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Há uma curva ascendente dos casos de racismo no 
país, de acordo com o professor da UFRJ Jadir Brito, 
que pesquisa o tema. Crescem, também, a intolerância 
religiosa por motivos raciais e a desigualdade racial na 
proporção do avanço do neoliberalismo no Brasil, ele diz.

Jadir Brito é professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públi-
cas em Direitos Humanos da UFRJ.  Ele afirma que, mesmo com 
as políticas compensatórias dos últimos 20 anos e com a maior 
organização do movimento negro, vários estudos mostram que 
a desigualdade no Brasil e o racismo continuam se expandindo.

A constatação do pesquisador caracteriza retrocesso 
em relação à história recente, quando políticas públicas de 
inclusão e de ações afirmativas para o combate ao racismo 
levaram a importantes avanços no país. Isso resultou em 
considerável aumento, embora insuficiente, da presença 
de negros nas universidades.

Mas o governo do golpe trouxe dias sombrios. E hoje, 
na esteira do recrudescimento do racismo, um candidato 
à Presidência da República é, reconhecidamente, racista 
– não virou réu em um processo por benevolência do STF.

Mas o racismo não prospera isolado. Sua expansão 
vem com o aumento de violência contra negros. O Atlas 
da violência de 2018, do Ipea, atesta uma  incidência 
maior de mortes entre jovens negros e pobres em meio 
à crise econômica e a ataques, o que põe em xeque a 
democracia num Estado cada vez mais de exceção.

Saíram do armário
 “Existe um processo de genocídio mesmo. Parece que 

retrocedemos mil anos e que os reacionários saíram do 
armário. O racismo hoje atinge pessoas públicas, como 
artistas e esportistas. Vivemos um momento que exige 
cautela, com um candidato à Presidência que incita o 
ódio”, adverte Denise Góes.

Ela  integra a Câmara de Políticas Raciais da UFRJ. É 
coordenadora da Comissão de Heteroidentificação, também 
da UFRJ, e militante do Movimento Negro Unificado (MNU). 

“Nestes tempos bicudos, precisamos jogar peso nas 
entidades existentes para superar esse momento, nos 
aglutinarmos numa organização que faça valer nossas 
conquistas. A votação na Assembleia Legislativa do Rio, 
que prorroga o sistema de cotas em universidades públi-
cas do estado por mais dez anos, não é um fato isolado. 
Ninguém aprovou porque era bonzinho, mas porque há 
luta!”, afirmou Denise. 

Advogada negra algemada
Dois casos recentes de racismo explícito chamaram 

a atenção nos últimos dias. A advogada Valéria Lúcia foi 
algemada e arrastada por policiais a mando da juíza 
Ethel Tavares no fórum de Caxias. O professor de língua 
portuguesa Thiago dos Santos Conceição, de 31 anos, foi 
humilhado e agredido por alunos.

Valéria e a juíza discutiram porque a advogada 
exigia ter acesso à peça da defesa. A juíza negou o 
pedido e chamou os policiais. O caso repercutiu. A 
cena da advogada sentada e algemada causou total in-
dignação. O Movimento Negro Unificado caracterizou 
o caso como “racismo e assédio moral na relação de 
trabalho” e o Conselho Nacional de Direitos Humanos 
condenou o episódio.

O presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Luciano Bandeira, acionou o 
juiz titular do juizado, Luiz Alfredo de Carvalho, e obteve 
a anulação dos trabalhos

.
Humilhado
O professor de língua portuguesa Thiago dos Santos 

Conceição foi ofendido, humilhado e agredido por 
alunos durante uma prova no Ciep Mestre Marçal, 
em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Um vídeo 
que circula nas redes sociais mostra o professor sendo 
hostilizado na sala de aula.

Thiago começou a trabalhar no Ciep em fevereiro, 
no começo do ano letivo. Desde o início, a rotina era de 
agressões verbais e de insultos. Muitos deles de ofensas 
racistas. O professor chegou a procurar a direção da 
instituição e revelou o problema, mas, segundo ele, 
nenhuma providência foi tomada.

O racismo 
recrudesce
Sua expansão vem com o aumento de 
violência contra negros, como atesta
o Atlas da violência de 2018, que
aponta a  incidência maior de mortes 
entre jovens negros VALÉRIA. Alvo de racismo e assédio moral
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O documento destaca a de-
sigualdade das mortes violentas 
por raça ou cor que vem se acen-
tuando nos últimos dez anos. 
Enquanto a taxa de homicídio de 
não negros diminuiu 6,8%, a taxa 
de vitimização da população ne-
gra aumentou 23,1%, e a taxa de 
homicídio de mulheres negras foi 
71% superior à de mulheres não 
negras.

Em 2016, o Brasil alcançou a 
marca histórica de 62.517 homi-
cídios, isso equivale a 30,3 mortes 
para cada 100 mil habitantes, em 
particular contra jovens; homi-
cídios respondem por 56,5% da 
causa de óbitos de homens entre 
15 e 19 anos. 

Em relação à população ne-
gra, os números foram os seguin-
tes: a taxa de homicídio de negros 
foi duas vezes e meia superior à de 
não negros (16% contra 40,2%), o 
que implica dizer que 71,5% das 
pessoas assassinadas no país a 
cada ano são pretas ou pardas.

Violência policial 
contra negros 
aumenta

Dados da edição deste ano do Atlas da Violência de 2018, do Ipea, destacam a desigualdade das mortes violentas por raça ou cor

Quem algemou
Valéria Santos?

Uma negra acorrentada num fórum no 
Brasil, hoje, sendo essa advogada, é o retrato da 
normatização da escrotidão sobre uma etnia e 
nos põe a todos na mira do atraso, nos atola na 
triste conclusão de que a escravidão não aca-
bou. Valéria não infringiu a lei, não é bandida 
e foi detida no trabalho ao defender sua clien-
te, a negra ré. Vemos a face de sua dignidade, 
a certeza de estar legalmente correta em pleno 
exercício da profissão e, para nosso enjoo e es-
panto, a indiferença, a omissão e a anuência de 
seus colegas com esta barbárie que é o racismo 
contemporâneo brasileiro. (Ó triste frase, ainda 
existe?) Escrevo em pensamento e caminho por 
dez minutos na Copacabana que me expõe doze 
moradores de rua (contei). Espalhados nas cal-
çadas, nos quarteirões do bairro que amo. Todos 
corpos negros, mais da metade jovens em idade 
escolar. Doença, desamparo, alcoolismo, crack, 
abandono, humilhação, fome. Todos abaixo da 
linha da dignidade, chafurdados no cuspe da 
exclusão. Passeio entre refugiados, neste campo 
de concentração imenso no qual o Brasil se tor-
nou. Muitos sobreviventes deste holocausto estão 
nas ruas, ou nas carceragens, ou na bandida-
gem. E quem repara?

Todo dia se mata na favela. Vidas negras 
importam? A quem? Nem reconhecemos como 
holocausto a tragédia carnificeira que coman-
dou o tráfico de gente pelos oceanos durante 
quatro séculos! Algum mecanismo aconteceu 
em nossas cabeças que somos um país que não 
se comove diante do extermínio da nossa ju-
ventude negra, mas é capaz de chorar copiosa-
mente vendo o diário de Anne Frank. Uma dor 
não é maior do que a outra. Porém afirmo que, 
por ignorância da nossa verdadeira história, 
não nos comovemos com a escravização (...).

(trecho de crônica de
Elisa Lucinda publicado no

Jornal do Brasil)

O Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública analisou 5.896 
boletins de ocorrência de mortes 
decorrentes de intervenções po-
liciais entre 2015 e 2016, o que 
representa 75% do universo de 
mortes no período: identificou 
que 76,1% das vítimas de atuação 
da polícia são negros. “Os negros, 
especialmente jovens negros, são 
o perfil mais frequente do homi-
cídio no Brasil, sendo muito mais 
vulneráveis à violência do que os 
jovens não negros”, diz o estudo.

Genocídio – O número de 
elucidação de casos de homicídio 
decorrente de intervenção policial 
é, segundo a Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (de 2016) sobre 
o assassinato de jovens em 2016, 
baixo e as maiores vítimas da ação 
policial são jovens negros. Segundo 
especialistas, 99% dos casos são ar-
quivados e a conclusão é: “o Estado 
brasileiro, direta ou indiretamente, 
provoca o genocídio da população 
jovem e negra". 

“É como se, em 
relação à violência letal, 
negros e não negros vives-
sem em países completa-
mente distintos”, aponta 
o relatório do mais recen-
te Atlas da Violência de 
2018, lançado em junho 
deste ano pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e pelo 
Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública (FBSP).

Foto: Internet

“Parece que retrocedemos 
mil anos e que os reacionários 
saíram do armário. O racismo 
hoje atinge pessoas públicas, 
como artistas e esportistas. 
Vivemos um momento 
que exige cautela, com um 
candidato à Presidência que 
incita o ódio”   Denise Góes
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No edital para o acesso à UFRJ 
em 2018 foram oferecidas 9.389 
vagas, assim distribuídas: 4.730 
vagas para egressos de Escolas 
Públicas (50% para candidatos 
com renda familiar per capita 
igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo e 50% para candidatos 
com renda superior). 

De cada um destes dois gru-
pos, 51,8% das vagas (proporção 
do censo de 2010 do IBGE) foram 
destinadas aos autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas e 
24,39% a candidatos portadores 
de deficiência física. 

Os números do edital indi-
cam o ingresso neste ano na UFRJ 
de pelo menos 2.450 estudantes 
pretos ou pardos e indígenas 
pelo sistema de cotas, tomando 
como base a autodeclaração, que, 
na ampla concorrência, não é 
necessária.

O pró-reitor de Graduação, 
Eduardo Serra, explica que ainda 
está sendo feito levantamento 
do número de estudantes pretos 
e pardos na universidade. Mas 
a estimativa é que a UFRJ tem 
atualmente 50 mil alunos, e a 
presença de pretos e pardos chega 
a 50% dos ingressos. 

Evasão
A questão da renda, segundo 

o pró-reitor, explica boa parte da 
evasão dos estudantes provenientes 
de escolas públicas. A evasão, no 
entanto, tem a mesma ordem de 
grandeza entre cotistas e não cotistas. 
E quando as condições materiais são 
atendidas, o rendimento de cotistas 
e não cotistas se equivalem.

As políticas de acessibilida-
de, a seu ver, fazem com que a 
universidade pública reflita um 

Ações afirmativas
mudam perfil na UFRJ
Os números do edital indicam o ingresso neste ano na UFRJ de pelo menos 2.450 estudantes pretos ou pardos e indígenas

pouco melhor o que é a sociedade 
brasileira, mas estão longe de 
atender à demanda real, que é 
bem maior.

Uerj, pioneira nas cotas
A Uerj foi pioneira ao implan-

tar a política de ações afirmativas 
através do Sistema de Reservas de 
Vagas (cotas) para alunos pobres 
com a inclusão de negros. Na 
época, a proposta criada para 
combater desigualdades foi mui-
to questionada, e ao longo dos 
anos provou-se acertada. Agora 
em setembro a Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou a prorrogação das cotas 
por mais 10 anos para as univer-

sidades públicas estaduais, com a 
inclusão de quilombolas.  

Em 15 anos foi um número 
impressionante de jovens que 
nem cogitavam frequentar uma 
universidade na vida e tiveram 
essa oportunidade proporcionada 
pela reserva de vagas. De 2003 a 
2018, ingressaram na Uerj 80.986 
alunos, sendo que 24.286 pelo 
sistema de cotas. Do total, 10.834 
são de cota racial. Atualmente a 
Uerj conta com 9.293 alunos que 
ingressaram por reserva de vagas. 
Como instrumento de combate à 
evasão, a Uerj estabeleceu como 
política de permanência o ofe-
recimento de apoio acadêmico 
e financeiro aos alunos cotistas. 

Segundo a coordenadora de 
Articulação e Iniciação Acadêmi-
cas da Uerj, Elielma Machado, a 
universidade é um bom exemplo 
de como é possível aliar transfor-
mação social com excelência do 
ensino público. 

“A partir da experiência da 
Uerj, torna-se possível refletir 
sobre como as políticas de ações 
afirmativas podem promover 
acesso a uma formação acadê-
mica que vai além de assegurar o 
ingresso em cursos de graduação, 
apontando para a ampliação do 
número de mestrandos e douto-
randos que, ao se inserirem no 
mercado de trabalho, ou mesmo 
nas universidades, contribuem 

para a efetiva transformação 
social. Espera-se, ainda, que 
estejam também habilitados para 
contribuir com a transição para 
a superação da manutenção das 
elites e, sobretudo, para que es-
tudantes autodeclarados negros e 
pardos e os segmentos populares 
da sociedade possam ter acesso ao 
ensino superior de qualidade.”

Pluralidade racial 
As cotas nas universida-

des federais foram definidas 
pela Lei nº 12.711, em 
2012, no governo Lula. De 
acordo com a Secretaria 
de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Se-
ppir) – extinta no governo 
Temer –, a medida abriu 
aproximadamente 150 mil 
vagas para negros. Mas, 
apesar do crescimento, os 
negros estão ainda longe de 
alcançar o índice de brancos 
diplomados. Entre a popu-
lação branca, a proporção 
atual é de 22% de graduados, 
o que representa pouco mais 
do que o dobro dos negros 
diplomados no ano 2000, 
quando o índice era de 9,3%. 

O Censo do Ensino Supe-
rior elaborado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) mostra que, 
em 2011, do total de 8 milhões 
de matrículas em universida-
des federais, 11% foram feitas 
por alunos pretos ou pardos. 
Em 2016, 30%.

Foto: Internet

ESTUDANTES DA UFRJ no auditório do Quinhentão na Cidade Universitária na Ilha do Fundão
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Jornal do Sintufrj – De que 
trata o seu livro?

Zilda Martins – O livro é 
um levantamento da narrativa 
midiática acerca das ações 
afirmativas no Brasil, mais pre-
cisamente sobre as cotas raciais. 
É um estudo que revela como o 
desacordo foi construído com um 
objetivo evidente, o da rejeição 
às possibilidades de estudantes 
negros e negras, até então fora 
das esferas do ensino superior, 
terem acesso à universidade. 

JS – Qual o papel da mídia 
na questão?

ZM – A invisibilização, o 
silenciamento e a construção do 
dissenso são exemplos de rejeição 
da mídia às ações afirmativas, a 
partir do não incisivo às cotas 
raciais. Tal postura é também 
uma forma de individualizar a 
desigualdade racial, isentando o 
Estado da responsabilidade polí-
tica com os afrodescendentes e, 
consequentemente, da adoção de 
políticas públicas de reparação. 

JS – As ações afirmativas 
e as cotas raciais, embora 
tenham se provado acertadas 
continuam recebendo críticas? 
Por quê?

ZM – O sucesso das ações 
afirmativas e cotas raciais não 
interessa à mídia tradicional, 
cuja narrativa está voltada para 

Entrevista/Zilda Martins

outros segmentos sociais, como 
a elite branca. Afirmo, com Vi-
veiros de Castros, que a sociedade 
brasileira ainda está ancorada em 
uma mentalidade profundamente 
escravocrata. É uma sociedade ra-
cista que não reconhece o sucesso 
das políticas públicas, porque 
não deseja admitir as relações 
igualitárias entre estudantes 
negros e estudantes brancos, não 
deseja a ascensão de profissionais 
negros no mercado de trabalho. 
Contudo, creio que essa realidade, 
quer queiram, quer não queiram, 
tende a mudar. 

JS – Podemos afirmar que 
a resistência a essas políticas 
é fruto do racismo que ainda é 
muito arraigado na sociedade?

ZM – Sim, o racismo está 
na raiz da sociedade brasileira, 
faz parte do cotidiano e, como 
tal, perpassa todo o tecido social, 
seja na esfera individual, seja na 
esfera pública. Já tivemos avanços 
no combate ao racismo a partir 
da lei que criminaliza sua prá-
tica. Contudo, não basta a lei. É 
necessário mudar a mentalidade. 
Vimos relatos constantes de abuso 
de poder, como o mais recente ato 
racista a mando de uma juíza em 
Duque de Caxias, Rio de Janeiro, 
de paralisar com voz de prisão e 
algema uma profissional do Direito 
em pleno exercício de suas ativida-

des laborais. Não faz muito tempo 
um dentista negro foi assassinado 
em São Paulo pela polícia ao ser 
confundido com ladrão. 

JS – Na sua opinião, esse 
racismo que antes era velado 
agora se mostra sem constran-
gimentos e vem avançando? 
Por quê?

ZM – O racismo, como diz 
Sodré, é meio camaleônico, 
ora mostra a cara, ora não, 
confundindo a quem o queira 
identificar. Mas ele está presente 
na sociedade desde sempre, 
e aquele ou aquela que sofre 
racismo conhece bem essa rea-
lidade. Todos os campos sociais 
têm responsabilidade na cons-
trução do racismo. A Igreja, a 
Ciência, a Filosofia, a Academia, 
a sociedade civil, o Estado. Creio 
que o avanço do racismo na 
contemporaneidade caminha 
junto com a sociedade, numa 
disputa de narrativas, tendendo 
ao conservadorismo, que nega 
a diversidade, que vislumbra 
o neonazismo e pratica o ódio 
contra a diferença. Sodré ressal-
ta que passamos do racismo de 
dominação para o racismo de 
exclusão. Eu digo com o autor 
que passamos do racismo de 
dominação para o de exclusão, 
e no momento passamos para o 
racismo de extermínio. 

A   técnica-administrativa Zilda Martins deu 
fôlego ao debate sobre as cotas raciais com o lança-
mento de seu livro Cotas Raciais e o Discurso da 
Mídia: Um estado sobre a Construção do Dissenso. 

A obra é fruto de sua dissertação de mestrado e 
trata das restrições da mídia tradicional às ações 
afirmativas reproduzindo o discurso dominante da 
elite branca com o fim de formar a opinião pública 
contra as políticas de reparação. 

Zilda é doutora em Comunicação e Cultura pela 
Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ, pesquisa-
dora do Laboratório de Estudos em Comunicação 
Comunitária (LECC/ECO) e coordenadora do grupo 
de estudos sobre relações raciais no Brasil.

Especialista em relações raciais, ela declara 
que  passamos do racismo de dominação para o de 
exclusão, e no momento atual,  para o racismo de 
extermínio.

“Passamos
para o
racismo de
extermínio”

Foto: Renan Silva
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