
Nova faculdade prioriza a inserção educacional de alunos negros  
 
O Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, foi a data escolhida para a inauguração 
oficial da Faculdade da Cidadania Zumbi dos Palmares, a primeira do País que tem como objetivo 
primordial a inclusão de afro-descendentes no ensino superior. A faculdade, instalada em São 
Paulo, será mantida pelo Instituto Afro-Brasileiro de Ensino Superior, criado pela Sociedade Afro-
Brasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural (Afrobrás) e oferecerá, num primeiro momento, 
cursos de administração, com habilitações em administração geral, financeira, comércio exterior, 
serviços e comércio eletrônico.  
 
A proposta da entidade é diminuir a exclusão social e permitir maior acesso de negros à educação 
e ao mercado de trabalho. Pesquisas realizadas recentemente apontam que apenas 2% dos 
negros ingressam no ensino superior, sendo que, nas universidades estaduais, a situação é ainda 
mais excludente: 1,3% dos alunos da Universidade de São Paulo (USP) são negros. “A não-
presença do negro no ensino superior não permite que ele tenha bons salários. Assim, se ele for 
buscar uma vaga numa faculdade particular, por exemplo, não conseguirá se manter. Portanto, 
fica fora da educação e do mercado de trabalho. É um ciclo que não termina”, comenta José 
Vicente, presidente do Conselho Fundador da Afrobrás.  
 
A faculdade será um espaço para a difusão dos valores e da história do negro, visando acabar 
com a discriminação que o impede de ocupar o seu lugar na sociedade. “Vamos fazer uma leitura 
da história também pelo olhar do negro, por suas referências. Não só do Brasil, mas da África e da 
América Latina, que tem mais de 100 milhões de negros. Precisamos criar locais para diminuir o 
grau de estranhamento entre negros e brancos, de forma que eles possam descobrir que são 
iguais. Somos todos cidadãos e, acima de tudo, pessoas”, completa Vicente.  
 
A nova instituição irá oferecer no primeiro vestibular, que será realizado em dezembro, cerca de 
400 vagas abertas ao público em geral. No entanto, uma política interna foi definida para facilitar 
o ingresso dos afro-descendentes na faculdade e sua permanência no ensino superior. Esses 
novos estudantes terão uma bolsa com 60% de desconto nas mensalidades, ou seja, pagarão 
parcelas em torno de R$ 200.  
 
Parcerias firmadas com empresas e organizações, como é o caso da Fundação Coca-Cola, 
oferecerão bolsas integrais aos estudantes com capacidade de renda inferior aos demais. O novo 
aluno poderá escolher ainda ingressar no “Programa Escola da Família”, do governo estadual. 
Nesse projeto, o aluno recebe 50% de bolsa do governo e outros 50% de empresas e devolve 
esse valor em serviços prestados às escolas aos fins de semana.  
 
Mais de 50 parceiros estão envolvidos na construção e desenvolvimento do programa pedagógico 
da instituição, orçado em R$ 1 milhão. Materiais escolares e professores foram cedidos por cerca 
de 10 instituições de ensino superior, como a Universidade de Santo Amaro, Universidade 
Metodista de Piracicaba e de São Paulo, Universidade Paulista, entre outras. Serão oferecidos 
cursos de extensão pela Unicamp e pela Unesp, além de aulas de inglês, já inclusas no currículo 
escolar, com o apoio da Alumni. Os alunos terão a possibilidade de participar de um intercâmbio 
com a Universidade de Mississipi/EUA, ou dar seus primeiros passos no mercado de trabalho com 
o apoio da IBM em programas de trainee e estágios.  
 
A intenção, segundo o presidente do conselho, é firmar outras parcerias para que os benefícios 
oferecidos sejam ainda maiores. “Faz mais de 500 anos que se discute se existe racismo no Brasil. 
No entanto, a realidade que temos hoje é que o negro não está presente em lugar nenhum. Ele 
sempre fica na rebarba. Temos de fazer a parte que nos compete. E as empresas têm de ter 
consciência de que a competência é de todos”. A partir de 2004, serão estudadas propostas para 
o lançamento de novos cursos, nas áreas de exatas, humanas e biomédicas. Em convênio com o 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, por exemplo, serão oferecidos cursos de 
tecnologia.  
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