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Embora seja o segundo país de maior população negra no mundo, hoje no Brasil, as 

desigualdades raciais  são reproduzidas em diversos campos sociais, como na  oportunidade 

de emprego (Castro e Guimarães, 1993; Hasenbalg,1992), na distribuição de renda 

(Oliveira et,1983), na moradia (Silva, 1993; Telles, 1991), no ensino Universitário 

(Teixeira, 1998).  

 Especificamente no ensino superior, os dados da PNAD 1988 (Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios) apontam que, enquanto 13,3% dos homens brancos e 10,7% 

das mulheres brancas chegam ao nível superior, apenas 2,8% dos homens negros e 2,6% 

das mulheres negras alcançam esse patamar. Esses dados mostram que o acesso ao ensino 

superior fica limitado aos negros, que, por sua vez, não conseguem ascender socialmente, 

através da escolarização, na mesma proporção que os brancos. 

  Nesse sentido as Universidades parecem contribuir para o estabelecimento dessa 

problemática, haja vista que há poucos estudos que abordam a situação dos estudantes 

negros nessas instituições. Teixeira (1998) fala sobre a dificuldade  de encontrar produções 

que abordam à questão do negro nas Universidades. Afirma que não existia antes do seu 

trabalho, nem um dado objetivo sobre cor e etnia dos alunos, e que isso não constitui 

problema restrito á atualidade, visto que Thales (1955) em  “As Elites de Cor”, já 

reclamava da falta de dados que servissem de base ao pesquisador sobre a identidade racial.  

Os trabalhos já realizados comprovam que o negro do Brasil hoje ocupa a parcela 

mais baixa na hierarquia social, representando níveis inferiores de ocupação de renda e 

instalação, encontrando-se, assim, excluídos da estrutura social existente. (Azevedo 1955, 

Fernandes 1578, Costa Pinto, 1952) apontam a educação como sendo um dos principais 

instrumentos para subsidiar a ascensão social e econômica do negro.  
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Para saber sobre a situação dos alunos negros nas Universidades, pesquisas como de 

Moema de Poli Teixeira (op.cit), Angela de Figueiredo (2000), Dalcele Mascarenha Queroz 

(2002) foram realizadas com um objetivo de desvendar essa incógnita em relação ao acesso 

do negro no ensino superior. 

Os dados referentes ao ensino superior, apresentam grandes desvantagens da 

população negra em relação a branca. Henriques (2001) Aponta que em 1999, 89% dos 

brancos entre 18 e 25 anos tinham acesso ao ensino superior, enquanto 98% dos negros 

nessa mesma faixa etária não dispunham das mesmas possibilidades de acesso ao ensino 

superior.  

Os estudos de Teixeira (1998) e Angela Figueredo, (2000) constataram que a 

maioria dos negros não chegam ao nível superior, e quando ingressam a uma universidade 

pública, é com base em muito investimento em todo o processo educacional, requerendo 

horas de sacrifícios e renúncia dos momentos de lazer, em favor do estudo e do trabalho. 

Esses alunos em sua maioria, são provindos de escolas públicas e passam pelo exame 

vestibular em cursos considerados menos concorridos, em busca da realização do sonho de 

ingressar em uma Universidade.  

Sobre o aluno negro no ensino superior, Deuceli (2002 ) aponta entraves que podem 

ser encontrados nas relações dentro da Universidade, denominando essa como uma 

“aventura intelectual prometida pelo meio acadêmico que gera insegurança, ao estar em um 

terreno cheio de dúvidas, opacidade e possibilidades de fracasso”. A autora considera ainda 

que esses fatores são bastante relevantes ao aluno negro, que já traz consigo uma trajetória 

prévia marcada por rejeição, inadequação social e estranhamento territorial. 

Pesquisas como essas, vem de encontro com os problemas do negro na educação 

superior, comprovando a necessidade de políticas de ação afirmativa que oferece igualdade 

de tratamento para que todos possam ter as mesmas oportunidades. 

Nesse sentido o presente Projeto de Pesquisa intitula-se “Mapendo a Cor e  

Trajetória Escolar dos Alunos Negros dos Cursos de Nutrição, Medicina e Enfermagem da 

UFMT”. Tem como objetivo identificar a cor dos alunos desses cursos e suas trajetórias 

educacionais, enfatizando estratégias de permanência e desempenho. Esse trabalho 

encontra-se vinculado a um projeto mais amplo “Mapeando a Cor da UFMT” do NEPRE 

(Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre Relações Raciais e Educação). 
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A pesquisa já venceu algumas etapas, tais como: Mapeameto dos produções 

realizadas sobre o perfil dos alunos da UFMT na Biblioteca Central. Entre essas produções 

estão: trabalhos de conclusão de cursos, dissertações, tesses e artigos. Nessa preliminar, 

percebemos que os trabalhos não mencionam origem racial dos alunos, nem faz referencia 

ao seu percurso escolar dentro da Universidade. 

Para se obter dados relativos aos alunos que ingressaram na UFMT no período de 

1995 a 2002, pesquisou-se a documentação arquivadas tais como: carteira de identidade, 

CPF, certidão de nascimento, carteira de reservista (no caso do sexo masculino), histórico 

escolar, certificado de conclusão do ensino médio, ficha da primeira matricula na UFMT e 

foto 3x4. Esses documentos foram a única forma de obter informações sistematizadas sobre 

trajetória escolar dos alunos negros, bem como verificar sua cor. No entanto foram 

encontradas fotos somente nos anos de 1995, 1996, 1999 e 2000. 

Nesse levantamento, a foto 3x4 constitui-se um dos instrumentos de maior  

relevância, pois é o único meio de  classificar e mapear esses alunos em relação a sua cor, 

obtendo uma representação da totalidade dos alunos negros dos cursos à serem 

pesquisados.  

Para realizarmos essa classificação, optamos em utilizar as categorias de cor 

definidas por TEIXEIRA (2003), que tomou como base em sua pesquisa realizada na 

Universidade Federal Fluminense - UFF, as categorias de cor oficiais do IBGE (branca, 

preta, amarela, parda indígena), acrescida de uma terceira categoria intermediária (mulato), 

ficando da seguinte forma: negra, mulata, parda, branca. 

A autora explica que essa opção deveu-se a necessidade de um tipo de classificação 

que permitisse identificar o maior número possível de pessoas negro-descendentes, visando 

a ampliação do debate. 

Para obter dados sistematizados das pastas de matrículas dos alunos, elaboramos 

uma ficha contendo: número de matrícula, nome, cor, naturalidade, data de nascimento, 

idade, sexo, tipo de rede de ensino, anos no ensino médios, ano e idade de ingresso na 

UFMT e observações extras, onde serão encontradas informações referentes a processos de 

trancamento de matricula e outras situações que possam ser encontradas nas pastas 

observadas.  
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Foram verificadas 686 pastas dos alunos dos cursos de Nutrição, Medicina e 

Enfermagem, no entanto somente em 32%  foram encontradas fotografias. Isso permitiu a 

seguinte classificação: pardos 43% brancos 25%, mulatos 21% e  negros 11%, que estão 

sendo analisadas. Posteriormente serão realizadas, entrevistas em profundidade com os 

alunos negros desses cursos, utilizando a técnica de história de vida, que é defendida como 

um “relato de um narrador sobre sua existência através do tempo, onde dela se delineiam as 

relações com os membros do seu grupo, de sua profissão, de sua camada social, de sua 

sociedade global que cabe ao pesquisador desvendar” QUEIROZ (1988 p.20), tendo assim 

maior possibilidade de captar informações desejadas pelo pesquisador em torno do tema 

abordado. 

Acredito que essa investigação possa ter grande importância, no sentido de obter 

dados sobre a origem racial, trajetórias e percursos escolares dos alunos negros desses 

cursos, oferecendo dados e fomentando o debate em torno das relações raciais no ensino 

superior. 
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