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O presente trabalho tem como resultado final a elaboração de um artigo científico, cuja
metodologia histórico-analítica e empírica e pesquisas bibliográficas servirão de base para a pesquisa a
qual procura analisar se a democracia racial é algo existente na sociedade brasileira, e, dessa maneira,
relacionar esta perspectiva com ações afirmativas para negros na universidade explorando se
efetivariam o direito fundamental desta etnia para sua inserção na sociedade.
Para melhor entendimento do que se busca pela pesquisa científica, será demonstrado uma breve
análise do que se pretende. No momento em que um cidadão brasileiro se insere no mundo acadêmico é
possível perceber que a quantidade de pessoas negras neste núcleo é bem pequena. Logo, as
consequências que influenciaram a pequena quantidade de acadêmicos negros é revelada por questões
históricas, como a escravidão negra ocorrida entre os séculos XVI ao XIX, que levaram a população
desta etnia à marginalização dando origem ao preconceito e ao racismo que acabaram por afetar a sua
inserção neste nível de ensino, o universitário.
Formou-se uma cultura velada de que pessoas negras não poderiam ocupar os mesmos
lugares que o de pessoas brancas, inferiorizando-os, considerados aptos apenas para trabalhos não
qualificados. Após a abolição da escravidão, no ano 1888 até o século atual, criou-se a falsa ideia de
que há uma democracia racial no Brasil. No entanto, ao averiguar a sociedade, percebe-se que o
grupo étnico negro não tem as mesmas condições para o ingresso no ensino superior, mesmo
constituição brasileira de 1988 inserindo um rol de direitos fundamentais, como, por exemplo, o
artigo 5º, “caput”, garantir a igualdade entre todas as pessoas dentro do Estado Brasileiro, porém, no
âmbito material, o grupo negro não usufrui das mesmas circunstâncias para o ingresso no meio
acadêmico. Desta maneira, há um contraste entre a previsão Constitucional de igualdade e a baixa
presença de alunos universitários negros. Tal foi verificado com a mera e simples observação dos
discentes negros, desprovida, em um primeiro momento, de uma pesquisa empírica, mas facilmente
contestada por insignificância numérica. Assim, despertando para a necessidade do término da
pesquisa para introduzir essa afirmação.
Portanto, a presente pesquisa visa analisar as ações afirmativas, como a política de cotas para
pessoas negras e de baixa renda, que oferece circunstâncias para que estas possam frequentar o ensino
superior, reduzindo a desproporção de acesso que se baseia na discriminação racial histórica no Brasil.
Sendo assim, espera-se compreender as ações afirmativas efetivam o direito fundamental à educação e à
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igualdade entre todos na República Federativa do Brasil, ou seja, o objeto em pauta é analisar o racismo
encoberto na sociedade e suas implicações nas instituições de ensino superior para, desta maneira,
avaliar se as ações afirmativas contribuem para efetivar os direitos dos negros.
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