo. Seja a partir de situações de preconceito ou discriminação, seja pela abordagem de temáticas 
afro-brasileiras ou ainda é palco de ações impulsionadoras de resistência e afirmação identitária. A escola 
ou universidade é um espaço de reprodução de relações sociais. Sendo assim, o espaço universitário 
será o principal lugar nesse artigo para discutir as relações étnico-raciais, a educação e a busca por 
dignidade e democracia. O ingresso no ensino superior representa uma possibilidade de desenvolvimento, 
crescimento e inserção em novos espaços sociais, como no mercado de trabalho, uma oportunidade 
frente as desigualdades raciais e sociais.

Na primeira parte, a discussão será sobre as desigualdades sociais. Uma abordagem da temática 
a partir de algumas reflexões conceituais desde os clássicos da sociologia e da política. Em seguida, o 
debate foca nas questões sobre cotas na universidade, uma problematização pautada na estratificação 
social que se reproduz no campus universitário. Por fim, a pretensão desse trabalho foi elucidar a busca 
de uma construção democrática frente as desigualdades sociais que divide a sociedade em estratos. É por 
meio da formação humana e das participações efetivas em espaços de construção e discussão coletiva 
que jovens negros vêm resistindo às situações de discriminação, afirmando suas identidades culturais e 
étnicas e se projetando na ocupação de espaços públicos, se empoderando na busca contínua de garantia 
de direitos humanos universais.

DESIGUAlDADES SOCIAIS: AlGUMAS REFlExõES CONCEITUAIS

O estudo das desigualdades sociais e das interpretações que diversos pensadores fizeram sobre 
elas fornece elementos para o entendimento das distintas sociedades e das formas de desigualdades 
que lhes são equivalentes. Isso torna possível a reflexão sobre as condições singulares de produção e 
reprodução das desigualdades sociais também no Brasil.

A origem das desigualdades sociais possui explicação no campo da filosofia na produção de 
Rousseau quando ele estabelece reflexões com a origem da propriedade privada. Para ele, quando o 
primeiro ser humano, dividiu ou cercou um espaço físico, afirmou ser sua posse e os demais que ali 
viviam, aceitaram esta proposição, a propriedade privada se instala. Toda a produção de insumos para a 
sobrevivência, todo o trabalho ali empregado passa a seguir a lógica da propriedade privada e configura-
se a dicotomia público-privado, aparecendo assim alguns dilemas em torno da distribuição dos recursos. 
Nesta perspectiva, se estabelecem os grupos de gestores e os grupos de produtores da vida social, 
econômica, cultural e política. Em meio a disputas e conflitos tendo em vista o controle e o poder, desde 
as primeiras sociedades humanas, os indivíduos adotam formas de diferenciar e subjugar uns aos outros. 
Esta diferenciação vai produzindo e aumentando um quadro de desigualdades. (ROUSSEAU, 2008)

Desde o surgimento e consolidação do sistema capitalista de produção, as desigualdades sociais 
têm se acirrado porque envolvem elementos complexos relacionados ao trabalho, à formação, à mercadoria 
e ao lucro. A produção e a circulação de bens e mercadorias são regidas na ótica do mercado. Logo, as 
oportunidades de crescimento e desenvolvimento assumem propósitos integrados a esta dimensão.

Na teoria clássica da sociologia, alguns autores tentaram explicar como ocorre este processo. 
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Karl Marx na obra “O Capital” conduz uma reflexão no sentido de demonstrar as contradições do sistema 
capitalista de produção por meio do estudo das classes sociais. Embora o conceito original remete ao 
contexto de surgimento do capitalismo e faz-se necessária uma atualização e reconceituação diante das 
mudanças que o próprio sistema sofreu nos últimos séculos, a base da reflexão é pertinente para entender 
a dinâmica das desigualdades que assolam as sociedades humanas.

Para ele, existem basicamente duas classes sociais: burguesia e proletariado. De um lado, a 
burguesia pode ser caracterizada pelo grupo de capitalistas, empresários que controlam os meios de 
produção, os fluxos de capital e ditam regras para a produção e circulação de bens e mercadorias. De 
outro, está a classe trabalhadora (ou trabalhadores apenas) que troca sua força de trabalho medida em 
horas de produção (ou produtividade, se pensarmos em algumas condições atuais de trabalho) por salário 
(ou remuneração). (MARX, 1989)

Na visão de Marx, bem como de autores das gerações seguidoras do pensamento marxista, a 
contradição entre as classes e os conflitos existentes é recorrente nas análises. Um seguimento sempre 
tenta controlar ou resistir à ação do outro. Neste sentido, o controle exercido de uma classe sobre outra 
constitui um componente importante para entender a desigualdade de recursos sociais, econômicos, 
culturais e políticos. As oportunidades que cada um possui, dependem em muito da condição de 
pertencimento a uma ou outra classe social.

O pensamento de Bourdieu seguindo a lógica de pensamento marxista estruturalista defende que 
o capital econômico tem a capacidade de determinar o capital cultural dos sujeitos na estrutura social. O 
capital econômico para ele diz respeito às condições materiais de existência presentes na sociedade e que 
dão sustentação à vida e à sobrevivência. Já o capital cultural tem a ver com a aquisição, internalização e 
compartilhamento de elementos da ordem simbólica, do conhecimento, da arte, da erudição, do convívio 
entre as pessoas.  Nesse sentido, Bourdieu confere à cultura escolar um papel importante na transmissão 
e reprodução do conhecimento. No entanto, se o fato de possuir capital econômico incide decisivamente 
sobre as condições de acesso ao conhecimento que seria uma forma capital cultural, encontra-se aí uma 
questão importante para refletir sobre a desigualdade. (BOURDIEU, 2007)

Existem diferentes tipos e dimensões de desigualdades que podem ser colocadas em perspectiva 
e comparadas umas às outras. Desigualdades econômicas, sociais, culturais, políticas, enfim, revelam em 
si, um padrão de desigualdades de oportunidades. Quando o aspecto é econômico, o que está em questão 
é que tipo de oportunidades possuem, quem tem esta ou aquela condição socioeconômica? Quando a 
dimensão é cultural, perguntamos que tipo de oportunidade tiveram aqueles que conseguiram ter acesso à 
arte, lazer, conhecimento? Se a questão for política, o questionamento segue no sentido de demonstrar as 
oportunidades em relação ao posicionamento, à informação, ao controle ou à subordinação da situação.

Assim, quando pensamos em desigualdade, a primeira imagem que nos vem à mente é o 
contraste entre ricos e pobres. A desigualdade na distribuição da renda é a mais evidente expressão da 
injustiça social, pois priva os mais vulneráveis do direito à vida (a baixa renda pode ocasionar fome e 
subnutrição), do direito de abrigar-se (é o caso dos sem-terra), e até mesmo do direito à liberdade e ao 
trabalho digno.

Os processos que geram as desigualdades são muito complexos. Indivíduos ou grupos podem 
apresentar condições desiguais ainda que tenham tido as mesmas oportunidades e se encontrem em 
posições semelhantes. Por exemplo, com a mesma formação escolar, homens e mulheres, brancos e 
negros, jovens ou idosos, portadores de necessidades especiais etc. têm acesso diferenciado aos postos 
de trabalho mais rentáveis. Por isso, é muito importante distinguir a igualdade de oportunidade – que 
promove o acesso igualitário a um bem específico (educação, por exemplo) com o objetivo de gerar 
desigualdades justas decorrentes do mérito de cada um – da igualdade de condições – que se pauta pelo 
princípio de oferecer mais aos que têm menos vantagens a fim de igualar as condições de competição. 
A distribuição das oportunidades é realizada neste último caso de forma desigual porque se subentende 
que os indivíduos ou grupos sociais são desiguais desde o ponto de partida.

As desigualdades sociais são concomitantemente causa e consequência da exclusão e da 
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discriminação social, e muitas políticas públicas e ações sociais de organizações não governamentais, 
de instituições filantrópicas, de voluntários etc. voltam-se para a inclusão e afirmação de segmentos em 
situações desvantajosas. (BOMENY, 2010)

ESTRATIFICAÇÃO E DESIGUAlDADES SOCIAIS: qUESTõES SObRE AS COTAS NA UNIVERSIDADE

Estratificação social e desigualdade social são tidas como sinônimos e se definem de várias 
formas, marcando a realidade brasileira de forma expressiva e se apresentando como um fenômeno 
durável, com várias dimensões, e transversal, que comumente passa por escalas de prestígio, espaços de 
interação social e posição socioeconômica, considerando a relação entre renda e educação, pautando as 
condições de vida de cada um. 

Abordar questões acerca de estratificações sociais torna-se um panorama muito amplo. Para tanto, 
a abordagem de estratificação e desigualdades serão discutidas a partir de leituras de textos de Melvin 
Tumin. Como recorte, a discussão fluirá na perspectiva das desigualdades por raça/cor e educação, tendo 
como base os autores Celi Scalon e José Alcides Figueiredo Santos, Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e 
Carlos Antônio Ribeiro, utilizando ainda alguns autores que fazem a discussão sobre cor e raça no Brasil 
e políticas de ações afirmativas, nesse caso, utilizando-se de referências como Kabengelê Munanga 
e Nilma Lino Gomes, Luciana Jaccond e Mario Theodoro e livro organizado por Sales Augusto dos 
Santos.

 Dessa forma, a estratificação social é marca presente em diversos contextos hierárquicos onde 
há diferença de poder, de economia, vista por propriedades, valorização social e satisfação psicológica, 
e assim vai se constituindo a singularidade brasileira. 

No caso do espaço universitário, a estratificação começa com a ênfase dada à questão do status 
dos cursos superiores, onde a posição social se difere pelo que é atribuído à área de formação almejada, 
que automaticamente associa-se a visibilidade dada à rentabilidade profissional da categoria, o que reflete 
ainda na ampla concorrência para ingresso em alguns cursos da universidade, com uma supervalorização 
de alguns cursos em detrimento de outros, onde claramente se vê atribuição de prestígio e preferência. No 
entanto, pensar na classificação social de status pressupõe analisar as posições sociais pelas características 
e habilidades pessoais e suas consequências e efeitos.

Para tanto, pensar o espaço universitário como um espaço social marcado pela diferença, 
pela estratificação, pede-se uma análise das consequências da manutenção da estratificação social na 
universidade, que varia de acordo com as oportunidades de vida de cada um e de sua família, que muitas 
vezes determina o nível profissional da pessoa, que, por sua vez, contribui na determinação da renda 
futura que o acadêmico poderá obter e também varia de acordo com o padrão educacional que se teve 
acesso.

O processo de estratificação educacional no Brasil “mostra uma influência relativa decrescente 
da mais baixa para a mais alta transição escolar” (Scalon e Santos, 2010, p. 96), que passa pela análise da 
origem social do indivíduo e vem perdurando os efeitos determinantes, mesmo diante das transformações 
socioeconômicas ocorridas.

As diferenças de realização educacional entre as classes sociais são explicadas por discrepâncias 
de recursos econômicos, recursos culturais, influências de outros significativos, diferenciações 
em trilhas, os incentivos (resultados esperados) e as escolhas educacionais (Scalon e Santos, 
2010, p. 96)

O Brasil, um país essencialmente mestiço, carrega as marcas do racismo e do etnocentrismo desde 
a colonização, que não tinha a intenção explícita de estabelecer um povoamento, e sim de exploração das 
riquezas naturais. 

Desde então, as interações sociais cotidianamente precisam ser reelaboradas para adequar 
à realidade posta de mestiçagem massiva, que por vezes passou por uma perspectiva ideal de 
embranquecimento, que ganhou força na classe média, com a imigração europeia, demonstrando 



8 9

intolerância étnica e já demarcando hierarquicamente as relações de desigualdade e estrutura social e 
somando-se às estruturas desiguais já existentes com os senhores detentores de propriedade e a classe 
média brasileira ao impor uma diferenciação da massa de negros.

As desigualdades de raça encontram-se no dilema da democracia racial e de cor, que contempla 
ainda os conceitos de etnia e cultura. A desigualdade racial associa-se à desigualdade de renda no Brasil 
e à posição na estrutura hierárquica. Segundo Scalon e Santos, 2010: “Quase metade da desigualdade 
racial ocorre pela alocação dos não brancos em posições desvantajosas na estrutura social” (p. 93).

Diante disso, explicar as desigualdades entre brancos e negros para contrapor a doutrina da 
democracia racial é um desafio de ir além da discussão de cor e de status, que devem ser destrinchados 
os mais diversos significados das distinções e diferenças sociais existentes, fundamentada tantas vezes 
na aparência do negro, como se fosse uma metamorfose do escravo, perdurando o preconceito e a 
marginalização da sociedade de classes.

O Brasil atualmente é o segundo país em população de negros, ficando atrás apenas da Nigéria. 
A história dos negros no Brasil é marcada por quase de 400 anos de escravidão e de uma abolição que 
não subsidiou condições de vida para essa população permanecer no Brasil ou retornar ao seu país de 
origem (Munanga e Gomes, 2006).

Neste processo cabe lembrar que aproximadamente 70% da história do Brasil a partir da 
colonização foram marcados pelo regime escravocrata, sendo que o Brasil foi a última nação a abolir 
a escravidão, em 13 de maio de 1888, que aboliu e não libertou o negro, condenando-os à imobilidade 
social, o que contribuiu para formação de aglomerados, guetos e quilombos, porque somente entre eles 
mesmos, os negros eram aceitos e respeitados.

O Brasil, muitas vezes, vem tentando construir sua identidade nacional sobre um ideal de unidade 
racial, que tem na miscigenação seu mito fundador, sendo facilmente alimentado o mito da democracia 
racial difundido no país inicialmente com a divulgação da obra Casa Grande e Senzala, de Gilberto 
Freyre, publicada em 1936, com a roupagem de uma mestiçagem bem-sucedida. 

Contudo, o que se vê através de relatos dos jovens negros entrevistados é um encobrimento do 
preconceito pela sociedade em geral, o que dificulta a tomada de posição contra injustiças baseadas 
nas hierarquias racializadas ou até mesmo a promoção de discussões sobre o assunto, uma vez que a 
população brasileira, em sua maioria afirma não ter atitudes racistas, mas reconhecem a existência do 
racismo na sociedade4.

A partir do reconhecimento oficial que há discriminação racial no Brasil, em contraposição ao 
mito da democracia racial, começam a surgir clamores que reivindicam uma indenização para o povo 
negro como reparação à forma desumana com que negros e negras foram tratados durante o período da 
escravidão no país e ao fato de terem sido marginalizados e inferiorizados após a assinatura da Lei Áurea 
em 13 de maio de 1888.

É nesse contexto que se iniciam discussões sobre as formas de indenizar os afro-brasileiros, e 
volta a gerar polêmica apontamentos que incluem negros em espaços majoritariamente predominados 
por brancos e formas indenizatórias diversas, até mesmo pagamento em dinheiro, como foi proposto 
pelo ex-deputado Federal Paulo Paim5 (Santos, 2005), por se tratar de uma questão de justiça e obrigação 
do Estado.

As desigualdades entre negros e brancos no Brasil são mais acentuadas principalmente no que 
se refere à educação e ao mercado de trabalho. Segundo levantamentos feitos por Jaccound e Theodoro 
(2005) “quanto mais aumenta o número de anos de estudo, mais aumenta a diferença de renda em 

4  Cleusa TURRA e Gustavo VENTURI, 1995; Lílian SCHWARCZ, 1996; Kabengele MUNAN-
GA, 1996; Lívio SANSONE, 2003; e Luiz OLIVEIRA e Paula Cristina BARRETO, 2003.
5  O então Deputado Federal Paulo Paim (PT/RS) apresentou Projeto de Lei nº 1.239/2005, pro-
pondo a indenização de $ 102.000,00 a ser pago a cada um dos descendentes de africanos escravizados 
no Brasil.
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detrimento dos negros”, demonstrando o desafio de indenizações ao povo negro brasileiro por todo mal 
causado pela escravidão.

Mesmo diante das iniciativas da militância negra de negar a democracia racial, pouco se percebe 
de avanço em relação ao racismo institucional, que bloqueia o caminho para a igualdade de oportunidades 
que venham a garantir a plenitude ao povo negro brasileiro.

Os indicadores socioeconômicos relativos à população negra brasileira demonstram a presença 
de discriminação racial no Brasil, seja ela de forma velada, explícita ou institucional. Os índices de 
defasagem escolar somam-se à condição socioeconômica dos negros, refletindo as discriminações e 
racismos presentes nos espaços educacionais. Assim, um dos maiores desafios para vencer as barreiras 
da estratificação social entre negros e brancos é perceber os resultados concretos no imaginário e ações 
cotidianas do povo brasileiro quanto as regras universalistas e diante do cultivo simbólico das diferenças, 
do tratamento desigual e promoção do ódio entre as raças.

Raça e classe são itens associados para determinar a mobilidade social. Luciana Jaccound 
afirma que “Seja no que diz respeito à educação, saúde, renda, acesso a empregos estáveis, violência ou 
expectativa de vida, os negros se encontram submetidos às piores condições.” (2008, p. 131). 

É nesse contexto que os grupos que cultivam a identidade étnico-racial negra trazem com ênfase 
uma de suas frentes que é a inserção do povo negro nas universidades e vem propondo constantemente 
a discussão sobre a reforma universitária, com adoção de cotas para negros, que se define pela auto 
declaração do sentimento de pertencimento étnico, não da raça ou cor, mas sim por características 
fenotípicas (Guimarães, 2010).

O cenário de implantação de cotas raciais para ingresso nas universidades públicas, busca sua 
base teórica e empírica na importância da desigualdade de oportunidades educacionais para a mobilidade 
social. O recorte de desigualdade educacional permite comprovar que há maior peso na transição nas 
séries iniciais da educação básica, de acordo com as características herdadas pelas classes de origem, 
gênero e raça (Ribeiro, 2006).

De acordo com os dados apresentados por Ribeiro (2006), 
(...) pode se afirmar que há mais desigualdade de oportunidades educacionais em termos de classe 
do que de raça. No entanto, nas últimas transições, a raça passa a ter um efeito semelhante ao da 
classe, ou seja, as chances de se adentrar e de completar a universidade são desiguais em termos 
raciais e de classe. (...) Assim, nas transições educacionais de níveis mais altos, as desigualdades 
de raça e de classe têm magnitudes semelhantes. (Ribeiro, 2006, p. 173-174)

Guimarães (2010) ainda aponta para um desafio das mobilizações contra a discriminação racial, 
a questão da maioria dos brasileiros não se verem como negros, e sim brasileiros, com sua diversidade 
de gênero, de região, de cor, de religião, de classe, o que dificulta a mobilização e adesão em prol de 
políticas afirmativas que encontra o percalço da identidade como desafio atual do reconhecimento das 
raças socialmente estabelecidas no Brasil.

A discussão apresentada sobre a estratificação por raça/cor e educação, encontra problemas 
crônicos na sociedade brasileira, assim como outras perspectivas de desigualdades, como a questão de 
gênero. No entanto, em todos os casos, já há relação com as desigualdades de oportunidades e de renda. 
Percebe-se a dicotomia entre o interesse na manutenção das diferenças e a busca incessante dos grupos 
taxados como minoria, de diminuir as desigualdades que oprimem e marginalizam os menos favorecidos 
no Brasil.

Nesse sentido, as ações afirmativas surgem para serem voltadas para beneficiar os negros a fim 
de que os mesmos tenham condições de viver com mais dignidade e igualdade de direitos, favorecendo 
a constituição de uma sociedade mais justa e democrática.

O grande desafio é pensar a concretude da democratização de oportunidades no ensino superior 
e no mercado de trabalho. Como alcançar isso se dentro da própria universidade tem faltado este debate? 
Como é possível mudar a condição do negro no Brasil? Para o Estado, basta colocá-lo na universidade 
para considerar que cumpriu com seu dever? Parece que não. Para mudar esse cenário, é preciso 
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que mude a postura de professores em suas abordagens em sala de aula e adequação de conteúdo, 
incluindo as contribuições da história e cultura afro-brasileira, materiais didáticos e o ambiente escolar/
universitário com posturas que demonstrem o respeito pela diversidade, pela diferença. O objetivo das 
ações afirmativas não será segregar negros e brancos e sim promover a vida e a oportunidade nos mesmos 
espaços, a construção da convivência respeitosa, coletiva e construtiva.

Veloso (2007), ao apresentar o resultado de seus estudos sobre a realidade de implementação 
de cotas no âmbito da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, indica que a implantação 
do sistema de cotas na Unimontes não se fez acompanhar de mecanismos de consulta e debate com a 
comunidade acadêmica.

Assim, vê-se que a concretização de ações afirmativas, especialmente das cotas para negros nas 
universidades públicas, é um desafio. Para que as cotas seja um mecanismo que faça da universidade um 
espaço de inclusão do negro, uma discriminação positiva se fez necessária devido aos danos sofridos no 
decorrer da história do Brasil. É preciso que o negro seja aceito e participe ativamente da comunidade 
acadêmica.

Para isso, ações afirmativas, especialmente cotas para negros, carecem ainda de muito debate 
e discussão nos espaços acadêmicos para aprimorar ações de inclusão que favoreçam a participação 
do negro na sociedade e diminua as diferenças raciais principalmente no que se refere a educação e 
trabalho.

As instituições públicas de ensino superior estão fazendo sua parte aderindo ao processo de cotas 
para negros, mas o combate ao racismo institucional ainda carece de outras medidas que propiciem a 
diminuição das desigualdades entre negros e brancos. Para resolver os problemas de discriminações por 
cor e racismos é preciso fomentar a discussão, criando mecanismos que gerem um debate visando o 
combate ao racismo e aceitação do negro naquele espaço e a inclusão, de forma que os negros e negras 
possam se reconhecer merecedores de igualdade de oportunidade e participação na sociedade. Mudanças 
de posturas e abertura ante essa questão são indispensáveis! 

JUVENTUDE NEGRA E EDUCAÇÃO: RElAÇõES RACIAIS DESIGUAIS NA UNIVERSIDADE

Para Simmel, as relações deveriam ser mediadas por algo intermediário, algo neutro. De forma 
que se proteja dos excessos dos estímulos nervosos cotidianos, sem perder a esfera da autonomia, 
desenvolvida cada vez de forma mais qualitativa, decorrente da ampliação da liberdade dos indivíduos e 
menor coerção dos grupos minorizados, como o segmento de jovens negros no contexto universitário, o 
que permitiria o surgimento de indivíduos multifacetários aptos a expressarem sua identidade nos mais 
diferentes aspectos.

O espaço universitário é um composto da sociedade onde a inserção social se dá de forma 
mecânica, um espaço de reprodução das desigualdades sociais, onde são nítidas as escalas de prestígio, 
posição socioeconômica e diferença de poder. Muito se enfatiza a questão do status dos cursos superiores, 
onde a posição social se difere pelo que é atribuído à área de formação almejada, que automaticamente 
associa-se a visibilidade dada à rentabilidade profissional da categoria, o que reflete ainda na ampla 
concorrência para ingresso em alguns cursos da universidade, com uma super valorização de alguns 
cursos em detrimento a outros, onde claramente se vê atribuição de prestígio e preferência.

O jovem negro que ingressa na universidade, é como o estrangeiro, no conceito de Simmel, 
o cidadão que vive na fronteira simbólico-social entre o antigo cenário de discriminação e o novo 
contexto de ações voltadas para a inclusão e superação do mito da democracia racial. A fronteira em 
que o jovem negro universitário se encontra é marcado pelo preenchimento de elementos integradores e 
que contribuem para o afastamento. Nesse cenário, o espaço social da universidade reproduz o contexto 
urbano ao aglutinar solidariedade e integração, mas também substituição dos vínculos comunitários e 
redefinindo-os.

O indivíduo moderno vive a tormenta da escolha e é por isso que esse indivíduo precisa se ajustar 



12 13

a esse contexto, extremamente complexo. Nesse contexto percebe-se ações de imitação, de adaptação, 
pela conformação para se sentir integrado e de confronto interno e externo, em busca de reconhecimento, 
de aceitação e de empoderamento. 

Numa pesquisa exploratória, em busca de elementos de análise, foi possível conversar por meio 
de entrevista aberta com jovens ingressantes no ensino superior através do sistema de cotas para negros, 
na primeira edição do vestibular em que as ações afirmativas foram incluídas. O objetivo dessa pesquisa 
era compreender o processo de tomada de consciência étnica-racial da juventude. Com isso, foram 
escolhidos jovens que estavam inseridos em debates e articulações do movimento negro na universidade 
e em espaços sociais diversos de militância, seja em conselhos, grupos do movimento negro, ativistas 
culturais ou protagonistas da cena da beleza negra em Montes Claros. Dessa forma, a opção metodológica 
feita foi pela participação em eventos voltados para a cultura e para o movimento negro na cidade, 
complementando com realização de entrevistas de história oral, com três jovens participantes de espaços 
de militância diferentes.

Os relatos dão conta de como os jovens se sentem e são afetados por um processo intenso de 
discriminação, com ofensivas diretas, exposição depreciativa desses alunos por meio de insultos, cartazes 
e manifestos. 

Um dos jovens, que ingressou no curso de Educação Física, com aulas ministradas 
junto aos demais cursos da área de saúde, vale destacar a predominância de estudantes 
brancos e com maior poder aquisitivo, mesmo se tratando de uma universidade pública. 
Dessa forma, seu ingresso foi marcado por muitas discriminações e manifestações 
explícitas de racismo e preconceito em relação aos universitários cotistas afro-
descendentes. 

Essas atitudes suscitaram nele a vontade de se defender e lutar pelo seu espaço 
na universidade, onde ele se tornou uma referência, participando ativamente do 
programa Brasil AfroAtitude6 onde teve a oportunidade de conhecer outros jovens negros, estudantes 
universitários que compartilhavam das mesmas angústias e incitar outros a participarem de espaços onde 
sejam valorizados e respeitados por sua cor. 

Tudo isso serviu de forças para ele continuar buscando informações sobre seus antepassados, 
sobre sua história e para seu processo pessoal de auto-afirmação enquanto preto7. E assim a identidade e 
identificação enquanto negro ganha força por meio da resistência, do embate e do empoderamento. Um 
exercício de defender seus direitos fundamentais e específicos de permanência na universidade.

Em diálogo com outro jovem negro, este nos diz: 

O primeiro caráter que nos leva a entender mais sobre a nossa identidade negra 
não é a beleza, a cultura, o gostar desse movimento negro. Isso é apenas um 
pressuposto, até porque normalmente é justamente a oposição, por você gostar 
desses elementos afros que a gente é discriminado.

Nisso, surge mais uma vez a necessidade da resistência. Ele relata que “começa 
a se fazer um penteado diferente” e assim vai construindo um jeito próprio de ser e se 
começa a tomar gosto pelo que se tem, pelo que é. Assim, esses jovens começam a se 
afirmarem e a se projetarem visualmente, ressaltando traços da cultura afro-brasileira.

A decisão de combater o racismo e o preconceito racial e econômico sofridos 
com esforço em seus estudos e ações acadêmicas foram atitudes escolhidas por 
alguns desses jovens. A cada dia havia um esforço de ser melhor que seus colegas, 
estudar mais do que é pedido e superar as expectativas e propostas do curso. “Há 
6  Programa Integrado de Ações Afirmativas para Negros do Governo Federal, uma parceria do Departamento de DST 
e AIDS do Ministério da Saúde e Universidades, destinado a estudantes universitários negros e cotistas.
7  Utilizo a denominação preto por ser a usada pelo entrevistado, sendo a forma como ele se classifica e autodenomi-
na quando se refere a cor/raça.
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ainda uma necessidade de mostrar que é capaz e merecedor de estar ali no ensino 
superior como qualquer um de seus colegas”, diz um dos jovens entrevistados. Para 
isso, um deles relata que se isolava de grupos que não acreditavam no potencial dele 
e que o discriminavam, mesmo que de forma velada. A discriminação e o menosprezo 
ajudaram este jovem a construir essa identidade e hoje ele busca encontrar pessoas 
que valorizem seu jeito, onde tenha espaço para que seja reconhecido seus valores, 
suas qualidades e seja respeitado e aceito por sua cor, suas qualidades, por ser quem 
é.

De acordo com D’Adesky (2006, p. 25), as oportunidades de acesso de um indivíduo 
dependem do seu pertencimento social e comunitário. Pensando nisso que tem crescido 
no Brasil o trabalho de políticas públicas voltadas à população negra através de ações 
afirmativas, processo que permite ao cidadão afro-brasileiro se integrar nas esferas da 
sociedade sem renunciar a sua cultura, sua tradição, sua história.

Pensando ainda nas entrevistas realizadas pode-se perceber o quanto a educação 
pode contribuir para a mudança do cenário discriminatório de negros e negras no Brasil. 
Os jovens entrevistados tiveram acesso à universidade, sendo que dois já concluíram 
a graduação.

Todos jovens fazem memória de alguma forma de discriminação no meio escolar, 
sendo preciso que o espaço universitário seja um local de resistência e enfrentamento 
dessa realidade, ao invés de ser um espaço de projeção e inclusão social.

Diante disso, fazemos uma breve memória do processo de implantação da política 
de cotas como ação afirmativa no Brasil, uma vez que a população negra sofre grandes 
discriminações institucionais através das instituições educacionais que deveriam 
atender a todos e por acreditar que a partir do momento que tem profissionais para 
discutir isso de maneira clara e correta, os estudantes se posicionariam de maneira 
diferente diante de sua realidade.

A primeira iniciativa de discussão sobre a possibilidade de implantação de cotas 
para negros em universidade se deu através dos professores José Jorge de Carvalho 
e Rita Laura Segato8, no âmbito da Universidade de Brasília – UnB, em 1999, sendo 
aprovada apenas em 2002, com indicação de comissão para implementação.

No Brasil, a discussão sobre cotas para negros9 na universidade iniciou-se de 
forma ampla a partir da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância Correlata de Durban, que contou com etapa preparatória no 
Brasil e fomentou a discussão das questões raciais, tendo um primeiro posicionamento 
oficial do Estado brasileiro em 1995, através do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, sob a pressão dos movimentos negros, que se manifestou oficialmente 
admitindo que os negros eram discriminados.

Contudo, somente em setembro de 2000 que o governo brasileiro volta a se 
pronunciar oficial e publicamente sobre as relações raciais brasileiras, após receber 
convocação das Nações Unidas para participação brasileira na Conferência de Durban. 
Como demonstra Santos, 2005, p. 16, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, 
através da Resolução 2000/14 cria o Comitê Nacional para Preparação da Participação 
Brasileira na III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 
e Intolerância Correlata. O trabalho deste Comitê resultou na Conferência Nacional contra 
o Racismo e Discriminação realizado no período de 06 a 08 de julho de 2001, no Estado 
do Rio de Janeiro que subsidiaram o documento brasileiro enviado à Conferência de 
8  Entrevista publicada pela Unimontes Científica Revista da Universidade Estadual de Montes Claros, 2007.
9  Abordo a denominação “negro” em comum acordo com os movimentos sociais negros e ainda sob a perspectiva 
de ver os negros enquanto representações sociais como nos é apresentado por Rita Laura Segato, 2006.
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Durban.
Movimentos antirracistas surgidos no Brasil no final da década de 1980 e início da década de 1990 

exigiram a adoção de políticas compensatórias a título de reparação a ser paga pelo Estado brasileiro a 
cada um dos descendentes de africanos escravizados no Brasil, de acordo com o Projeto de Lei nº 1.239, 
de 1995, apresentado pelo Ex-Deputado Federal Paulo Paim (PT/RS). (Santos, 2005, p. 93). Vemos 
assim começar a surgir repercussão na política nacional os trabalhos dos Movimentos Negros que veem 
buscando espaço na sociedade e reconhecimento de suas lutas, cobrando do poder público políticas 
públicas efetivas para garantia de direitos.

A partir do reconhecimento oficial que há discriminação racial no Brasil e em contraposição 
ao mito da democracia racial difundido por Gilberto Freyre em seu livro Casa Grande & Senzala, nos 
deparamos com pessoas que acreditam que é devido ao povo negro escravizado e aos seus descendentes 
uma indenização pela forma desumana com que foram tratados durante o período da escravidão e como 
a sociedade os marginalizam e inferiorizam depois da abolição da escravidão em 13 de maio de 1888.

Contudo, é nesse contexto que se iniciam discussões sobre as formas de indenizar os afro-
brasileiros e volta a gerar polêmica apontamentos que incluem negros em espaços majoritariamente 
predominados por brancos.

Nesses discursos vemos presente a dificuldade de aceitação de ações afirmativas efetivas para 
essa parcela da população. Em relação a isso, Santos, na introdução de seu livro Ações Afirmativas e 
Combate ao Racismo nas Américas já demonstra que 

A indiferença moral em relação ao destino social dos indivíduos negros é tão generalizada que 
não ficamos constrangidos com a constatação das desigualdades raciais brasileiras. (2005, p. 
14)

Como resultado da Conferência Nacional contra o Racismo e a Discriminação 
Racial, o Brasil lança Plano Nacional de Combate ao Racismo e a Intolerância. Nesta 
conferência surge o apontamento da implementação de cotas para ingresso de negros 
nas universidades públicas, podendo ser reservado até 45 % (quarenta e cinco por 
cento) do total de vagas.

Considerações finais

A partir do diálogo com os jovens entrevistados pode-se perceber que a história 
de todos passa de alguma forma pela educação, especificamente pelo ensino superior. 
Os jovens relatam fatos marcantes a partir da educação básica, cabendo destaque 
aos motivos de brigas entre os colegas por causa de apelidos ou de outras formas 
depreciativas relacionadas a sua cor, seu cabelo. Fatores que apontam para situações 
de preconceito reproduzidas desde a infância, evidenciada também por outras falas dos 
demais jovens entrevistados quando era imposto a eles, por exemplo, raspar o cabelo.

A universidade, entretanto, é um divisor de águas. Tida como um espaço oportuno 
para discussão e fortalecimento quando se é bem recebido, sem discriminação racial 
e principalmente quando se encontra manifestações de apoio às questões raciais. Por 
outro lado, a fortaleza só veio por meio da resistência, do embate, da luta cotidiana 
por respeito. De toda forma, o fortalecimento da identidade, o empoderamento de 
suas próprias histórias, culturas e realidades, contribuíram desmedidamente para 
a vida de cada um desses jovens entrevistados. Um processo que aponta para a 
continuidade de uma luta diária por condições de oportunidades e acesso a bens e 
serviços mais igualitárias que devem vir carregadas de respeito, a base necessária para 
a democracia.

Independente dos processos históricos discriminatórios sofridos no Ensino 
Superior por esses jovens, a universidade ainda assim se mostrou como um espaço 
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importante de discussão. Seja pela resistência ou pela motivação universitária.
Nesse espaço os jovens entrevistados se projetaram mais ainda em relação às 

questões raciais, contribuindo para fortalecer o processo de empoderamento racial e 
de participação diante das parcelas da sociedade que comumente discriminam negros 
e negras.

A juventude negra vê-se diante de várias barreiras que os impedem de usufruir como qualquer 
cidadão da mesma forma dos direitos que são garantidos constitucionalmente. A juventude negra 
também quer assegurar seus direitos à assistência médica e educacional de qualidade, o direito de ir 
e vir a qualquer lugar, de votar e ser votado, de igualdade política, econômica e social, o direito de ter 
autonomia, de ser diferente e ser cidadão.

Nesse contexto social vivido, fica sempre o desafio de afirmações de situações comumente 
marginalizadas e esquecidas pela história propositalmente, como é o caso dos afro-brasileiros, que se 
deparam constantemente com o ideal de “embranquecimento” da sociedade como melhor opção para a 
construção de um país desenvolvido.

O direito à dignidade dos negros e negras brasileiras é uma responsabilidade de todos, somente 
com o compromisso e o envolvimento de grande parte da sociedade é que os afro-brasileiros terão direito 
de ter uma história diferente da que é contada até hoje em tantos espaços.

A identidade do afro-descendente em geral no Brasil é vista ainda com base em seu passado, 
o que sempre remete ao período escravocrata, que só representa a situação de servidão e péssimas 
condições de vida e exploração. Com isso, observa-se a dificuldade de se caracterizar uma identidade 
da juventude negra, porque tudo o que se vê a eles relacionado aparece de maneira fragmentada e pouco 
definida, marcada pelo discurso dominador.

Neste caminho em direção à cidadania, à dignidade, não é preciso sequer mudar a história, para 
que tenhamos condições de viver e ver a juventude negra se reconhecendo racialmente é preciso apenas 
que a história seja contada da forma como realmente aconteceu. Junto com a história, desenvolveu-
se no Brasil o mito da democracia racial para neutralizar as ações dos negros. Dentro desse processo, 
começa-se no Brasil o trabalho pela eugenia, políticas de branqueamento da população como critério de 
“aperfeiçoamento e purificação” da raça, como nos é apresentado por Pietra Diwan (2007). 

Ao Estado, cabe o dever de assegurar a todos os brasileiros e brasileiras a igualdade de 
oportunidades na busca de melhores condições de vida. Porém, não é bem assim que acontece. De toda 
forma, o processo de consciência negra vem crescendo junto com o empoderamento racial de negros 
e negras, mas, concretizações de mudanças dependem de vontades políticas de detentores de poder 
deliberativo e representativo.

A partir da realidade de discriminação racial presente na sociedade brasileira se vê que a juventude 
negra contemporânea está imersa em um contexto de desigualdades de oportunidades, o que os colocam 
cada vez mais à margem e os afastam da participação social e do acesso aos direitos humanos que deveria 
atender a todos e todas sem nenhuma distinção. Por outro lado, as políticas públicas de ações afirmativas 
têm aberto portas de inserção social de tal segmento e o exercício de empoderamento e militância em prol 
da democratização da educação e do espaço universitário tem favorecido avanços e ganhos significativos 
junto aos jovens diretamente vinculados a esses espaços. É a partir dos espaços educacionais que esses 
jovens encontram lugar para se auto afirmarem, constroem formas de empoderamento racial e contribuem 
para processos de construção democrática de ensino.
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