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RESUMO  

 

 

 

Este estudo teve como objetivo identificar a participação de brancos e negros no 

contexto da Universidade Estadual de Montes Claros, a UNIMONTES, especialmente 

no que se refere a uma diferenciação quanto ao prestígio das carreiras acessadas. 

Contou-se, para tanto, com uma pesquisa realizada a partir de dados secundários, 

disponibilizados pelo Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP- 

através do Censo da Educação Superior, referente ao ano de 2010. Foi-nos possibilitado, 

dessa forma, apreender a realidade dos diferentes grupos de cor/raça no interior dessa 

universidade, em que os resultados alcançados evidenciam uma participação desigual, 

com pretos e pardos seguindo presentes, majoritariamente, nas áreas menos 

prestigiadas, enquanto que brancos são maioria naquelas mais valorizadas. Tal 

distribuição revela um padrão de seleção e hierarquização no interior dessa instituição, 

que se encontra afinado com a estrutura social do país, onde negros tem ocupado 

historicamente as piores colocações. O trabalho procura contribuir para a compreensão 

das desigualdades verificadas na sociedade brasileira, notadamente quanto à realidade 

apresentada pelos segmentos branco e negro na UNIMONTES, e na região em que se 

encontra inserida. Vem somar-se aos estudos realizados quanto à participação dos 

grupos de cor/raça nas carreiras universitárias pelo Brasil, demonstrando que no acesso 

ao ensino superior a desvantagem pode não estar restrita a uma sub-representação geral, 

o que sugere uma análise mais criteriosa a fim de se possibilitar a adoção de medidas 

mais efetivas na área da educação. 

 

 

Palavras chave: Cor/raça; Desigualdade, Carreiras Universitárias. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This study aimed to identify the participation of blacks and whites in the context of the 

State University of Montes Claros, the UNIMONTES, especially with regard to 

differentiation as the prestige of careers accessible. Counted for much with a survey 

from secondary data provided by the Institute of Educational Research Teixeira-INEP-

through Higher Education Census for the year 2010. We were allowed thus to grasp the 

reality of the different groups of color / race within the university, in which the results 

obtained show an unequal participation, with blacks and browns following preferably 

present in the less prestigious, while white most are those most valued. This distribution 

shows a pattern of selection and prioritization within this institution, which is in tune 

with the social structure of the country where blacks have historically occupied the 

worst placements. The work seeks to contribute to the understanding of inequalities 

found in Brazilian society, particularly regarding the reality presented by the black and 

white segments UNIMONTES, and the region in which it is inserted. Comes in addition 

to studies on the participation of groups of color / race in university careers by Brazil, 

demonstrating that access to higher education for disadvantaged can not be restricted to 

a sub-general representation, which suggests a more careful analysis to order to 

facilitate the adoption of more effective measures in education. 

 

 

 

 

Key-words: Color/Race; Inequality; University Careers. 
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INTRODUÇÃO  

 

 Esta dissertação trata das desigualdades no sistema educacional brasileiro, 

especificamente no que se refere ao acesso às diferentes carreiras universitárias, 

tomando como eixo da pesquisa as reflexões sobre as desigualdades sócio-raciais e o 

acesso aos direitos no Brasil. Apresenta-se como espaço empírico a Universidade 

Estadual de Montes Claros- UNIMONTES, e como hipótese geral a ideia de que negros 

seguiriam presentes em carreiras de menor prestígio, enquanto que, brancos alcançariam 

maior representatividade nas áreas mais prestigiadas, cujas expectativas no mercado de 

trabalho são maiores. Importa-nos refletir sobre as possibilidades de escolha dos 

estudantes negros no que se refere à carreira a ser seguida, assim como sua inserção 

posterior no mercado de trabalho, e o acesso a recursos e direitos na sociedade 

brasileira.  

O trabalho em questão surgiu do interesse por conhecer a participação de 

brancos e negros no contexto dessa universidade, para o que foi realizada uma primeira 

incursão numa pesquisa de monografia voltada para a temática das desigualdades raciais 

na educação superior, quando, porém, detivemo-nos nas questões relativas às ações 

afirmativas e a política de cotas para negros
1
.  

 Por entendermos que as desigualdades no acesso à educação superior não se 

resolvem pelo reduzido percentual desse contingente a acessar a universidade, inclusive 

por meio das cotas, demos continuidade ao problema, indagando como esse espaço é 

racialmente ocupado, questão que se abre por meio de uma pesquisa para identificar em 

que cursos estão negros e brancos, ao que para sua realização partimos de dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP, obtidos 

a partir do Censo da Educação Superior 2010, que compõe o banco de dados mantidos 

pelo Ministério da educação, o MEC. 

 Numa sociedade miscigenada como a brasileira separar negros e brancos em 

dois segmentos distintos pode parecer, a alguns, arbitrário. Essa opção apresenta-se, 

contudo, afinada com o Movimento Negro brasileiro, com os institutos oficiais de 

pesquisa do país, incluindo o próprio INEP, e com autores comprometidos com a 

                                                 
1
 A monografia em questão foi escrita por ocasião da graduação em Serviço Social, realizada na 

Universidade Estadual de Montes Claros e tem como título: A Política de Cotas Raciais nas 

Universidades Publicas enquanto Mecanismo Democratizador do Ensino Superior: a perspectiva dos não-

cotistas da UNIMONTES. 
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temática racial que, como Silvério (2002), entendem que a miscigenação, embora 

configurando tipos físicos mais plurais no Brasil, não impediu a operacionalização do 

principio que consagra “o juntos, mas diferentes”, que tem organizado as relações 

sociais no país. Como estes, consideramos negros o conjunto formado por pretos e 

pardos, o que tem sido justificado pelas proximidades de ordem socioeconômica 

apresentadas pelos dois grupos, além de uma ascendência comum
2
.   

 Os estudos sobre as desigualdades raciais na educação brasileira têm, 

frequentemente, destacado a educação básica (GOMES, 1996, QUEIROZ, 1999; 

SILVA, 2006), muito provavelmente devido aos altos níveis de retenção dos estudantes 

negros nesse nível de ensino, também pela percepção da escola como reprodutora de 

preconceitos e estereótipos raciais. Tal realidade nos remete a importância de trabalhos 

que abordem a educação superior, percebida como a que mais diretamente permite a 

emancipação social, o acesso aos recursos e direitos existentes na sociedade, pois age 

sobre os processos de mobilidade, o amadurecimento intelectual e político, além de ser 

um espaço privilegiado para se analisar os efeitos dos processos discriminatórios, da 

seletividade que se impõem nas etapas anteriores de ensino. 

Historicamente, no Brasil, uma seleção no sistema educacional tem sido imposta 

aos negros, pois apenas uma pequena parte dessa população tem conseguido percorrer 

com sucesso todas as etapas existentes, chegando, enfim, à universidade (MENEZES, 

2006; SILVA, 2006). Por sua vez, uma desvantagem persistente dos negros no Brasil 

em relação aos brancos no acesso ao ensino superior tem impacto direto na estrutura 

social do país, tendo em vista a relação entre educação e estratificação social e a 

importância adquirida pelas profissões no mundo moderno (TUMIN, 1970).  

Mantém-se, dessa forma, uma diferenciação dos lugares ocupados por negros e 

brancos, notadamente no que se refere ao mercado de trabalho brasileiro, no qual, 

conforme demonstram dados do último Censo Demográfico, carreiras como as de 

médico, juiz e engenheiro apresentam quantidade limitada de negros - igual ou inferior a 

15% - enquanto estes permanecem atrelados a profissões de menor projeção, 

principalmente àquelas de maior vulnerabilidade, marcadas pela ausência de 

qualificação, como a de catador de material reciclável, dos quais cerca de 70% são 

negros (IBGE, 2010).   

                                                 
2
 No nosso trabalho referiremo-nos tanto a negros como a pardos e pretos, retomando assim, no primeiro 

caso, uma perspectiva de ordem mais geral e no segundo outra mais específica, abordando cada grupo que 

compõe a população negra brasileira. 
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Tal configuração representa a caracterização de uma sociedade que se encontra 

profundamente marcada pelo autoritarismo social, cuja base não está somente em uma 

hierarquia de raça, mas também nas questões de classe e gênero, que estabelece 

diferentes categorias de pessoas, as quais se encontram dispostas em seus respectivos 

lugares sociais (DAGNINO, 2004).  

Essa hierarquização reproduz desigualdade também na escala do saber. Isso é o 

que possibilita que os cursos de fato mais influentes fiquem nas mãos das elites brancas, 

não de todos os brancos, mas daquela elite privilegiada.  No caso dos estudantes negros 

sua condição social e o preconceito racial, frequentemente se somam para as injustiças 

econômica e cultural, correspondendo a um modelo de maior desvantagem, também no 

seu acesso à universidade, seja no que se refere a uma diferenciação quanto às carreiras, 

seja na presença reduzida de negros nesse espaço.  

O trabalho em questão contribui para a compreensão do fenômeno, 

especialmente no que se refere à realidade apresentada por brancos e negros na 

UNIMONTES, que se destaca como principal instituição de ensino superior de toda a 

região norte do estado de Minas Gerais, alcançando uma população de 

aproximadamente 2.771.431 de pessoas (IBGE, 2010). Vem somar-se aos estudos já 

realizados quanto às participações de negros e brancos nas diferentes carreiras 

universitárias no país, e dessa forma, colaborar para a constituição de uma base de 

informações que sirva de subsídio para análises qualitativas e políticas integradas na 

área da educação. 

É preciso considerar que um curso superior, independentemente de uma 

percepção quanto ao prestígio, guarda sempre ganhos potenciais, tanto em razão de 

melhores possibilidades de inserção no mercado de trabalho, quanto para o exercício da 

cidadania, fonte de reconhecimento e estima social, de modo que não é objetivo desse 

estudo reduzir a relevância de qualquer um deles, inclusive pelos diferentes significados 

que assumem individualmente. 

 Não se descarta, ainda, a possibilidade de que cursos menos prestigiados, ao 

serem frequentados por negros pobres, reflitam uma escolha consciente, inclusive por 

afinidade ou aptidão.  

Mas é a seletividade imposta a estudantes de certos segmentos, em especial os 

negros, a questão que mais diretamente se apresenta nesse trabalho, a percepção de que, 

ao menos em grande parte, as escolhas e o eventual acesso à uma carreira universitária 

sejam determinados por um processo de racionalização, no qual se considera menor 
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concorrência e maiores chances de sucesso no vestibular, tendo em vista as 

desvantagens acumuladas nas etapas anteriores de ensino (TEIXEIRA, 2003), também 

as experiências de sucesso e fracasso dos indivíduos pertencentes ao seu grupo 

(BOURDIEU, 1989). 

No que se refere aos estudantes negros, o argumento o qual se pode apreender é 

que as desvantagens a que se encontram sujeitos estariam relacionadas à peculiaridade 

de seu pertencimento racial e a sua condição social, representadas por uma 

escolarização predominantemente em escolas públicas de baixa qualidade, também pela 

exposição ao racismo presente no ambiente escolar, o que resulta em obstáculos rumo à 

universidade (QUEIROZ, 2001, HASENGALG, 1979). É esse processo, que segundo 

Queiroz (2001), acaba por determinar que negros apresentem um desempenho mais 

modesto no vestibular, estejam constantemente sub-representados naquele espaço e 

alijados das áreas mais valorizadas. 

O escopo dessa dissertação parte do campo teórico, e por ele caminha a fim de 

constituir o objeto de estudo. 

 Os estudos sobre o tema sugerem que as desigualdades sociais no Brasil 

refletem um processo histórico de desqualificação social fundada na raça, legitimada a 

partir da expansão e incorporação da ideologia racista, sobretudo no pós-abolição. Os 

grupos imigrantes europeus veem-se privilegiados nesse cenário, caindo sobre os 

nativos, brancos pobres e negros, o peso do não integrado na sociedade salarial, uma 

vez que, considerados pelas elites como incompetentes, repletos de múltiplas 

inabilidades, dentro do que seria a própria constituição racial do brasileiro, fruto de “três 

raças” tristes ou ruins: o negro, o índio e os degredados expulsos de Portugal
3
. 

Durante o trabalho mostraremos que uma primeira corrente racista esteve 

relacionada à teoria que defende a inviabilidade da nação pela presença massiva de 

negros e miscigenação racial aqui recorrente. Uma segunda corrente apostará na 

miscigenação para diluir os caracteres indesejados, que sumiriam gradualmente no 

contato dos negros com a raça branca. Em ambas as perspectivas não há possibilidade 

de se aproveitar o trabalhador negro enquanto homem livre na nova sociedade que se 

erguia no contexto de constituição da República. Optou-se, assim, por incentivar à 

imigração européia, e dessa forma, não apenas modernizar a nação, como também 

melhorar o pool genético da população (FRANCISCO, 2010).  

                                                 
3
 Tal argumento é compartilhado por Darcy Ribeiro na obra “O Povo Brasileiro: a formação e o sentido 

do Brasil”. 
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Uma terceira visão da questão social e racial brasileira é trazida por Gilberto 

Freyre, a partir da década de 1930, que optou por abandonar as análises de cunho 

biológico e adotar abordagem culturalista, voltada para os aspectos culturais de nossa 

composição racial. A miscigenação brasileira, e, sobretudo, a figura do mestiço, passa a 

ser vista como singularidade nacional, fator de identidade, símbolo de nossa harmonia 

racial. Tais argumentos constituíram a base da crítica teórica face à ideologia da 

democracia racial, que apresenta o Brasil como país livre de preconceitos e 

desigualdades em virtude da mistura entre as raças, sem se extinguir, todavia, as 

ideologias racistas e biológicas, que ainda coexistiam com a interpretação culturalista de 

Freyre (2002).  

 Apesar de fortemente assimilada, a democracia racial passa a ser duramente 

questionada a partir dos anos de 1950, por autores como Florestan Fernandes (1965) e 

Carlos Hasenbalg (1979), de base marxista, que lograram demonstrar, cada um a seu 

modo, a existência do racismo na sociedade brasileira e a persistência das desigualdades 

raciais no Brasil. Mais recentemente, análises como as de Jessé Souza (2000; 2005) têm 

contribuído para a compreensão do fenômeno, em que as desigualdades e a reprodução 

da condição de exclusão social de grande parte da população brasileira são percebidas 

pelo autor como fruto de nossa modernização, tendo em vista a assimilação de valores 

constitutivos da modernidade, como a impessoalidade, o individualismo e o mérito, 

assim como, pela ausência do Estado em reparar as desigualdades criadas pela 

escravidão. 

A partir do processo de redemocratização, em 1970, o Movimento Negro surge 

como um novo agente da política no Brasil, passando a se servir de estudos como os 

citados, também de fontes estatísticas, para denunciar mais fortemente a ideologia da 

democracia racial e pressionar o Estado brasileiro para que abandone sua neutralidade 

em prol de políticas de reparação de danos, nomeadamente face aos negros. Frente à 

persistência histórica do quadro de desigualdades entre os distintos grupos raciais no 

Brasil, a educação passa a ser apontada como recurso estratégico na luta por melhores 

condições de vida da população negra brasileira, lembrada, também, como 

espaço/tempo no qual as desigualdades tem se reproduzido (QUEIROZ, 2004; GOMES, 

2011).  

Em especial no que se refere aos negros, seu processo de escolarização seria 

marcado tanto pela deficiência e má fé que envolve a educação das classes subalternas 

no país (FREITAS, 2009), quanto também pelo racismo presente na instituição escolar, 
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expresso na perpetuação de uma cultura etnocêntrica, presente nos materiais didáticos e 

nas relações desenvolvidas pelos diversos indivíduos no cotidiano da escola (GOMES, 

1996). A compreensão desse processo enquanto dificultador da superação das 

desigualdades no Brasil veio contribuir para a adoção de novos caminhos no rumo da 

política educacional brasileira, como as ações afirmativas.  

  Essa dissertação encontra-se estruturada em quatro capítulos, em que dispomos 

o caminho metodológico de construção do objeto. São eles, Racismo no Brasil: aspectos 

históricos; O Problema da Desigualdade e a Luta do Movimento Negro Brasileiro; 

Cor/Raça e Educação no Brasil e Cor/Raça e Seletividade nas Carreiras da Universidade 

Estadual de Montes Claros. 

No primeiro capítulo, “Racismo no Brasil: aspectos históricos”, abordamos a 

emergência do racismo enquanto ideologia e sua apropriação em terras brasileiras, 

utilizando autores como Arendt (2000), Santos (2002), Telles (2003) e Schwarcz 

(2010). Percebemos dessa forma, como uma concepção racista influiu na colocação 

subalterna dos negros na sociedade brasileira, mesmo e, principalmente, depois de 

deflagrada a abolição. No incentivo político à imigração europeia, em detrimento da 

utilização dos trabalhadores que aqui já se encontravam, encontramos um caminho para 

a marginalização e exclusão vivenciada por grande parte da população brasileira, em 

especial, a negra.  

Dando prosseguimento a discussão sobre os modos assumidos pelo racismo no 

Brasil, tratamos ainda do ideal do branqueamento e a ideologia da democracia racial, o 

primeiro surgido de uma adaptação brasileira ao darwinismo social, já a segunda, diz 

respeito à propagação das formulações culturalistas de Freyre (2002), que se propunha a 

quebrar com as análises raciais de fundo biológico, mas que teve a interpretação a 

serviço da marginalização e invisibilidade da população negra no país.  

 No segundo capítulo, “O Problema da Desigualdade e a Luta do Movimento 

Negro Brasileiro”, voltamo-nos para as implicações decorrentes da marginalização dos 

negros no Brasil, e a desigualdade que marcaria racialmente nossa estrutura social. Para 

uma discussão inicial sobre a temática das desigualdades sociais recorremos às 

contribuições de Weber (1969) e Tumin (1970), em seus escritos sobre estratificação 

social. Já para abordar o caso brasileiro, apresentamos os argumentos defendidos por 

Fernandes (1965), Hasenbalg (1979) e Souza (2000; 2005). 

 Ainda nesse capítulo, abordamos a emergência do Movimento Negro enquanto 

problematizador das desigualdades verificadas entre os segmentos branco e negro na 
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sociedade brasileira e um importante catalisador de mudanças. Esse movimento social 

conquistou vitórias importantes, sobretudo nas duas últimas décadas, conforme 

demonstrado por Telles (2004) e Santos (2008).  

 O terceiro capítulo: Cor/Raça e Educação no Brasil” trás, como primeira 

discussão, um breve resgate do tratamento das categorias de cor/raça adotadas no 

contexto brasileiro, especificamente nas abordagens utilizadas ao longo dos censos 

demográficos realizados no país, a partir dos quais nos é possibilitado apreender, além 

das questões terminológicas, algumas das mudanças em relação às proporções 

assumidas pelos diferentes grupos de cor/raça na sociedade brasileira.  

 Posteriormente, adentra-se no problema da educação, em que o sistema de 

ensino é percebido como um mais um espaço de desigualdade, notadamente no que diz 

respeito a brancos e negros. Alguns estudos que enfocam as desigualdades na educação 

são lembrados, tais como os de Bourdieu (1989), Gomes (1996) e Ribeiro (2002). 

Apresentam-se, ainda, dados quantitativos que permitem uma melhor visualização do 

fenômeno. Nesse capítulo também se discute a adoção da Lei 10.639 e das cotas raciais 

como estratégias no combate a realidade colocada. 

 No último capítulo, “Cor/Raça e Seletividade nas Carreiras da Universidade 

Estadual de Montes Claros”, expõe-se os resultados obtidos a partir dos dados do INEP, 

referentes ao Censo da Educação Superior, realizado em 2010. Foi-nos possibilitada, 

por meio da análise descritiva, a construção das tabelas e gráficos, que logram 

demonstrar uma participação desigual dos grupos de cor/raça selecionados nas carreiras 

na Universidade, mostrando-se compatíveis com a hipótese lançada nessa introdução, 

qual seja, que brancos alcançam maior participação nos cursos mais prestigiados, 

enquanto que negros, contrariamente, estariam majoritariamente presentes naqueles 

menos prestigiados. Para escala de prestígio das carreiras, considerou-se a concorrência 

no vestibular. 

 Na condução dessa discussão, traça-se, inicialmente, uma contextualização da 

educação superior no Brasil, da seletividade das carreiras universitárias, para, enfim, 

abordar a realidade da UNIMONTES, em que, além dos dados e análises, são também 

apresentados os caminhos metodológicos utilizados na pesquisa. 
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CAPÍTULO I – RACISMO NO BRASIL: Aspectos Históricos 
 

 

 

O presente capítulo visa discutir os aspectos relacionados à emergência do 

racismo enquanto ideologia e sua apropriação em terras brasileiras. Entende-se que a 

absorção dos valores incutidos nas formulações e doutrinas racistas influenciou, 

sobremaneira, a sociedade no Brasil, acarretando efeitos, ainda, atuais. A não inclusão 

do negro brasileiro num contexto pós-abolição e a respectiva opção pela imigração 

europeia, como forma de ocupar os postos de trabalho deixados pelos escravos são 

exemplificativos da assimilação da propaganda racista entre nós.  

Dando seguimento ao capítulo, políticas como o branqueamento e a democracia 

racial são trabalhadas no sentido de institucionalizar e mascarar a marginalização vivida 

pela população. A primeira, representando um remédio eugenista, uma forma de 

resolver nosso problema racial, através de uma mistura estimulada, a partir da qual se 

diluiria, gradualmente, os caracteres negros na população brasileira. A segunda, uma 

forma de ver o negro que se apoia numa visão de fundo culturalista, apropriada pelo 

Estado brasileiro, passa a disseminar as virtudes de uma nação cujo mito fundador 

consagra a harmonia e recusa o conflito, o que ocasionou a invisibilidade e negação das 

desigualdades em virtude da raça no Brasil.  

Ao discutirmos tais questões nossa intenção é entender como uma cultura racista 

contribuiu no passado e como contribui no presente para a formação da estrutura racial 

do país, marcada por um quadro de grande desigualdade e que permanece mantendo 

barreiras à mobilidade dos negros, o que impende que a justiça social entre os grupos 

raciais seja alcançada no Brasil. 

 

 

1.1 Uma possível interpretação para a construção histórica do racismo 

  

 A compreensão de racismo dá-se fundamentalmente, a partir da ideia de raça, ou 

seja, pela percepção ou crença numa hierarquia natural entre os homens, baseada em 

suas características físicas, que, por sua vez, implicam nas morais e intelectuais. 

Podemos dizer que decorrem de tal hierarquização consequências tanto 

socioeconômicas quanto culturais, as primeiras relacionadas a uma posição subalterna 

na estrutura social, a segunda mediante determinado comportamento constrangedor ou 
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depreciativo, sendo uma ordem racista aquela que é estruturada sobre o privilégio 

prévio de grupos particulares, definidos conforme seus traços físicos (COSTA, 2004). 

 O racismo encontra-se ancorado no século XVIII, mas se desenvolve e expande 

enquanto ideologia no século XIX. Antes disso, raça apenas designava uma ideia de 

descendência e linhagem, tais como aquelas utilizadas na Grécia antiga para distinguir 

os gregos dos outros povos, tidos como bárbaros e inferiores (SEYFERTH, 2002).  

Essa concepção histórica dá lugar a outra biológica, a partir dos elementos 

plantados pelos iluministas do século das luzes. A universalização das leis pautadas 

sobre a natureza humana, em detrimento de uma ordem divina, proporciona a visão do 

“homem universal” e a emergência do “antropocentrismo”, esforço a partir do qual se 

expande a noção de igualdade. Contudo, tendo em vista a aproximação, característica do 

período, com os povos do “novo mundo”, à universalidade acaba por se contrapor a 

diversidade, passando a corresponder, na verdade, a um modelo no qual apenas o 

europeu se encaixava.  

Ainda assim, segundo Santos (2002), a crença numa igualdade natural e na 

perfectibilidade humana impedia uma diferenciação essencialista, de fundo biológico. 

Mas restava o problema de, a partir das singularidades observadas, estabelecer uma 

lógica igualitária. Os caminhos encontrados pelos iluministas passaram por artifícios 

como à ideia de ordem e progresso, sendo que, a primeira corresponderia à ordem 

natural e universal, aplicável a todos os seres da natureza e o segundo o que lhe 

conferiria movimento, a capacidade que o homem teria de aperfeiçoar-se dentro dela. 

Conforme explica a autora: 

 

Na base da ideia de ordem está a noção de progresso. Se a ordem 

define uma certa estabilidade na natureza, o progresso imprimi-lhe 

movimento. Crer no progresso equivale a crer na perfeita liberdade de 

movimento, negada pela natureza, que o delimita biologicamente. Ora, 

como é possível, então, associar a ideia de progresso à noção de uma 

ordem natural? Subordinando-se a própria ideia de progresso à 

natureza humana, afirmando que um homem é um ser naturalmente 

perfectível. Dessa forma todo homem tenderia, naturalmente, ao 

progresso (SANTOS, 2002, p. 39). 

 

Os conflitos vividos pelos iluministas, nos quais a universalidade se defrontava 

com as diferenças observáveis entre os homens na natureza, eram resolvido, mas em 

contrapartida, emergia uma hierarquia segundo a qual os vários grupos humanos 



24 

 

passavam a ser ordenados por seu grau de progresso, tendo a Europa e sua população 

como referência (SANTOS, 2002). 

Os povos do “novo mundo”, especialmente os negros
4
, foram considerados 

sociedades primitivas, infantis. Multiplicavam-se teorias que procuravam explicar essa 

sua condição de atraso, passando por fatores como o clima, até a discussão que colocava 

em lados opostos poligenistas e monogenistas sobre como teria se dado a origem das 

diferentes raças, os primeiros defendendo sua multiplicidade e os segundos, uma origem 

única. 

No século XIX as teorias e métodos iluministas são recuperados e aperfeiçoados, 

e, somados a outros emergentes, como a frenologia
5
, ganham novo sentido. A 

concepção de raça é ampliada, correspondendo não mais a ideia de descendência, mas a 

uma tipologia, uma classificação, a partir da qual os caracteres físicos e biológicos 

passam a hierarquizar os grupos humanos, objetos de estudos
6
 a partir dos quais se 

chegavam, basicamente, as mesmas conclusões: a superioridade da raça branca, 

caucasiana ou ariana, e a inferioridades das demais.  

O darwinismo social chega para coroar com êxito todas as teorias sobre as 

diferenças humanas que, de longe, vinham-se se desenvolvendo, e conceitos como a 

sobrevivência dos mais aptos e hereditariedade, aplicados à humanidade, passam a 

circular nos meios científicos. Segundo Schwarcz (2010, p. 20), “esse saber sobre as 

raças implicou, por sua vez, um ‘ideal político’, um diagnóstico sobre a submissão ou 

possível eliminação das ‘raças inferiores’”- base de um racismo científico porque se 

justificava pela ciência - acabou por se traduzir em uma espécie de prática avançada do 

darwinismo social - a eugenia - que pretendia intervir na reprodução das populações, 

através do que consideravam nascimentos desejáveis, desencorajando, ainda, certas 

uniões raciais. 

Arendt (2000) afirma que antes do século XIX, nem mesmo a escravidão, 

engendrou ideologias racistas. Sabe-se que a prática de se escravizar é antiga, e não 

representava, necessariamente, a visão de um povo como superior e outro como inferior 

                                                 
4
  Andre (2007) nos fala como os negros foram considerados, entre todos os povos descobertos, os mais 

inferiores, “um fenômeno diferente”, a cor da sua pele, em especial, pedia explicação. 
5
 A frenologia previa a partir do estudo das formas dos diferentes crânios demonstrar a superioridades 

daqueles identificados com raça branca, assim como, a inferioridade dos demais, característicos das 

outras raças (SANTOS, 2002). 
6
 Conforme aponta seyferth (2002), os estudos em questão, por si mesmos, não carregavam julgamentos 

de valor, mas, em sua maioria, partiam de pressupostos anteriores à investigação. 
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essencialmente, sendo os escravos, muitas vezes, povos vencidos em conflitos e guerras, 

potencialmente letrados, inclusive. A supracitada autora associa o surgimento e 

propagação do racismo no mundo aos nacionalismos emergentes e a empreitada 

imperialista. Até então, o pensamento racista disputava, entre muitas outras ideias sobre 

a diversidade humana, a aceitação da opinião pública, em que o político e não o 

biológico se sobressaía. Enquanto ideologia, contudo, passou a corresponder a um 

sistema, baseado “numa única opinião, suficientemente, forte para atrair e persuadir um 

grupo de pessoas e bastante ampla para orienta-las nas experiências e situações da vida 

moderna” (ARENDT, 2000, p. 189). 

 O aspecto científico, ao qual se transvestiu, é para Arendt (2000), secundário. 

Resulta da necessidade de proporcionar argumentos coesos. A persuasão racista não 

seria possível sem que seu apelo correspondesse às “nossas experiências ou desejos, ou, 

dito de outra forma, a nossas necessidades imediatas [...]. Toda ideologia que se preza é 

criada, mantida e aperfeiçoada como arma política e não como doutrina teórica” (2000, 

p. 189). 

Países como a Alemanha tê-la-iam utilizado diante da inexistência de outras 

formas de pertencimento e identificação, necessários a formação do Estado-Nação, 

sendo recuperada pelo Nazismo e dessa forma, aplicada a dominação e eliminação das 

chamadas raças inferiores. Na revolução francesa uma divisão racial, em que se 

opunham uma elite aristocrática, que se acreditava de origem germânica, e uma plebe de 

origem escrava, gaulesa, foi essencial para ascensão da burguesia. Também a 

dominação inglesa na Índia, e a política do apartheid na África do Sul, já no século XX, 

fincavam suas bases sobre o racismo (ARENDT, 2000).  

 É certo, porém, que o racismo de base meramente biológica assiste a sua 

derrocada gradual a partir da década de 70 do século XX, quando avanços conquistados 

pela ciência passaram a demonstrar a inviabilidade científica da ideia de raça. Biólogos, 

geneticistas e bioquímicos chegavam à conclusão que raça não é uma realidade 

biológica, as diferenças encontradas entre os diferentes grupos humanos não sendo 

suficientes para uma classificação racial da humanidade. O conceito se torna 

objetivamente inoperante para explicar a diversidade humana (MUNANGA, 2005). 

 Contudo, a hierarquização promovida pelos naturalistas dos séculos XVIII e 

XIX causou um problema não reversível pela mera constatação da inoperacionalidade 

científica do conceito de raça. Esse ainda é uma realidade viva no imaginário e na 

representação coletiva das diversas populações. Seu uso é, portanto, justificado por 
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autores como Munanga (2005) como uma construção sociológica e uma categoria social 

de dominação e exclusão. 

Se a comprovação da inexistência biológica da raça não foi possível destruir as 

categorias mentais que as sustentam, também o racismo elaborado séculos atrás 

permanece, como um saldo histórico negativo, prescinde no século XXI do conceito de 

raça, no seu sentido biológico, para decretar diferenças e hierarquias insuperáveis entre 

os grupos humanos, hoje não somente por suas características físicas, também por suas 

diferenças culturais e identitárias (MUNANGA, 2005). 

 

1.2 Racismo no Brasil: aspectos para a exclusão do negro 

 

No Brasil, uma grande quantidade de negros e mestiços, ainda escravos quando 

das primeiras levas de reflexões raciais vindas da Europa, conformaram um terreno 

fértil para a ideologia racista.  

Tendo em vista que os esforços dos cientistas europeus convergiam para a 

constatação de uma hierarquia natural entre os homens, em que povos não brancos eram 

encarados como inferiores, o país se abria como um imenso laboratório onde teorias 

como as do conde Gobineau, sobre a degeneração humana provocada pela mistura 

racial, podiam ser colocadas em prática. Coube a uma incipiente intelectualidade local 

recusar o papel de mero espectador, passando a adotar e disseminar tais teorias, como se 

livrasse o país da condição de objeto e a transferisse unicamente aos negros. 

 Os negros passam a ser encarados como verdadeiro problema nacional, e as 

teorias que se implantaram no país no intuito de analisar e, quiçá, resolver tal problema 

se desenvolveram sob duas perspectivas diferentes: uma que predizia a inviabilidade da 

nação, pela grande presença de negros e mistura racial, que teria comprometido grande 

parte da população, e outra que elegia a nossa miscigenação como redentora do mal 

negro, que, por ser a raça mais fraca, diluiria no encontro com a raça branca, importada 

da Europa. Dentre os intelectuais brasileiros envolvidos em tais empreitadas teóricas 

podemos destacar Silvio Romero, Nina Rodrigues e Oliveira Vianna. 

Uma discussão quanto às especificidades de cada autor citado, ou teoria racista 

desenvolvida no Brasil não nos é interessante, sendo, na verdade, a opção pelos seus 

desdobramentos aquilo que nos guia no rumo da referente pesquisa. O que objetivamos 

é demonstrar como os mecanismos fornecidos pelo racismo, traduzidos em práticas 

diretas, principalmente por parte do Estado brasileiro, repercutiram no abandono de toda 
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uma classe de ex- escravos à própria sorte, em sua exclusão, uma vez que sem direitos, 

lugar e emprego na nova sociedade que se erguia no contexto da República e já 

realizada a abolição, essa própria permeada por justificativas de ordem racial.  

Como nos ensina Castel (2008), a exclusão nunca é arbitrária ou acidental, antes, 

é sempre fruto de um processo intencional. Emana de uma ordem de razões 

proclamadas e necessita ser justificada e legitimada. Veremos como o racismo se 

encarregou de tais propósitos na exclusão vivenciada pela população negra na sociedade 

brasileira. Retomemos a abolição. 

 

1.2.1 A abolição 

 

 Não se pode falar de justificações propriamente racistas, ao menos na fase inicial 

do processo abolicionista, visto que, a construção do racismo enquanto tal ainda 

encontra-se em formação em fins do século XVIII e início do XIX. Mas o Brasil do 

período sofre a influência das concepções iluministas e liberais do século XVIII, em que 

a abolição da escravidão passa a bandeira de luta de grande parte da elite intelectual e 

política brasileira, interessada em igualar o país às nações desenvolvidas da Europa. 

Embora não faltem, nesse cenário, referências aos ideais das revoluções francesas e 

norte americanas, noções diretamente relacionadas aos direitos de dignidade, igualdade 

e liberdade da pessoa humana, não deixam de estar presentes o desprezo pelos 

integrantes da raça negra, a quem tais discursos não alcançavam (SANTOS, 2002).   

Para intelectuais e políticos como José Bonifácio (1965, apud SANTOS, 2002) a 

escravidão era um mal a atrapalhar a construção do Estado e da nação brasileira. Esse 

entende que depois de nos libertarmos do despotismo português, nossos parlamentares, 

a exemplo de outras nações independentes, deviam agir no sentido de colaborar para a 

formação da nação e de seus cidadãos e pergunta: “Como poderá haver uma 

constituição liberal e duradoura em um país continuamente habitado por uma multidão 

imensa de escravos brutais e inimigos?” (1965, apud SANTOS, 2002, p. 67). Convicto 

de quão nociva é a escravidão, questiona e ataca os argumentos usados para justificá-la: 

 

Homens perversos e insensatos! [...] Fala pois contra vós a justiça e a 

religião, e só vos podeis escorar no bárbaro direito público das antigas 

nações, e principalmente na farragem das chamadas Leis Romanas: 

com efeito, os apologistas da escravidão escudaram-se com os Gregos, 

e Romanos, sem advertirem que entre os Gregos e Romanos não 

estavam ainda desenvolvidas e demonstrados os princípios eternos do 
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direito natural, e os divinos preceitos da religião (BONIFÁCIO, 1965, 

apud SANTOS, 2002, p. 69).  

 

Para a defesa da abolição José Bonifácio (1965, apud SANTOS, 2002) utiliza 

tanto de argumentos econômicos como éticos, os quais representavam a base do 

movimento abolicionista brasileiro. 

 Os primeiros se apoiavam na ideia de que a escravidão promoveria a inércia do 

país, visto que, o trabalho era realizado por escravos “boçais e preguiçosos”, não 

havendo estímulos ao aperfeiçoamento, seja de nossas técnicas, seja da mão de obra. 

Eticamente, por sua vez, a escravidão iria contra todas as leis de uma sociedade 

organizada sobre princípios morais. O escravo não é uma coisa, não podendo ser 

propriedade. Os teóricos do iluminismo haviam afirmado a humanidade desses seres 

primitivos: os negros. Aqui se torna possível observar, juntamente com a questão da 

defesa da emancipação dos escravos, outra característica iluminista: as diferenças e 

hierarquias raciais. Num contexto de requerido progresso, a presença de negros no país 

é percebida como um infortúnio, já que, identificados com o atraso (SANTOS, 2002).  

Dessa maneira, da mesma forma que ideais como liberdade e igualdade são 

absorvidos, a não inclusão dos negros dentre os indivíduos para quem esses se voltavam 

enquanto direitos torna-se uma realidade. Um exemplo nesse sentido é dado pela adoção 

na constituição de 1824 dos princípios da Declaração universal dos Direitos do Homem 

sem que houvesse o menor constrangimento pela presença de escravos no país, 

(COSTA, 2004). Tal qual observou Souza (2000), não se verifica no Brasil do período 

uma universalização da categoria cidadão a exemplo do modelo europeu, podendo-se 

falar de um tipo específico de exclusão, qual seja, a “exclusão por status especial”, em 

que aos negros do país foi permitido coexistirem na comunidade, desde que, privados de 

certos direitos e restritos a certas atividades sociais (CASTEL, 2008).  

O lugar do negro nesse cenário, seja esse cativo ou homem livre, é mesmo o do 

trabalho manual, em especial o da lavoura, mas até mesmo esse passa a ser ameaçado a 

partir do incentivo estatal à imigração europeia, vista como forma de se substituir a mão 

de obra negra, e até certa medida, a do branco pobre nativo, uma vez que se entendia 

que estava corrompida pelo processo de composição racial da população. Nesse sentido, 

era de se esperar que a discussão sobre a abolição somasse-se a da necessidade de se 

incentivar a imigração, diga-se de passagem, europeia. 
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Como grande defensor da imigração, Santos (2002) retoma outro personagem de 

nosso movimento abolicionista, Louis Couty (1881, apud SANTOS, 2003), que, embora 

francês, se dedicou a essa causa, e para quem no Brasil não haveria povo. Seu 

conhecimento das teses racistas europeias, já fundadas na biologia, tornou-o mais 

vigoroso na demonstração da inviabilidade nacional caso se mantivesse a escravidão, e, 

especialmente, se não fossem tomadas medidas para resolver o problema da composição 

racial da população. 

 Para Couty (1881, apud SANTOS, 2003), o trabalho escravo é inferior, não por 

conta do modo de produção escravista, mas pela inabilidade do próprio escravo, que por 

isso devia ser suprimido. Só assim alcançaríamos o progresso- industrial e humano. 

Providenciar a vinda do imigrante para substituir o escravo, conferir “o verniz branco 

europeu e industrial pelo qual o país tanto almejava” se torna imprescindível. Ao 

escravo, “inútil, inapto, oneroso”, o francês sugeria que pagasse por sua liberdade e que 

depois ficasse por sua conta e sorte (COUTY, 1881, apud SANTOS, 2003, p. 93). 

Chegamos num ponto crucial de nosso argumento. Ao afirmarmos a 

intencionalidade da empreitada racista no rumo da exclusão negra na sociedade 

brasileira, pretendíamos demonstrar que o racismo está na base de um processo 

histórico que tem reproduzido uma classe inteira de excluídos, uma política de Estado, 

que impossibilitou a inserção dos negros na nova sociedade que se erguia com a 

República. Dentro dessa perspectiva, o racismo responde ao porque do Brasil não ter 

optado por libertar seus escravos, dar-lhes emprego e oportunidade de se tornarem 

cidadãos de direitos, em vez de incentivar a vinda de trabalhadores de fora, 

configurando a exclusão dos negros na nova ordem que surgia. Tal processo implicará 

nos altos níveis de desigualdade verificados ainda hoje entre negros e brancos no país
7
.  

 A possibilidade de contar com assalariados negros livres nunca foi uma 

possibilidade para Couty (1981, apud SANTOS, 2003), assim como também para 

grande parte da elite intelectual e política brasileira. Essa visão encontra-se bem 

explicitada na citação abaixo:  

 

A preguiça do escravo é sinal da sua vivência primitiva, que considera 

todo o labor como uma punição e verifica-se em toda a atividade que 

                                                 
7
 Tal perspectiva aproxima-se bastante daquela defendida por Hasenbalg (1979), que demonstra a 

necessidade de se atentar às formas assumidas pelo racismo na sociedade brasileira e, por sua vez, 

contraria sobremaneira a de Fernandes (1965), para quem a não inserção do negro no contexto de pós-

abolição deveu-se à falta nesse dos atributos psicossociais necessários, o que entendemos que acaba por 

culpabilizar o negro por sua condição, desconsiderando o contexto aqui apresentado. 
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desenvolve. [...] O negro jamais poderia ser um trabalhador livre, 

jamais teria lugar em uma sociedade na qual o esforço e o mérito 

pessoal determinassem a posição de cada um. A preguiça natural do 

negro o destina a servidão (COUTY, 1881, apud SANTOS, 2002, p. 

95). 

 

Num contexto em que o desenvolvimento e o progresso não se desvinculavam 

da seleção racial, quando as versões nacionais da frenologia, do darwinismo social e da 

eugenia ganham espaço nacional, a situação do negro, mesmo liberto, não tem condição 

de melhora. Tal qual sugerido por Couty (1981, apud SANTOS, 2003,), esses foram 

abandonados à própria sorte. Assim, o que se via após a abolição da escravidão era a 

condição de marginalidade vivida por negros e mulatos, excluídos da prosperidade do país. 

Eles viviam na cidade, mas, não progrediram com ela, permaneceram em uma espécie de 

congérie social, espalhados pelo país vivendo em condições insalubres e árduas, agravando 

em vez de corrigir o estado vivenciado no período da escravidão (IANNI, 1987).  

 A mão de obra imigrante, por sua vez, permanecia sendo importada, afinal, era 

preciso trazer o branco, este capaz de trazer a modernidade entre nós, apesar de, 

conforme demonstrado por Souza (2000), a grande maioria dos imigrantes trazidos para 

o Brasil ser composta de camponeses analfabetos, vindo de regiões ainda pouco 

industrializadas da Europa. Em meio a uma cultura racista, a posse de valores europeus- 

valores como racionalidade, individualidade e a impessoalidade- identificados com a 

modernização, não poderia escapar aos adstritos da raça e da cor.  

 

1.2.2 O branqueamento 

 

 Para alguns intelectuais a defesa da imigração europeia trazia um segundo 

benefício, que não a vinda de indivíduos superiores para assumir o processo de 

desenvolvimento do país, substituindo os negros primitivos, e esse segundo benefício 

seria misturar-se a população nativa e, assim, embranquecê-la, melhorar suas 

características genéticas. Essa é a segunda vertente racista, que foi citada aqui 

brevemente, geralmente associada às figuras de Sílvio Romero e Oliveira Viana, que 

preferiram negar a inviabilidade e degeneração da nação pela grande quantidade de 

negros e miscigenação racial e traçar um novo caminho, aproveitando-se do que, aqui, 

já era um costume local, o intercâmbio sexual entre raças diferentes, tão bem apontado 

mais tarde por Freyre (2002). 
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 Conforme o explicado por Schwarcz (2005, p. 65), “o modelo racial servia para 

explicar as diferenças e hierarquias, mas, feitos certos rearranjos teóricos, não impedia 

pensar na viabilidade de uma nação mestiça”. Dessa forma, procurou-se adaptar 

positivamente as teorias racistas, negando a impossibilidade do progresso da nação. Era 

nossa forma de darwinismo social, na qual a miscigenação aparecia como forma de se 

alcançar um branqueamento evolutivo.   

 É fácil imaginar a força alcançada por tais ideias no Brasil do período, afinal, 

deixa-se de ser um laboratório no sentido mais catastrófico, degenerados e destinados ao 

atraso perpétuo, e se passa a acenar com a possibilidade resolver nosso problema racial, 

desaparecendo com os negros, que, por pertencerem a uma raça fraca diluiriam 

gradualmente no contato com a raça branca importada. Em Telles (2003) encontramos 

uma boa definição dessa que seria a nova política racial nacional: o branqueamento. 

 

O branqueamento prescrito pelos eugenistas tornar-se-ia sustentação 

principal da política de imigração do Brasil. Assim como em outros 

países latino-americanos, a elite no Brasil trouxe e subsidiou 

imigrantes europeus para “melhorar a qualidade” de sua força de 

trabalho e substituir os ex-escravos. O estado de São Paulo em 

particular, em conluio com os fazendeiros de café, encorajou, recrutou 

e subsidiou a imigração européia, enquanto o governo federal 

restringia a imigração asiática até 1910. Esta nova leva de mão-de-bra 

substituiu a população de ex-escravos africanos em lugares como São 

Paulo, ao mesmo tempo que agia como um “agente civilizador”, 

embranquecendo o pool genético brasileiro. Esperava-se que os 

imigrantes brancos acabassem se mesclando a população nativa, de 

modo a diluir a grande população negra. Mesmo com o fim da 

escravidão, os trabalhadores negros e mulatos permanecem 

economicamente marginalizados e esquecidos pelo Estado (TELLES, 

2003, p. 46). 

 

Entretanto, não cabe aqui o termo: “esquecidos pelo Estado”, utilizado pelo 

autor. Os negros estavam onde se pretendeu que estivessem. A política do 

branqueamento demonstra isso.  Ela será levada a outras dimensões, além da 

valorização e possibilidade de assimilação da cor da pele e demais traços brancos. 

Branquear significaria adotar todo um universo de comportamentos e valores tidos 

como brancos, repelindo, por seu turno, tudo o que fosse associado ao negro- capoeira, 

samba, religião- nada se encaixa na nova República. Também a bebedeira, a violência, o 

comportamento lascivo, eram associados aos negros, tidos e reproduzidos nos jornais da 

época como resultantes das suas características raciais (SCHWARCZ, 1987). 
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Bento (2002), nos seus estudos sobre branqueamento e branquitude, demonstra 

como o branqueamento no Brasil está relacionado a um processo de falsa projeção do 

branco sobre o negro - nascida do medo, cercada de silêncio, fiel guardiã dos 

privilégios- sendo que, nos negros se via (ou imaginava) tudo o que era reprovável pelos 

brancos e o que os assustava, incluindo-se uma maior liberdade sexual, o misticismo, 

maior força física ou uma condição de exploração, que podia, a exemplo de outros 

países, deflagrar uma revolução. Em outras palavras, passa-se a ver nos negros todo o 

mau e ameaça que negavam e projetavam para fora de si.  A resposta ao problema é a 

assimilação, acabar com o inimigo “engolindo-o”. 

Arendt (2000) explica como o racismo e suas distinções naturais produzem o 

estranho, o desejosamente eliminável, sendo que, nações inteiras agiram no intuito de 

buscar uma homogeneidade étnica, muitas vezes por meio de genocídios. No Brasil, o 

branqueamento cumpria, por outros caminhos, esse mesmo desejo. Ele foi uma arma 

política, defendido não só nos meios políticos, mas nos jornais, revistas, obras artísticas, 

conseguia excluir quem nunca havia sido incluído, materialmente e simbolicamente, 

dificultando o desenvolvimento de uma identidade e autoestima negra, ao mesmo tempo 

em que seguia valorizando a brancura como ideal de humanidade. 

 Para ser valorizado e reconhecido como cidadão, fugindo assim do seu “status 

especial” (CASTEL, 2008), o negro brasileiro tinha que branquear- um caminho 

alternativo que se dava pela assimilação e integração- “um caminho viciado porque o 

branco já é, desde o começo, superior ou mais igual que o não branco” (SOUZA, 2000, 

p. 250). Mas o Brasil moderno é seletivo e, nesse sentido, poucos negros, sempre os de 

pele menos escura
8
, conseguiram se inserir graças a alguma qualificação na nova 

sociedade que se abria junto com a República, notadamente com o desenvolvimento do 

Mercado capitalista e de um Estado burocrático moderno. Para imensa maioria restava a 

informalidade, a subserviência, o subemprego, os asilos e prisões- esses seriam os párias 

tão bem retratados em nossa literatura: “uma massa indefinida e desarticulada de 

miseráveis que sobrevivia despossuída de quase tudo”(ROSA, 1986, apud STARLING, 

2000, p. 163). 

                                                 
8
  A importância das gradações de cor no Brasil para os processos de discriminação, assim como de 

mobilidade é trabalhada por Oracy Nogueira na obra “Preconceito Racial de Marca e Preconceito racial 

de Origem”, onde a partir de uma comparação com os Estados Unidos, demonstra como na sociedade 

brasileira, as relações raciais são guiadas pela maior ou menor presença de características negras, 

sobretudo, a cor da pele, em contraposição à realidade norte-americana, onde se guiam pela “gota de 

sangue”, ou seja, pela descendência.   
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1.2.3 A Democracia Racial 

 

Na década de 30 do século XX, outro autor acenava com uma nova interpretação 

da raça entre nós. Falamos de Gilberto Freyre (2002) e do que a ele é frequentemente 

associado, a democracia racial brasileira. Essa não é tal qual a proposta iluminista uma 

abordagem racista, pelo menos é o que afirma o autor, embora, muitas sejam as 

controvérsias que cercam sua obra
9
. Seja como for, sua análise é imprescindível para a 

condução desse texto, uma vez que, entendemos, como Fernandes (1965), que contribui 

para condição de exclusão vivenciada pela população negra no Brasil, da mesma forma 

a que se prestou a política do branqueamento.   

A proposta de Freyre (2002, p. 45), tal qual exposta no prefácio de “Casa Grande 

e Senzala”, é desvincular raça e cultura, “discriminar entre os efeitos de relações 

puramente genéticas e os de influência social, de herança cultural e de meio”, por que, 

para o autor, compreender o Brasil requisita menos da ideia de raça, em seu sentido 

biológico, do que da constituição econômica do país, da sua cultura e da organização 

familiar.   

 É nesse sentido que seus escritos aparecem como uma nova possibilidade de 

compreensão da questão racial brasileira, de onde antes podiam-se retirar apenas duas 

interpretações possíveis: A que defendia a inviabilidade do país, argumentando que a 

grande presença negra e a mistura de raças aqui verificada havia comprometido nosso 

processo civilizatório; outra que creditava a miscigenação brasileira o meio a partir do 

qual extinguiríamos nosso problema racial, pela diluição dos caracteres negros, que, 

gradualmente, desapareceriam no conjunto da população. Com Freyre (2002) o negro 

brasileiro ganha um espaço seu, é construtor, junto com o branco e o índio, da nação e 

de seu patrimônio cultural. Na concepção de Araújo (2005) a abordagem freyriana, 

 
[...] daria ao Brasil a oportunidade de superar o “inacabamento”, 

definitivo ou temporário, que habitualmente o caracterizava, 

fornecendo-lhe um passado, minimamente aceitável, que não o 

condenasse a se realizar- na melhor das hipóteses- apenas no futuro, 

depois da indispensável erradicação de alguns dos personagens que 

haviam participado mais ativamente da sua formação (ARAÚJO, 

2005, p. 28). 
 

                                                 
9
 Autores como Costa Lima (1989) e Jaccoud (2008), por exemplo, afirmam que a análise cultural a que 

se propõe Freire não escapa a presença de elementos racistas do final do século XIX e início do XX. 
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Na sua obra mais discutida, já citada, “Casa Grande e senzala”, Freyre (2002) 

trata do estudo do complexo cultural formado pela monocultura latifundiária da cana de 

açúcar, pela força de trabalho escrava e pelo sincretismo religioso católico. Ambientado 

no litoral nordestino, tem como objeto a família patriarcal.  

Naquele contexto, a escassez de mulheres brancas, somada a plasticidade do 

português, herdada do contato com os costumes mouros, possibilitou grande 

miscigenação. Esse seria, como nos explica Souza (2000), o aspecto mais característico 

da sociabilidade brasileira, descortinado por Freyre (2002), qual seja, o fato de senhores 

e escravos estabelecerem relações sociais e sexuais, diferentemente de outras 

civilizações. Não raramente os filhos obtidos a partir de tais relações, até na condição de 

ilegítimos, desfrutavam de relativa mobilidade. 

 A análise proposta por Freyre (2002) possibilitou uma leitura cordial e 

horizontal das relações raciais brasileiras e da composição racial de sua população, 

ainda que ele não tenha se furtado dos aspectos autoritários os quais se transvertia 

aquela realidade. Essa particularidade em relação a esse autor deve-se ao elogio, 

presente em sua obra, à unidade, ao mestiço e a uma civilização da morenidade, na qual 

se sobressaía a ideia de uma maior conciliação entre as raças no Brasil. A discriminação, 

que aqui se mostrava mais moderada, deixaria de existir em pouco tempo, em virtude da 

miscigenação.  

Gilberto Freyre (2002) foi, dessa forma, considerado o sistematizador da 

ideologia da democracia racial, que corresponde à percepção da não preponderância da 

raça nas relações sociais do Brasil, a inexistência do preconceito e, assim, a 

conformação de um padrão harmônico nas relações desenvolvidas entre negros e 

brancos. Conforme afirma Telles (2003), o supracitado autor não criou o termo 

“democracia racial”, mas o desenvolveu, no ponto em que, 

 

[...] argumentava que o Brasil era o único dentre as sociedades 

ocidentais por sua fusão serena dos povos e culturas europeias, 

indígenas e africanas. Assim, ele sustentava que a sociedade brasileira 

estava livre do racismo que afligia o resto do mundo. A noção de que 

o sistema escravagista e as relações raciais tinham sido mais benignos 

no Brasil do que nos Estados Unidos já era aceita; entretanto, Freyre 

transformou tal contraste num aspecto central do nacionalismo 

brasileiro, conferindo-lhe um status científico, literário e cultural que 

duraria pelo menos até a década de 80. (TELLES, 2003, p.50). 

 

Francisco (2010) demonstra como essa ideologia também a seu tempo foi 

utilizada pelo Estado, dessa vez como forma de eliminar os extremos antagônicos de 
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classe, raça ou nacionalidade, deixando de ser uma simples interpretação do Brasil para 

se converter numa política nacional. Adverte, contudo, sobre seu real significado:  

 

O ethos cultural que aliaria negros e brancos, através do mestiço e da 

miscigenação e que mitigaria os conflitos entre proprietários e 

expropriados – é o fundamento da democracia racial. Democracia 

racial não significa convivência harmônica de raças diferentes. 

Significa, ao contrário, predominância da raça e da classe ou elite 

branca e, primeiro luso-tropical e, contemporaneamente, euro-

americana, que admite a miscigenação, assinala valores culturais das 

etnias social e racialmente inferiores (as de baixo) e tolera a 

mobilidade vertical e horizontal de mestiços ou de mulatos (técnica e 

intelectualmente preparados para exercer funções de direção), mas 

urge assinalar – não para o usufruto do poder (FRANCISCO, 2010, p. 

135). 

 

Assim como Francisco (2010), Souza (2009) também destaca a apropriação da 

obra de Gilberto Freyre por parte do Estado brasileiro, em que veio ao encontro dos 

esforços de integração do governo varguista no ponto em que fornece uma ideologia 

positiva do brasileiro sobre si e também sobre a nação, uma identidade moderna que 

passa a ser disseminada nos livros das escolas, campanhas e propagandas do governo, 

nos sambas e desfiles, discutida nos jornais e universidades.  

Ainda segundo Souza (2009, p. 38) uma vez internalizado, o mito freyriano da 

harmonia e horizontalidade racial passa a corresponder ao nosso DNA simbólico, “um 

conjunto de ideias que legitimam práticas sociais e institucionais de toda espécie que se 

destinam, em última instância, a retirar qualquer legitimidade do diferente e da 

diferença, do crítico e da crítica”, que se apoia na ideia da homogeneidade da população 

brasileira, na sua índole pacífica, no encobrimento e na negação de conflitos de toda 

espécie, assim como no outro polo, a demonização da crítica e da explicitação de 

conflitos e das diferenças. 

Passa-se, dessa forma, a se defender a ideia de uma civilização da morenidade, 

um povo único e homogêneo, no qual não haveria desigualdades ou preconceitos por 

cor ou raça. A partir de então, falar de racismo se torna um extremismo, já que no 

Brasil, uma nação mestiça, não haveria preconceito. Se desiguais socialmente, os negros 

e os brancos, isso se deveria, unicamente, a um problema social, a herança escravocrata, 

etc. 

Com a propagação da ideologia da democracia racial, a condição de exclusão do 

negro permanece, mas agora a indiferença é maior, ele simplesmente não é visto. Dentro 
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de um discurso que não faz menção a uma desigualdade essencial ou natural, que 

reconhece sua contribuição na formação da nação (não nos mesmos termos que a raça 

branca, é preciso lembrar), ele é diluído, uma vez que, não é a pluralidade racial e 

cultural que esta em jogo, mas, ao contrário, a homogeneização da população.  

Em Telles (2003) vemos que a democracia racial brasileira adquiriu reputação 

internacional, fato que gerou curiosidades gerais sobre o segredo da aclamada harmonia 

racial brasileira.  Em virtude disso, por volta de 1950, a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - encomendou um estudo sobre as 

relações raciais brasileiras, tendo, dentre seus pesquisadores, Florestan Fernandes. Tais 

estudos revelaram a perpetuação de um padrão desfavorável aos negros, que 

permaneciam, mesmo depois de tanto tempo extinta a escravidão, ocupando as piores 

colocações em nossa estrutura social. A democracia racial brasileira apresentava-se 

como uma fina camada ideológica a cobrir a realidade de desigualdade vivenciada por 

negros e brancos no Brasil. 

Ainda que sumariamente negada, essa ideologia continuava a ser aceita pela 

sociedade brasileira, em muito devido à ascensão do governo militar, a quem, segundo 

Telles (2003), era interessante promovê-la, inclusive como forma de limitar o 

Movimento Negro brasileiro, uma possível ameaça no contexto dos protestos dos 

negros norte-americanos pelos Direitos Civis. No mesmo caminho, são “aniquilados” os 

estudos sobre raça no país, com os maiores estudiosos da área sendo exilados pelo 

regime
10

. É interessante reproduzir, aqui, a fala do Ministro das Relações Exteriores, 

que em 1970, declarava: “não há discriminação racial no Brasil, não há necessidade de 

tomar quaisquer medidas esporádicas de natureza legislativa, judicial ou administrativa 

para assegurar a igualdade de raças” (1970, apud TELLES, 2003, p. 58). 

 A partir da redemocratização do país observa-se a retomada da temática racial, 

quando as questões relacionadas ao negro passam adquirir algum destaque nos debates 

nacionais, e na esfera acadêmica, vindo nos anos 90, o reconhecimento da existência do 

racismo e a negação da democracia racial por parte do Estado brasileiro (TELLES, 

2003).  

No entanto, conforme vemos em Seyferth (2002), apesar das denúncias contra a 

afirmação de tal ideologia, o mito parece persistir enraizado em um tipo de racismo que 

                                                 
10 O autor cita Skidmore(1985), para quem os exílios de Abdias do nascimento, Florestan Fernandes, 

Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni, foram causados, principalmente, por seus questionamentos 

em relação ao consenso nacionalista sobre raça. 
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não se reconhece como tal, já que, ao contrário de teorias anteriores reconhece a 

contribuição dos negros para a formação da sociedade brasileira, incluindo-o num 

discurso politicamente correto, que não encontra respaldo na vida cotidiana. Não 

raramente, nesse cenário, como explicação para as desigualdades apontadas, ainda se 

evoca uma escravidão longínqua e abstrata, sem se considerar os efeitos históricos 

provocados por uma concepção racista sobre o negro, sua perpetuação em práticas e 

discursos que seguem influindo na colocação subalterna dessa população nos diversos 

setores da sociedade.  
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CAPÍTULO II – O PROBLEMA DA DESIGUALDADE E A LUTA DO 

MOVIMENTO NEGRO BRASILEIRO 

 

 

A desigualdade está na base da formação da sociedade brasileira, uma sociedade 

que durante 300 anos se beneficiou do trabalho escravo, e que, os elege como inferiores 

e descartáveis, estimulando a vinda de trabalhadores europeus para ocupar os postos de 

trabalho e lançando os negros brasileiros na marginalidade social e econômica, 

realidade, ainda hoje vivenciada por grande parte da população negra no Brasil. O 

objetivo do presente capítulo é traçar caminhos para a compreensão da desigualdade 

social brasileira, tendo em vista as implicações decorrentes da marginalização negra, 

que conferiram a desigualdade no país uma forte marca racial. 

Para uma discussão inicial sobre a temática das desigualdades sociais 

recorremos à teoria da estratificação social, que visa tornar compreensível a apropriação 

desigual dos recursos existentes nas sociedades. Ao discutirmos, especificamente, a 

realidade brasileira, da qual é característica grande desigualdade entre os segmentos 

raciais, apresentamos os argumentos defendidos por autores como Florestan Fernandes 

e Carlos Hasenbalg, que representam perspectivas opostas, e Jessé Souza, quem mais 

recentemente tem se dedicado ao tema e que propõe uma nova interpretação para o 

dilema brasileiro.  

Abordamos também nesse capítulo a emergência do Movimento Negro enquanto 

problematizador das desigualdades brasileiras e catalisador de mudanças. Esse 

movimento social, como organismo ativo no fortalecimento da democracia do país, tem 

pressionado o Estado brasileiro no sentido de buscar alternativas para a superação das 

desigualdades entre negros e brancos no país, tendo adquirido maior visibilidade nas 

duas últimas décadas, quando assume uma postura também propositiva, tendo 

influência direta na adoção de políticas específicas, voltadas para a população negra no 

país. 

 

 

2.1 Desigualdades sociais: algumas reflexões sobre a estratificação social 

 

 O Fenômeno da desigualdade social não é recente, encontrando-se sobre ele 

referências desde a antiguidade, material de inquietação de grande parte de nossos mais 
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famosos pensadores, tais como, Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Santo 

Agostinho, Hobbes, Locke, Rosseau e Hegel, interessados em formular teorias sobre seu 

funcionamento, naturalidade, permanência e inevitabilidade. Alcança, porém, maior 

notoriedade na modernidade, devido às transformações ocorridas em meio as relações 

de trabalho e pelo capital (TUMIN, 1970).    

 A desigualdade social diz respeito ao posicionamento desigual dos vários estratos 

existentes em dada sociedade. Refere-se, fundamentalmente, ao processo de estratificação 

social, definida por Tumin (1970, p. 27) como a “disposição de qualquer grupo ou 

sociedade numa hierarquia de posições desiguais com relação a poder, propriedade, 

valorização social e satisfação psicológica”.  

O poder estaria relacionado à capacidade de se alcançar objetivos, mesmo diante 

de oposição; propriedade seria definida como direitos a bens e serviços; a valorização 

referir-se-ia a um julgamento societário de que determinada posição seria mais 

prestigiosa, popular ou, ainda, preferível que outra; e finalmente, a satisfação 

psicológica incluiria todas as fontes de prazer e contentamento não classificáveis dentro 

das demais. 

Das desigualdades em termos de poder, propriedade e prestígio decorrem 

consequências, tanto nas oportunidades de vida, como para os estilos de vida. Nas 

diferenciações de oportunidade insere-se, por exemplo, a proporção e incidência de 

mortalidade infantil, a longevidade, os processos educacionais. Já nos estilos de vida 

podem ser incluídos o tipo de casa e bairro, os produtos culturais os quais se tem acesso, 

os tipos de livro, revistas e programas de televisão a que a pessoa se encontra exposta 

(TUMIN, 1970). 

Todas as sociedades humanas experimentam algum tipo de estratificação, sendo 

este um processo eminentemente social, o que, em primeiro lugar significa afirmar que: 

  

[...] não estamos diante de desigualdades biologicamente determinadas 

[...] Os traços biológicos não se tornam importantes para padrões de 

superioridade e inferioridade social enquanto não são socialmente 

reconhecidos e considerados importantes ao serem incorporados em 

crenças, atitudes e valores dos seres humanos [...]A verificação de 

quem é o mais “ajustado” e quem tem mais “direito” a quantidades 

maiores de propriedade e poder sempre é, portanto, uma complexa 

questão social e cultural, e frequentemente pouco tem a ver com traços 

biológicos considerados em si mesmos.  (TUMIN, 1970, p. 29).  
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Em segundo lugar, conceber a estratificação como social é ter em mente o fato 

de se encontrar influenciada pelos aspectos internos de cada sociedade, como política, 

educação, parentesco, casamento, família, economia e religião. Nesse caminho é que se 

traçam as regras, quase sempre não escritas, através das quais se determinam como os 

recursos são distribuídos. 

Diante da complexidade com que vem atingindo as relações de mercado no 

contexto moderno, a teoria weberiana tem se destacado no sentido de oferecer um 

modelo convincente, que torne o fenômeno das desigualdades sociais compreensível
11

.  

Segundo afirmam autores como Tumin (1970) e Scalon (1999), a influência desse autor 

nos estudos atuais sobre os processos de estratificação social tem sido notável.  

Diferentemente do modelo marxista, no qual a propriedade define, basicamente, 

o sistema de estratificação, na perspectiva de Weber (1969) outros atributos são 

considerados, tais como honra/ status e conhecimento/ habilidades. A posse ou não de 

propriedade deixa de ser a única possibilidade de diferenciação frente ao mercado 

capitalista, onde se vende ou se compra força de trabalho, mas onde a posse de outros 

recursos ou habilidade específica também se traduz em oportunidades diferenciadas.  

Na teoria proposta por Weber (1969) compreendem-se, dessa forma, três 

categorias essenciais, três dimensões pelas quais se determina a distribuição dos 

recursos existentes numa sociedade: a dimensão econômica, expressa na classe; o 

prestígio, estabelecidos nos grupos de status; e o poder, do qual sobrevivem os partidos. 

As três sendo consideradas “diferentes quanto ao grau de unidade autoconsciente e 

comunidade de objetivo, diferentes quanto ao aspecto de prêmio ou recurso social” 

(TUMIN, 1970, p. 21).   

 Em sua perspectiva classe corresponde a qualquer grupo de pessoas que se 

encontra numa mesma situação de classe, ou de mercado, expressa pelas mesmas 

oportunidades de vida, pela possibilidade compartilhada de dispor de bens e habilidades 

no Mercado. Os grupos de status, por sua vez, se impõem pelo exclusivismo social, a 

                                                 
11

 Conforme afirma Scalon (1999) a teoria weberiana tem alcançado legitimidade inclusive frente à teoria 

marxista, pois esta havia se tornado alvo de críticas por não dar conta da estrutura social atual, 

notadamente com o crescimento de uma classe intermediária, de papel cada vez mais relevante na divisão 

social do trabalho. O grupo em questão não se enquadraria na qualidade de proprietários, mas também 

não poderiam assumir o papel do operário tradicional- mesmo partilhando com esse, certas condições, 

desfrutam de vantagens que acabam por impedir qualquer senso de identidade comum. A abordagem 

weberiana das desigualdades contemplaria tal conjuntura, uma vez que considera na sua concepção de 

classe, além, da diferenciação quanto à propriedade, também as qualificações e habilidades dos 

trabalhadores mobilizadas no mercado.  
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partir do qual exigem certos prêmios. Embora não se fundamentem, como afirmara 

Tumin (1970), em uma base legal, os privilégios correspondentes desenvolvem-se logo 

que o grupo estabelece sua posição socialmente diferenciada, ao que conseguem 

assegurar também poder econômico. Já os partidos encontram seu fundamento no 

poder, inscrito na ordem legal. Só irão se estabelecer, porém, em sociedades que 

conseguiram desenvolver, em algum nível, uma ordem racional, colocando-se, 

conforme o contexto, a favor de interesses de classe ou de status. 

 Pode ocorrer do fator econômico, social e legal convergirem para a formação de 

um único grupo, que nesse caso, concentraria os papeis de elite econômica, social e 

política, mas também ocorre de não coincidirem. Em todas as situações, porém, vemos 

surgir uma diferenciação no acesso aos recursos existentes, gerando uma situação de 

desigualdade. 

  

2.2 A questão racial e a desigualdade brasileira 

 

Estudos sobre uma questão racial brasileira passam a ser realizados no século 

XIX frutos das preocupações relativas à presença massiva de negros e mestiços no país, 

em meio a forte influência das teses racistas que circulavam na Europa. Ocupavam-se, 

contudo, de demonstrar a inferioridade do negro, os perigos da miscigenação para o 

desenvolvimento do país, a inviabilidade ou redenção deste pela mistura racial 

(SCHWARCZ, 2010). 

 A partir da década de 30 do século XX, Freire (2002) introduz uma perspectiva 

culturalista sobre o tema, privilegiando em sua análise uma interpretação horizontal das 

relações raciais brasileiras, negando o conflito e as desigualdades em razão da raça. A 

força das ideias defendidas por esse autor é potencializada pelo Estado brasileiro, que 

passa a promovê-las como forma de unir a nação, ao mesmo tempo em que são 

utilizadas como forma de se abafar os conflitos sociais (TELLES, 2003; SOUZA, 2009; 

FRANCISCO, 2010).  

Embora estudos como os de Donald Pierson
12

, por ocasião dos anos 40, já 

apresentassem o padrão de desigualdade vivenciado por negros e brancos no Brasil, o 

consenso nacional sobre raça, imbuído das concepções freyrianas, impossibilitava a 

                                                 
12

  O autor em questão buscou analisar especialmente o caso baiano, e embora tenha evidenciado uma 

grande situação de desigualdade entre os grupos raciais naquele contexto, tendeu a negar a influência do 

preconceito racial nesse processo.   
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apreensão crítica dessas análises, sobressaindo a visão de uma democracia racial no 

país, que estaria então, imune ao racismo e aos seus efeitos. 

 A questão da desigualdade entre os grupos raciais no contexto brasileiro apenas 

alcançaria algum destaque nos anos de 1950, com autores como Florestan Fernandes 

(1965) e, mais tarde, no fim da década de 70, com Carlos Hasenbalg (1979). Hoje, a 

atenção aos condicionantes históricos que marcariam a condição de subalternidade de 

grande parte da população brasileira encontra em pesquisadores mais contemporâneos, 

como Jessé Souza (2000; 2005), uma importante contribuição. Elegemos, pois, esses 

três autores para uma breve discussão sobre o componente racial na desigualdade 

brasileira. 

Ao falarmos de desigualdades sociais falamos de quantidades diferenciadas de 

recursos- poder, propriedade, valorização social e satisfação psicológica- apropriados 

pelos diferentes estratos, os quais se encontram dispostos hierarquicamente. Uma vez 

que a condição racial e/ou étnica de um indivíduo ou grupo pode influir de maneira a 

reduzir ou a potencializar a posse de tais recursos, falamos de um fator determinante nas 

desigualdades percebidas nas sociedades (TUMIN, 1970).  

Especificamente quanto ao Brasil, o passado escravista, a falta de iniciativas 

quando da abolição no sentido de se incluir efetivamente a população negra do país, o 

racismo, teriam propiciado que nossas desigualdades sociais tivessem uma forte marca 

racial, com a prevalência de negros entre os estratos inferiores da sociedade e de 

brancos no topo dessa estrutura. 

Mantém-se, dessa forma, uma diferenciação dos lugares ocupados por negros e 

brancos, notadamente no que se refere ao mercado de trabalho, no qual, profissões como 

as de médico, juiz e engenheiro apresentam quantidade limitada de negros - igual ou 

inferior a 15% - enquanto estes permanecem atrelados aquelas de menor projeção, 

principalmente as de maior vulnerabilidade, marcadas pela ausência de qualificação, 

como a de catador de material reciclável, dos quais cerca de 70% são negros (IBGE, 

2010).   

Esse autoritarismo social, que segundo se vê em Dagnino (2004) logra 

estabelecer diferentes categorias de pessoas, e que outrora fora sustentado por uma 

estrutura escravocrata, prescinde na modernidade de vínculos diretos de dominação, 

hoje assumidos fundamentalmente pelo Mercado. Nesse, as hierarquias colocadas entre 

os diferentes indivíduos e grupos se reproduzem de maneira impessoal, passando a ser 

percebidas como naturais e legítimas (SOUZA, 2000). Como vimos anteriormente, o 
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processo de estratificação é sempre um fenômeno social, as desigualdades não podendo 

ser determinadas biológica ou naturalmente. Como tal processo tem reproduzido as 

desigualdades entre nós é questão abordada pelos nossos três autores de maneira 

diversa. 

 

2.2.1 Florestan Fernandes: a desigualdade em virtude do “atraso”  

 

Credita-se à Fernandes (1965) o desmascaramento da democracia racial 

brasileira, que denunciava enquanto mito a propagar uma falsa imagem de um país onde 

a grande miscigenação teria formado um povo sem preconceitos de raça.  

Na sua visão, a realidade racial do país não corresponderia às racionalizações 

convencionais, defendidas pelos brancos que se identificavam com a democracia racial. 

Enquanto ideologia dominante, esta operaria formas de acomodação social e negação do 

preconceito em uma sociedade apenas falsamente homogênea, onde as tensões raciais 

foram confinadas a um “fluxo subterrâneo” das relações raciais. 

As transformações que alteraram a estrutura e o funcionamento da sociedade 

brasileira- a abolição, o advento da industrialização e do capitalismo- quase não teriam 

afetado a ordenação das relações raciais no país, herdadas do “antigo regime”, as quais 

permaneceriam marcadas pelo preconceito racial, assim como o que este tem 

significado para a população negra brasileira: a perduração da velha associação entre 

cor e posição social ínfima (FERNANDES, 1965). 

A manutenção de tal condição é para o autor uma perversão, resquícios a serem 

superados. Caso insistisse, ofereceria riscos potenciais para a diferenciação e o 

equilíbrio da “ordem social competitiva”. Nesse caminho, afirma que: 

 

 Enquanto o negro e o mulato não fossem plenamente absorvidos, a 

ponto de deixarem de contar como um setor deteriorado da 

coletividade e de serem positivamente aceitos como “iguais”, os 

princípios que ordenam e legitimam a ordem social competitiva não 

passariam de meras falácias- válidas para uns, inexequíveis ou 

praticáveis às meias para outros (FERNANDES, 1965, p. 2). 

 

Segundo Fernandes (1965) cinco fatores interferiam no ajustamento social e 

econômico do negro: (1) as interferências da estereotipação negativa na definição social 

do trabalhador negro e na limitação de suas oportunidades de trabalho; (2) as 

inconsistências da socialização prévia do trabalhador negro; (3) os efeitos reativos de 
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sua situação social de existência; (4) os efeitos compulsivos do complexo e, por último, 

o conformismo. Vários desses fatores operam conjuntamente, o que faz com que o autor 

considere verdadeiras façanhas os êxitos profissionais alcançados por alguns negros. De 

outro lado, a preponderância da raça branca ainda agiria de modo a manter os modelos 

arcaicos de ajustamento racial, com todos os ônus que envolve para aquele segmento 

racial. 

Não obstante, a urbanização intensa e rápida iria desencadear mudanças 

profundas no estilo de vida, nas relações e nas mentalidades dos homens. Essa situação 

sócio-histórica seria a responsável pelo solapamento aberto e continuo da forma 

tradicional com que percebia o padrão de acomodação e dominação raciais no Brasil. 

Existiria, assim, para esse autor, uma pressão integracionista no sentido de compelir o 

negro a “nova ordem produtiva”:  

 

Aos poucos, insensivelmente, pari passu à classificação do negro e do 

mulato na nova ordem social produtiva, os padrões de relações raciais 

sofrem transformações sociologicamente significativas. A longo 

termo, tais transformações alimentam a adaptação paulatina, mas 

progressiva do sistema de relações raciais aos requisitos econômicos, 

jurídico-políticos e sociais daquela ordem social (FERNANDES, 

1965, p. 285). 

 

Dessa forma, temos que, no entendimento de Fernandes (1965), o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil acabaria por superar as questões de ordem 

racial, que desapareceriam gradualmente à medida que aqui se desenvolvesse. A 

persistência do preconceito racial, assim como das desigualdades entre negros e 

brancos, como já afirmado, dever-se-iam a certo arcaísmo, a sobrevivência, entre nós, 

de padrões pré-modernos. 

 Motta (1999), analisando o argumento construído pelo pesquisador, destaca que 

as desigualdades e o preconceito denunciados por ele, estariam na sua compreensão 

relacionados a um conflito de classe, os quais apenas em determinadas circunstâncias, 

assumem a forma de relações de raça. Nessa perspectiva, considera:  

 

Pode-se dizer que, para Florestan, o preconceito de raça é ilusório, 

uma vez que, bem examinado, reduz-se a um simples preconceito de 

classe, ou melhor, à sobrevivência de ideologias ou atitudes que, no 

passado, decorreram de relações de classe e subsistem no presente por 

força de certa inércia cultural [...] Note-se que o homem que, de 

maneira mais ou menos implícita, apresenta-se como um dos maiores 

adversários do conceito de "democracia racial" tal como certa ou 
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erradamente é atribuído a Gilberto Freyre é, de certo modo, um 

defensor ainda mais radical desse conceito por, paradoxalmente, 

negar-lhe qualquer existência autônoma (MOTTA, 1999, p.12). 

 

Não há como se negar a relevância dos estudos de Fernandes (1965) para os 

processos de problematização e visibilidade da situação vivida por grande parte da 

população negra brasileira. Frente à permanência das desigualdades raciais no país, 

mesmo com um acelerado surto de desenvolvimento nas décadas que se seguiram aos 

escritos do autor (hoje, inclusive, sob o título de 6ª economia do mundo), sua teoria 

deixa, contudo, de oferecer respostas satisfatórias. 

 A condição racial continuou a se apresentar como determinante nos processos 

de apropriação de recursos na sociedade brasileira. Se falamos de desigualdade no 

Brasil é imperativo que se fale de raça. Podemos considerar que os 10% mais ricos 

detém no país 44,5% do total dos rendimentos, enquanto que os 10% mais pobres 

ficariam com cerca de 1,1%, sem nos atentar, por seu turno, que 70,8% dos 

considerados mais pobres (extrema pobreza) são negros (IBGE, 2010) ?  

 

2.2.2 Carlos Hasenbalg: a funcionalidade da discriminação racial 

 

 Hasenbalg (1979), a partir da obra “Discriminação e Desigualdades Raciais no 

Brasil”, foi o responsável por uma grande reviravolta nos estudos sobre as 

desigualdades entre brancos e negros no contexto brasileiro, trazendo uma nova 

perspectiva para a temática, sobrepondo-se substancialmente a linha teórica defendida 

por Fernandes (1965). Procurou, tanto quanto esse, negar a existência de uma 

democracia racial no país, apontava, porém, a impossibilidade de se resumir os 

problemas enfrentados pelos negros a uma mera questão de classe. 

Segundo Hasenbalg (1979), a raça ainda se apresentaria no contexto brasileiro 

como um dos mais relevantes critérios para se determinar o posicionamento dos 

diversos indivíduos na estrutura social do país. Embora os negros, no entendimento 

desse autor, possam estar sujeitos aos mesmos mecanismos de dominação de classe 

atingidos por outros grupos na sociedade brasileira, eles sofreriam uma desqualificação 

peculiar e desvantagens decorrentes de sua condição racial. A discriminação no Brasil 

seria, dessa forma, funcional e atual, acabando por obedecer a um objetivo específico: 

desqualificar os negros no processo de competição com os brancos por benefícios 

materiais e simbólicos na sociedade brasileira. 
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A ideia da persistência do preconceito e das desigualdades entre grupos raciais 

como devido a um certo arcaísmo, é, nesse caminho, duramente rejeitada pelo autor, 

conforme explicitado na citação abaixo: 

   

[...] forma de ligar o passado escravista ao presente consiste em 

interpretar as relações sociais contemporâneas como área residual de 

fenômenos sociais resultantes da sobrevivência de padrões “arcaicos” 

ou “tradicionais” de relações intergrupais [...] A suposição subjacente 

a essa interpretação é que apesar da abolição do escravismo, uma 

inércia histórica perpetua os padrões tradicionais de comportamento 

inter-racial.Visto que esses padrões não são funcionalmente exigidos 

pela nova estrutura, eles deverão se atrofiar. Consequentemente, o 

racismo e as desigualdades raciais eventualmente desaparecerão. 

[Contrariamente] foi sugerido que: (a) a discriminação e o preconceito 

raciais não são mantidos intactos após a abolição, mas, pelo contrário, 

adquirem novos significados e funções dentro das novas estruturas, e 

(b) as práticas racistas do grupo dominante branco que perpetuam a 

subordinação dos negros não são meros arcaísmos do passado, mas 

estão funcionalmente relacionados aos benefícios materiais e 

simbólicos que o grupo branco obtém da desqualificação competitiva 

dos não brancos (HASENBALG, 1979, p. 19). 

 

 Para Hasenbalg (1979) a condição do negro brasileiro e as desigualdades entre 

os grupos raciais no país representariam a perpetuação de uma cultura racista, somadas 

às condições de exclusão deixadas pelo período pós-abolição- a ausência de políticas 

públicas, o incentivo à imigração europeia como forma de substituir o trabalho escravo- 

tem impedido a melhoria de vida dessa população. 

O autor dá seguimento ao seu argumento utilizando dados estatísticos 

produzidos pelo IBGE, em que a importância da raça nas desigualdades entre grupos 

raciais no país pôde ser dimensionada mesmo a partir de uma mesma condição social. 

Assim, procura demonstrar a desvantagem vivida pela população negra nas diversas 

áreas. No universo escolar, por exemplo, negros alcançam níveis de escolaridade 

inferiores aos brancos, ainda que, compartilhando com esses uma mesma condição de 

classe. Também no mercado de trabalho as diferenças entre os grupos raciais se 

manteriam, com menores rendimentos entre negros em relação aos brancos com 

qualificação equivalente. 

Tal processo tem sido posto em prática, primeiramente, a partir de mecanismos 

discriminatórios, que operam nas fases do ciclo de vida anteriores ao ingresso no 

mercado de trabalho, limitando aos negros a aquisição de educação formal. Num 

momento posterior, sua desvantagem se dá pela discriminação quando já inseridos no 
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mercado de trabalho, onde permanecem ocupando as piores colocações e recebendo 

menores salários. Assim, como aponta Hasenbalg (1979, p. 29), “o horizonte de 

mobilidade social dos não brancos é restringido por discriminações que atuam nas fases 

pré-mercado de trabalho e no próprio mercado de trabalho”. 

As possibilidades em termos de mobilidade no Brasil estariam, nesse sentido, 

diretamente relacionadas a condição racial do indivíduo. O autor não se furta de 

destacar ainda o processo de cooptação vivido pelos negros, principalmente a partir de 

“armas ideológicas”, como o branqueamento e a ideologia da democracia racial. 

Os estudos realizados por Hasenbalg (1979) serviram de suporte científico ao 

Movimento Negro, na sua busca por maior visibilidade no que se refere à condição de 

subalternidade vivida pelos negros brasileiros, vindo demonstrar, ainda, a importância 

de se adotar medidas em prol dessa população, como forma de se reverter uma situação 

histórica de exclusão. 

 

2.2.3 Jessé Souza: a particularidade de nossa modernidade 

 

Souza (2005; 2000) compartilha com Fernandes (1965) a primazia da classe na 

geração de nossas desigualdades. Ele avança, porém, ao negar a persistência do 

preconceito e das desigualdades verificadas entre negros e brancos como resíduos de 

uma ordem social anterior a ordem competitiva. Essa, na sua perspectiva, permaneceria 

impondo hierarquias, ainda que “opacas e intransparentes”, que seguiriam premiando a 

cor como índice relativo de primitividade, em contraponto ao tipo padrão, modelo 

europeu, considerado adequado ao trabalho produtivo no mundo moderno. 

Mas a variável racial não deve ser isolada “dos estudos das causas da 

desigualdade como fenômeno mais geral”, devendo, ao contrário, ser incluída dentro de 

um quadro teórico mais amplo, que Souza (2005, p. 45) acredita estar associado à 

especificidade de nossa modernização, que caracteriza como “singular e seletiva” 

(2000). Tais características são atribuídas ao considerar as peculiaridades de nossa 

estrutura social e por entender que realiza parcialmente aquilo que, usualmente, é 

atribuído à cultura ocidental moderna. Dessa forma, para esse autor, a raça é tomada 

apenas como um dos elementos que explicam nossa desigualdade, secundário, na 

verdade.  

A modernidade ocidental teria como aporte principal o processo de expansão e 

incorporação de uma moralidade burguesa, que, no contexto europeu, teria alcançado 
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desde o camponês ao proletário. Em última medida, isso representaria a internalização 

de valores como racionalidade, disciplina e pensamento prospectivo (maior importância 

do futuro em relação ao presente), requisitos necessários, tanto para a construção de 

uma esfera efetiva de cidadania, como para o sucesso no mundo moderno.  

A distância social entre as sociedades ditas modernas e o Brasil estaria 

relacionada justamente à ausência de um esforço no sentido de equalização das classes 

sociais, a impossibilidade, portanto, da internalização pelas classes subalternas dos 

valores mencionados. Assim, é que a subalternidade do escravo no contexto brasileiro 

será substituída, tendo ocorrida a abolição, pela subalternidade do negro livre, não 

havendo qualquer política no sentido de expandir a essa população, assim como para 

uma incipiente população branca pobre, condições para uma igualdade efetiva (SOUZA, 

2000). Tem-se, dessa forma, o quadro do qual se origina nossa desigualdade.  

Nas sociedades antigas as desigualdades eram frequentemente justificadas pelo 

direito de nascimento, reconhecidas e conformadas pela vontade divina. Nas sociedades 

modernas, a legitimidade para uma distribuição desigual encontra-se relacionada ao seu 

próprio desenvolvimento moral, segundo demonstra a teoria weberiana, a que se baseia 

Souza (2000). A partir dessa teoria pode-se entrever o processo de desencantamento e 

reificação do mundo, impulsionado pela progressiva transformação sofrida pela religião, 

que fez com que as relações entre os sujeitos se tornassem cada vez mais impessoais. 

Isso corroborou para o surgimento dos valores do individualismo e do mérito, os quais 

passam a corresponder às expectativas de legitimidade no acesso aos recursos no mundo 

moderno. 

Também no que se refere ao Brasil, os valores mencionados passam a garantir a 

legitimidade da dominação que, outrora, era conseguida pela violência subjacente e 

dependência do escravo
13

, o que, para o supracitado autor, nos permite defender uma 

modernidade brasileira, não em termos estruturais ou institucionais, mas valorativos, a 

partir da qual: 

 

As oposições deixam de localizar-se nos binômios senhor/escravo ou 

coronel/dependente para assumirem formas impessoais como 

doutor/analfabeto, trabalhador qualificado/ trabalhador desqualificado, 

morador de bairros burgueses/morador de favelas, etc. O que é comum 

a todos esses últimos binômios impessoais é que a relação entre 

positivamente privilegiados e negativamente privilegiados independe 

                                                 
13

 Relembremos Castel (2008), para quem a exclusão necessita sempre de uma ordem que a justifique e 

legitime. 
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de um vinculo de subordinação construído a partir de uma situação 

particular. O vinculo de dominação passa a ser impessoal por referir-

se a valores inscritos dentro da lógica de funcionamento das 

instituições do mundo moderno, especialmente do mercado capitalista 

(SOUZA, 2000, p. 260). 

 

Uma vez aceitos pela sociedade- o individualismo e o mérito- as diferenças em 

termos de renda, poder ou prestígio, apresentadas pelos diversos grupos, são 

compreendidas como legítimas, sendo que, 

 
[...] para a imensa maioria da legião de párias urbanos e rurais, sem 

lugar no novo sistema, produto de séculos de abandono, a 

desigualdade aparece como um resultado “natural”, muitas vezes 

percebido como fracasso próprio (SOUZA, 2000, p. 267).  

 

 

Especificamente em relação ao preconceito e as desigualdades raciais, a resposta 

teórica viabilizada por Souza (2005) não os nega a existência, mas os redimensiona. 

Aquilo que o autor coloca como a redefinição moderna do negro ainda seria marcada 

por uma associação histórica com a primitividade, repositório de força muscular e 

sensualidade, características que o tornam imprestável para exercer qualquer atividade 

relevante e produtiva em meio a ordem capitalista. A raça branca, contrariamente, 

permanece associada à europeidade, sua herança cultural de controle do corpo, de 

disciplina e pensamento prospectivo, que se apresentam como condições fundamentais 

para o capitalismo no mundo moderno. 

A presença de alguns negros nas ocupações que surgiam no Brasil por ocasião 

da intensificação do processo de modernização e industrialização, descrita por Gilberto 

Freyre nas obras “Casa Grande e Senzala” e, em especial, em “Sobrados e Mocambos”, 

faz com que Souza (2000) entenda que as perspectivas de mobilidade social desse grupo 

na sociedade brasileira nunca foram de todo fechadas. A educação, embora seletiva, se 

constituía nesse cenário, como meio efetivo de mobilidade. O autor aponta, porém, que 

tais trajetórias ascensionais davam-se, apenas, individualmente, nunca enquanto grupo 

ou classe. A grande maioria dos negros permanecia alheia à sociedade que se 

desenvolvia e modernizava. 

Embora as perspectivas de Fernandes (1965), Hasenbalg (1979) e Souza (2000; 

2005) diferenciem-se, em todos eles a desigualdade social brasileira aparece atrelada a 

uma questão racial latente. Embora sobrevivam movimentos no sentido de naturalizar as 

desigualdades percebidas entre negros e brancos, retomando, nesse caminho, 
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argumentos de uma democracia racial desacreditada ou, ainda, pela hegemonia obtida 

por valores como impessoalidade, individualidade e mérito na sociedade brasileira, 

entendemos que é necessário problematizá-las, sempre nos atentando aos 

condicionantes históricos atrelados ao racismo, a condição de pobreza vivida por grande 

parte da população negra, a diferenciação na qualidade dos serviços a que tem tido 

acesso
14

 e demais discriminações a que se encontram sujeitos os negros no Brasil.  

O Movimento Negro brasileiro, notadamente a partir do final da década de 70, 

passa a se valer de estudos como os apresentados para denunciar as desigualdades entre 

brancos e negros no país, o racismo e a condição de pobreza que atingiria grande parte 

dos últimos, assim como para propor alternativas para a superação dessa realidade, 

contribuindo para a construção de novas relações, referendadas em um ideal de 

sociedade mais democrática. 

 

2.3 O Movimento Negro no Brasil: contexto de luta  

 

 A grande heterogeneidade e desigualdade, características da sociedade brasileira, 

oferecem às organizações estatais e aos mecanismos oficiais de representação um 

problema, o qual, historicamente, não têm sido capazes de responder. Nesse sentido, a 

emergência e fortalecimento dos movimentos sociais, processo que no Brasil se dá a 

partir dos anos 70, são entendidos como alternativa na criação de uma esfera 

verdadeiramente democrática, que vise uma medida mais igualitária nas relações e nos 

recursos apropriados no país.  

 A virtude desses movimentos, de suas lutas, está como afirma Telles (2004), na 

trama representativa que conseguiram construir e pela qual vem se generalizando na 

sociedade brasileira a “consciência do direito a ter direitos” 
15

. Diferentemente do 

contexto do qual emergiu a cidadania liberal, fincada sobre direitos previamente 

inscritos, determinados de cima para baixo pelas elites e pelo Estado, essa nova 

concepção implica em uma permanente negociação do que é justo ou injusto, do que é 

legitimo ou ilegítimo. Emerge, assim, do conflito, vem de baixo, da prática concreta, a 

                                                 
14

 Diz respeito ao racismo institucional, definido como o “fracasso coletivo de uma organização para 

promover um serviço apropriado e profissional para as pessoas por causa da sua cor, cultura ou origem 

étnica. Ele pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e comportamentos que totalizam em 

discriminação por preconceito involuntário, ignorância, negligência e estereotipação racista, que causa 

desvantagem à pessoa” (SAMPAIO, 2003, apud SANTOS, 2005, p. 50). 

 
15

 Expressão de Lefort, parafraseada pela autora. 



51 

 

partir da qual se reinterpreta princípios da lei em nome de uma medida ideal de justiça. 

Nesse sentido: 

 

O próprio sentido da lei se redefine com referência pública de 

legitimação de demandas diversas e generalização da consciência de 

direitos, nas relações que movimentos organizados passaram a 

estabelecer com o Estado, deslocando práticas tradicionais de 

mandonismo, clientelismo e assistencialismo em formas de gestão que 

se abrem à participação popular e a formas de negociação em que 

demandas e reivindicações estabelecem a pauta de prioridades e 

relevância na distribuição dos recursos públicos, bem como a ordem 

das responsabilidades dos atores envolvidos (TELLES, 2004, p. 99). 

 

A desigualdade racial no país, o racismo, a condição de exclusão vivida por 

grande parte da população negra constitui a pauta reivindicatória do Movimento Negro, 

que, no cenário político-institucional do Brasil tem se destacado como um dos mais 

importantes movimentos sociais da atualidade. Sua atuação tem se dado no sentido de 

demonstrar as falhas e incoerências de nossa democracia na persistência dos 

contrassensos de uma sociedade profundamente marcada pelo racismo institucional e 

pela discriminação racial (SANTOS, 2008). 

Podemos compreender a luta do Movimento Negro Brasileiro a partir de dois 

eixos específicos, conforme teoria proposta por Nancy Fraser, resgatada aqui através de 

Mattos (2004): 1) demanda por reconhecimento e 2) demanda por redistribuição. 

 Enquanto a primeira responde a injustiça que se origina pela falta do 

reconhecimento recíproco, do que advém a injustiça simbólica e o desrespeito, da 

segunda resulta a má distribuição, que se reflete na desigualdade de renda, na pobreza, 

na exploração e marginalização/exclusão do mercado de trabalho. Ambas as dimensões 

estariam entrelaçadas, uma vez que, para a autora, injustiça econômica e injustiça 

cultural encontram-se profundamente relacionadas. 

Ainda a partir de tal perspectiva, as respostas ao problema da redistribuição 

apresentam-se na transferência de renda, na reorganização do trabalho, na sujeição de 

investimentos à tomada de decisões democráticas, etc. Já no que se refere à questão do 

reconhecimento, destacam-se reformas que visem revalorizar as identidades 

desrespeitadas e estereotipadas, bem como os produtos culturais de grupos 

discriminados, em que se incentivem, ainda, o reconhecimento e valorização da 

diversidade e os esforços de transformação e desconstrução da ordem simbólica e dos 

padrões de representação estabelecidos, o que, no tocante a população negra, vem sendo 
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posto em prática a partir dos esforços do Movimento Negro brasileiro, sobretudo nas 

últimas décadas. 

 

2.3.1 O Movimento Negro Brasileiro: breve retrospecto 

 

Como os demais movimentos sociais, o Movimento Negro brasileiro passa por 

ciclos, mas ainda carrega questões especificas. Antes do fim da década de 1970 se 

caracterizava por uma tendência meramente culturalista e objetivos assimilacionistas, a 

partir do processo de redemocratização seus objetivos e métodos passam, porém, a ser 

questionados e desacreditados por uma nova geração de ativistas negros, mais jovens e 

escolarizados. Esses perseguiam a confluência de políticas raciais e de classe, 

enfatizando a identidade negra, o reconhecimento de suas especificidades, mas também, 

denunciando a democracia racial como mito a mascarar as desigualdades sociais 

verificadas entre brancos e negros na sociedade brasileira.  

 As injustiças econômicas e culturais vividas pela população negra são, então, 

explicitadas em movimentos como o protesto que reuniu mais de 2000 negros em frente 

ao Teatro Municipal de São Paulo em 1978. A criação, no mesmo ano, do Movimento 

Negro Unificado - MNU- completa a transição da política negra moderna, dando às 

demandas da população negra real visibilidade (TELLES, 2004). 

A partir dos anos 80, algumas respostas passam a ser dadas às demandas 

colocadas pelo Movimento Negro brasileiro, fase caracterizada pela aproximação dos 

movimentos sociais com as agencias públicas. Destaca-se, nesse sentido, a implantação 

de conselhos especiais em alguns estados do país, sendo o primeiro deles o “Conselho 

da Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo”, no 

ano de 1984.  

O propósito desse Conselho era monitorar a legislação que defendia os interesses 

da população negra, sugerir projetos para a Assembleia Legislativa e setores do 

executivo, além de investigar denúncias de discriminação e violência policial (TELLES, 

2004). Embora enfrentando problemas políticos e operacionais, sua contribuição foi 

considerada essencial para a percepção da imagem dos negros brasileiros, transmitida 

no sistema educacional e na publicidade. A experiência de São Paulo serviu de modelo 

para conselhos semelhantes em vários estados brasileiros, como Bahia (1987), Rio 

Grande do Sul (1988) e o Rio de Janeiro (1991).  
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A criação, por ocasião do centenário da Abolição da Escravatura, em 13 de maio 

de 1988, do Instituto “Fundação Cultural Palmares” pelo então presidente Sarney, 

representou uma conquista importante, servindo de intermediário entre o Movimento 

Negro e o governo brasileiro. Contudo, ao que nos coloca Telles (2004) sua ênfase 

somente na cultura, teria fornecido uma distração quanto às necessidades 

socioeconômicas dos negros, tais como emprego, educação e saúde, inviabilizando 

medidas no rumo da redistribuição. 

É nos anos 90 que vários autores (TELLES, 2004; SANTOS, 2008; GOMES, 

2011) localizam um amadurecimento estratégico e uma mudança de posição 

significativa do Movimento Negro Brasileiro, quando uma conduta marcada 

fundamentalmente pela denúncia, dá espaço a uma postura mais propositiva, que a 

algum tempo, vinha se desenvolvendo. Esse movimento social passa, então, a defender 

políticas públicas específicas voltadas para a população negra, a fim de reduzir as 

desigualdades e preconceitos verificados entre os diferentes grupos de cor/raça no 

Brasil. O marco dessa mudança seria a “Marcha Zumbi dos Palmares pela Cidadania e a 

Vida”, realizada em Brasília, em 1995, onde se reuniu diversas organizações negras, já 

sobre essa nova bandeira. 

As iniciativas estatais também se transformam nesse sentido, abrindo-se a 

percepção da necessidade de se combater o racismo, a discriminação e as desigualdades 

raciais através de medidas efetivas, questão que alcança maior destaque quando do 

reconhecimento oficial por parte do Estado brasileiro, em 1995, do Brasil como país 

racista, afirmando a necessidade de se pensar ações que modifiquem essa situação. A 

entrada efetiva do tema na agenda política nacional só ocorre, contudo, anos mais tarde, 

por uma conjuntura tornada favorável a partir da III Conferência Internacional contra o 

Racismo, Xenofobia e Intolerância, realizada em Durban, na África do Sul em 2001, 

com grande participação do Movimento negro brasileiro.  A partir dessa conferência o 

Brasil sai comprometido em instituir políticas específicas para a população negra, as 

chamadas ações afirmativas, sobretudo no setor educacional (GOMES, 2011).  

 

 

 

 

 



54 

 

CAPÍTULO III - COR/ RAÇA E EDUCAÇÃO NO BRASIL  

 

 

A educação é frequentemente percebida como veículo de transformação e 

mobilidade social, isso devido à relação que estabelece com a estratificação social, em 

que os acessos a maiores oportunidades educacionais se traduzem em melhores 

oportunidades de vida. Em detrimento do seu potencial transformador, o sistema de 

ensino tem sido indicado como mais um espaço de desigualdade. O objetivo deste 

capítulo é discutir algumas das questões que se estabelecem quando considerado o 

pertencimento racial e as perspectivas em termos de educação na sociedade brasileira, 

notadamente no que diz respeito aos grupos branco, preto e pardo.  

O primeiro item a ser trabalhado nesse sentido, diz respeito a classificação racial 

no Brasil, em que são abordadas as categorias de cor/raça utilizadas ao longo dos 

Censos demográficos no país, bem como, as devidas proporções assumidas por tais 

grupos nos períodos analisados, partindo de 1872 e chegando ao ano de 2010.  

Após a apresentação de alguns dos aspectos em que tem se enfocado os estudos 

sobre as desigualdades na educação, vislumbram-se, a partir de dados coletados pela 

Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio, a PNAD, nos anos de 1988, 1998 e 

2008, algumas possibilidades em termos de tendências e mudanças com relação à 

educação de negros e brancos no país, através de indicadores usualmente utilizados na 

literatura da área, como analfabetismo, anos médio de estudo, taxas de escolaridade para 

os ensinos fundamental, médio e superior, a partir dos quais se percebe a manutenção de 

uma situação de grande desigualdade, mas também de avanços. 

Como último item, apresentam-se duas das medidas utilizadas em prol da 

educação da população negra, a Lei 10.639/03 e as cotas nas universidades públicas, 

ambas políticas de ação afirmativa, implementadas no Brasil a partir dos anos 2000. 

 

3.1 Cor/raça e população brasileira 

 

Raças humanas não são uma realidade biológica, as diferenças genéticas 

percebidas não sendo suficientes para uma classificação racial da humanidade. Contudo, 

o conceito de raça permanece vivo no imaginário e representação coletiva das diversas 

populações, o que tem justificado seu uso nas ciências sociais, como uma categoria de 

dominação e exclusão. Uma classificação racial só encontra sentido atualmente nas 



55 

 

diferenças de fundo cultural e étnico. Na sociedade brasileira constitui-se, ainda, como 

uma ferramenta importante nos estudos que buscam analisar os impactos do racismo e 

das distinções sociais, as quais têm promovido historicamente (MUNANGA, 2005). 

Os primeiros esforços no sentido de se classificar racialmente a população no 

Brasil datam de 1872, quando ocorreu o primeiro recenseamento em terras brasileiras. 

As categorias então utilizadas eram a branca, a preta e a mestiça; nessa se encontravam 

as subcategorias: pardos e caboclos, sendo que esses últimos englobavam 

exclusivamente pessoas de origem indígena. Brancos nesse período eram 37% da 

população, mestiços 44% e pretos 19% (TELLES, 2003). 

O próximo Censo foi realizado em 1890, e como vemos em Telles (2003), a 

população branca aumentara consideravelmente, de 37% para 44%, a população mestiça 

decresceu de 44% para 41% e a população preta de 19% para 15%. Na percepção desse 

autor esse aumento da população branca no país está relacionado à influência da 

imigração europeia, tendo em vista os incentivos colocados pela política do 

branqueamento. 

Nos anos de 1900 e 1920 a variável cor/raça é omitida dos respectivos Censos, 

uma provável estratégia adotada pela elite com o objetivo de mascarar a composição 

racial do país, o grande número de mestiços e pretos, ao que se somam os parcos 

recursos aplicados no recenseamento na época. Nos anos de 1910 e 1930 não ocorreram 

Censos demográficos em virtude das duas Guerras Mundiais (TELLES, 2003). 

O Censo de 1940 é realizado já sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística- IBGE- criado em 1938, momento a partir do qual os Censos no 

país passam a serem realizados a cada 10 anos.  As categorias de cor/raça então 

utilizadas foram: branca, preta, parda e amarela, sendo que na parda encontravam-se 

tanto os indivíduos cuja ascendência remetia a miscigenação entre pretos e brancos 

quanto aqueles de origem indígena. A opção amarela fora incluída dentre as respostas 

possíveis pelo aumento da imigração asiática verificada no período (BELTRÃO & 

TEIXEIRA, 2004). Na percepção de Telles (2003):  

 

Os resultados desse Censo revelaram que a imigração europeia em 

massa havia deixado o Brasil mais próximo de sua meta de 

branqueamento [...] 64% dos brasileiros eram brancos em 1940, um 

incremento de 20 pontos percentuais desde 1890. Nesse mesmo 

período, o tamanho relativo da população negra quase não mudou, 

enquanto a proporção da população de raça misturada caiu para mais 

da metade, de 41% para 20%. Em números absolutos, a população 
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brasileira mais que quadruplicou, passando de 10 milhões em 1872 

para 41 milhões em 1940. A população branca cresceu mais do que 

seis vezes, a população preta se quadruplicou, enquanto a população 

de raça misturada, pardos, apenas dobrou de tamanho. Provavelmente, 

o declínio no tamanho da população parda resultou tanto na queda no 

casamento interracial, sobretudo por causa da grande marginalização 

dos negros e pardos nesse período (Andrews, 1992), quanto dos níveis 

relativamente altos de endogamia entre as etnias imigrantes, cujas 

interações sociais devem ter sido limitadas pela língua, costumes e 

instituições culturais (TELLES, 2003, p.56). 
 

O Censo de 1950 trás uma inovação importante. Antes deste não havia uma 

instrução explícita sobre quem deveria responder a questão do pertencimento racial, se 

deveria ser uma auto- declaração ou se cabia ao recenseador a classificação do 

entrevistado. A partir de 1950 a declaração passa a partir do recenseado, ao que se 

entendia dar “maior precisão aos dados censitários” (IBGE, 1950, apud, BELTRÃO & 

TEIXEIRA, 2004, p. 4). As categorias de cor/raça permanecem as mesmas, os números, 

contudo, guardam algumas mudanças. A população branca continua a subir, e chega em 

1950 a 65,08%, a preta cai de 14,66% para 10,36%, mas a população parda, que 

apresentara grande queda no período anterior, aumenta para 23, 98%. 

No Censo de 1960 as categorias do Censo anterior se mantém. Começa a se 

delinear, por seu turno, uma nova tendência na distribuição racial da população 

brasileira, quando indivíduos de cor/raça branca passam a declinar; mantém-se a queda 

da população preta, pelo menos até 1991, enquanto a população parda segue 

apresentando ganhos expressivos. Dessa forma, brancos que eram, em 1950, 65,08% da 

população passam em 1960 a 59,70%, em 1980 a 54,91% e 51,83% em 1991. Pretos 

que eram 10,36% passam a 8,37% em 1960, 6,09% em 1980 e 5,19% em 1991. Pardos 

passam dos 31% em 1960, chegam aos 38,40% em 1980 e a 42,36% em 1991 

(BELTRÃO & TEIXEIRA, 2004).  

Essa configuração peculiar fez com que Telles (2003, p. 61) afirmasse que “a 

segunda metade do século XX seria caracterizada pelo empardecimento e não pelo 

branqueamento stricto sensu”, tal qual haviam previsto alguns adeptos das teorias 

racistas no Brasil. 

No Censo de 1970 a variável cor/raça é novamente omitida, o que inviabilizou 

sua inclusão nessa nossa análise. Essa omissão encontra-se relacionada ao momento 

político em que se encontrava o país, a ditadura militar, que procurou promover a ideia 

de uma democracia racial brasileira como forma de se limitar o crescimento do 

Movimento Negro e eventuais conflitos no país (TELLES, 2003). Sobressaia-se nos 
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discursos e práticas de então a ideia da homogeneidade da população, não sendo 

interessante, portanto, uma classificação de ordem racial. O Censo de 1980 voltou a 

incluir as questões relacionadas a características raciais da sociedade brasileira, cujos 

dados foram apresentados no parágrafo anterior. 

No que se refere ao Censo realizado em 1991, uma quinta categoria de cor/raça 

passa ser incluída dentre as já existentes, a indígena, que passa a ser enumerada 

separadamente da parda, aplicada tanto aos indivíduos que vivem em aldeamentos como 

aos que vivem fora (BELTRÃO & TEIXEIRA, 2004). Os pardos passam a abranger 

somente as gradações de cor aplicadas historicamente aos mestiços que, no Brasil, se 

formaram do encontro do preto com o branco. 

Nos Censos de 2000 e 2010 percebe-se uma reversão em relação a tendência 

apresentada pelos indivíduos pretos até 1991, que passam a aumentar. Assim, em 2000 

vemos o percentual de pretos subir para 6, 19% e em 2010 para 7,6% (IBGE, 2010). 

Essa mudança atinge principalmente adultos que anteriormente se auto-identificavam 

como pardos. Essa nova realidade denota uma mudança comportamental em relação a 

identificação racial no Brasil. Tal fenômeno, na visão de estudiosos como Marcelo 

Paixão
16

,  pode ser entendido como fruto de um processo de valorização étnica, ocorrido 

nas duas últimas décadas, que vem de uma visibilidade maior tanto de atores e 

personalidades negras quanto de temas como cotas 
17

Os números apresentados por 

brancos e pardos em 2000 e 2010 foram, respectivamente: 53,95% e 38,32% ; 47,7% e  

43,1%. 

 Passamos a apresentar, dessa forma, pela primeira vez na história do Brasil, 

uma população majoritariamente negra, alcançando 50,7% do total de brasileiros em 

2010, somados pretos e pardos. Lembramos que a união desses dois grupos sob o signo 

de negros tem se justificado politicamente e socialmente, tendo em vista maiores 

possibilidades de identificação e mobilização, uma descendência comum e 

proximidades de ordem socioeconômicas apresentadas por eles.  

Na tabela a seguir se encontram expostos os dados apresentados. 

 

 

 

                                                 
16

 Coordenador do Laboratório de Análises das Relações Raciais da Universidade Federal do Rio de 

janeiro- UFRJ.  
17

 Disponível em: http://www.geledes.org.br/areas-de-atuacao/questao-racial/afrobrasileiros-e-suas-lutas. 

http://www.geledes.org.br/areas-de-atuacao/questao-racial/afrobrasileiros-e-suas-lutas/
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TABELA 1 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR COR/RAÇA NO BRASIL SEGUNDO OS 

CENSOS REALIZADOS NO PAÍS (1872-2010) 

Censo/ano Branca Preta Mestiça Amarela Parda Indígena 

 1872 37% 19% 44% - - - 

      1890 44% 15% 41% - - - 

1900 - - - - - - 

1920 - - - - - - 

1940 63,58% 14,66% - 0,59 21,32% - 

1950 65,08% 10,36% -    0,59% 23,98% - 

1960 59,70% 8,37% -    0,66% 31,27% - 

1970 - - - - - - 

1980 54,91% 6,09% - 0,60% 38,40% - 

1991 51,83% 5,09% - 0,46% 42,36% 0,19% 

2000 53,95% 6,19% - 0,45% 38,32% 0,43 

2010 47,7% 7,6% - 1,05 43,1% 0,43% 

Fonte: Pesquisa bibliográfica e IBGE (2010) 

 

Embora maior parte da população, os negros brasileiros permanecem 

subestimados em vários setores em nossa sociedade, o que vem de um processo 

histórico marcado pelo racismo e pela ausência de políticas públicas voltadas para essa 

população quando da abolição, mas que se retroalimenta e atualiza nas suas condições 

de vida atuais. Uma inserção desigual de brancos e negros brasileiros no sistema 

educacional, com prejuízo para os últimos, tem oferecido algumas pistas importantes no 

esforço de compreensão e superação das desigualdades percebidas. 

 

3.2 Cor/Raça e Educação no Brasil 

 

A educação é frequentemente percebida como veículo de transformação e 

mobilidade social, isso devido à relação que estabelece com a estratificação social, em 

que os acessos a maiores oportunidades educacionais se traduzem em melhores 

oportunidades de vida. Essa concepção, embora não exatamente moderna, alcança 

maior legitimidade no mundo moderno, no qual, a forma por excelência de ascensão dos 

indivíduos na hierarquia social passa a ser pelo conhecimento (FREITAS, 2009).  

Em detrimento do seu potencial transformador, pesquisas de institutos oficiais e 

estudos diversos têm indicado o sistema de ensino como mais um espaço de 
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desigualdade. Através deles nos é possibilitado apreender algumas das dimensões que 

abrangem a realidade vivenciada por brancos e negros na educação brasileira. Para nos 

lançarmos nessa discussão, abordamos num primeiro momento questões trabalhadas por 

autores comprometidos com a temática, num segundo momento apresentamos dados 

que completam o quadro geral apresentado por brancos, pretos e pardos na educação do 

país. 

 

3.2.1 Os estudos sobre as desigualdades na educação 

 

 Dentre os autores que procuraram analisar as desigualdades na educação 

destacam-se Bourdieu (1989), também em produção conjunta a Passeron (1975). A 

análise desenvolvida pelos supracitados autores é fundamentalmente socioeconômica, 

em que percebem o sistema de ensino como um sistema de violência simbólica, cuja 

função seria reproduzir as desigualdades já existentes na sociedade. 

 A violência simbólica se dá pela ação pedagógica, através da incucação e 

dissimulação, por meio das quais se impõe arbitrariamente a cultura dos grupos ou 

classes dominantes. Aqueles provenientes desses setores mais privilegiados veem-se, 

assim, favorecidos por sua herança cultural e um certo ethos de classe, que “ao se 

combinarem, concorrem para definir as condutas escolares e as atitudes diante da 

escola”. Entre os estudantes pobres, brancos e negros, o que se verifica é um processo 

de “mortalidade escolar”, que presente desde as fases iniciais, torna-se mais evidente na 

medida em que elevam os níveis de ensino (BOURDIEU, 1989, p. 10). 

Ribeiro (2002) concorda fundamentalmente com Bourdieu (1989) e Bourdieu e 

Passeron (1975) no ponto em que entende que as desigualdades de oportunidades 

educacionais no Brasil desempenham um papel central na reprodução de nossas 

desigualdades sociais. Embora privilegie, como aqueles, os efeitos advindos da classe 

para as desigualdades na educação brasileira, compartilha da afirmação da raça como 

um fator independente e que não diminui em importância ao longo do tempo, a despeito 

da impressionante expansão do sistema educacional. Para chegar a tal conclusão analisa 

as diferentes transições educacionais, desde as mais elementares até o ensino superior, 

em diferentes coortes de nascimento, de 1932 a 1984.  

 Também no que se refere às desigualdades em termos de oportunidades 

educacionais na sociedade brasileira, destacam-se os estudos realizados por Hasenbalg 



60 

 

(1979) e Hasenbalg e Silva (1999), que procuraram focalizar a desvantagem vivida 

pelos negros brasileiros nesse espaço em particular.  

Os autores em questão identificam uma forte correlação entre o desempenho 

escolar e o nível socioeconômico, com os estudantes pobres apresentando maiores 

dificuldades em relação aos de classe média e alta, o que estaria relacionado, entre 

outras, às diferenças na qualidade das escolas frequentadas. O peso do componente 

racial fica evidente, todavia, ao se constar que a criança negra, além de figurar entre as 

mais pobres, expostas, portanto, aos mesmos condicionantes de classe, ainda segue 

exibindo um desempenho inferior quando compartilhando com a branca uma mesma 

origem social e frequentando o mesmo tipo de escola. Esse fenômeno é atribuído por 

Hasenbalg (1979) às práticas e mecanismos discriminatórios disseminados no universo 

escolar.  

Algumas análises procuram abordar as desigualdades na educação destacando a 

escola como reprodutora dos estereótipos e preconceitos existentes na sociedade. No 

tocante, especificamente, a questão racial, uma desqualificação nesse sentido vem sendo 

empreendida especialmente a partir do século XIX, que segundo Fonseca (2006, p. 98), 

teria lançado uma tradição na educação do país: “práticas pedagógicas com um forte 

caráter disciplinar que visava infundir comportamentos tidos como adequados e 

desqualificar os sujeitos portadores de uma cultura diferenciada do modelo europeu”. 

Os negros no Brasil foram então considerados portadores de uma cultura perigosa, que 

deveria ser combatida.  

Tal processo, longe de representar qualquer impedimento formal dos negros 

brasileiros à educação, pode ser considerado igualmente violento, por difundir discursos 

e demarcar espaços dentro da escola, onde valores brancos são tidos como ideais, 

enquanto que se dissemina a ideia da inferioridade do negro. Nesse cenário, conforme 

aponta Müller (2006): 

 

[...] os programas escolares, de história pátria e moral e cívica, 

reproduziam a história oficial e conferiam a negros, índios e mestiços, 

o mesmo papel subalterno e inferiorizado que lhes era dado pela 

maioria de nossas elites intelectuais e políticas. Heróis, inteligentes, 

capazes, eram os brancos. Negros e índios eram selvagens, atrasados, 

degenerados, dotados de todos os vícios (MÜLLER, 2006, p. 156). 

 

Em seus estudos, Gomes (1996) pôde demonstrar a permanência de uma 

concepção racista e etnocêntrica na educação brasileira, isso já no contexto atual. A 
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partir de uma pesquisa etnográfica averiguou que os discursos, o imaginário e as 

representações sociais quanto à ideia de raça nas relações desenvolvidas na escola entre 

professores, alunos, diretores e demais atores ainda seriam marcados pela valorização 

da brancura, pela ideia da incapacidade intelectual do negro e pelo recurso da 

mestiçagem, como forma de suavizar o pertencimento racial dos diversos indivíduos. 

Na sua concepção, tal configuração tem contribuído para uma experiência menos 

positiva da população negra, comparativamente à branca, no contexto escolar. 

A questão qualitativa na educação pública brasileira é trabalhada por Freitas 

(2009, p. 298), para quem as diferenças em termos de qualidade na educação brasileira 

substituiriam na atualidade a diferenciação que outrora se dava entre os que tinham e os 

que não tinham acesso à instituição escolar pela pouca quantidade de vagas oferecidas. 

Conforme destaca: hoje, sem distinção de quaisquer tipos, “todos estão na escola, mas 

esses alunos não aprendem nem metade do que é esperado”- a escola pública no Brasil 

sendo marcada pela improdutividade, baixo rendimento, evasão e repetência.  

 Essa deficiência na política educacional brasileira encerraria, para a autora, 

também para Souza (2009), um padrão de “má fé institucional” empreitado contra 

nossas classes menos privilegiadas, entre as quais se encontram a maior parte dos 

negros brasileiros. Esse processo tem se materializado, efetivamente, através de 

planejamentos, decisões e na alocação de recursos, que não se propõe, realmente, a 

incluir os segmentos mais pauperizados da população. Na visão de Freitas (2009), 

apesar de um discurso oficial em prol de uma educação pública e de qualidade para 

todos, presente em maior ou menor intensidade nos vários períodos da história do país, 

todas as medidas tomadas pelo governo no rumo da expansão dessa política tem se dado 

no sentido de se beneficiar a elite, e mais recentemente, a classe média. 

 

3.2.2 Alguns dados referentes aos grupos de cor/raça na educação brasileira 

 

A fim de apreender as desigualdades apresentadas entre grupos de cor/raça na 

educação brasileira, resgatamos os dados referentes às PNADS realizadas pelo IBGE 

em 1988, 1998 e 2008, disponibilizados no “Relatório Anual das Desigualdades Raciais 

2009-2010”.  
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As dimensões analisadas dizem respeito, especificamente, ao analfabetismo, 

anos médio de estudo e taxa líquida de escolaridade
18

 para os ensinos fundamental, 

médio e superior. As categorias abordadas nessa publicação encontram-se divididas em 

dois grupos: o composto pelos brancos e outro por pretos e pardos. No número que 

corresponde à realidade total do país encontram-se incluídos, ainda, os amarelos e 

indígenas.  

Como primeiro ponto trabalhado, temos o analfabetismo, frequentemente 

lembrado como um dos principais indicadores para se mensurar a exclusão e a 

marginalização social. Ao acompanharmos os números relativos ao Brasil, expostos na 

tabela, registram-se quedas significativas no percentual de analfabetos existentes no 

país, entre 1988 e 2008. Tal questão reflete uma evolução do sistema educacional 

brasileiro no que se refere à incorporação e alfabetização de jovens e crianças. Nesse 

caminho, vê-se que os números que em 1988 apresentavam uma taxa de analfabetismo 

na população brasileira da ordem dos 18,9%, chegam dez anos depois a 13,8% e em 

2008 a 10% 
19

.  

 

TABELA 2 

TAXAS DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA COM 15 ANOS 

OU MAIS, SEGUNDO GRUPOS DE COR/RAÇA SELECIONADOS (BRANCOS, PRETOS 

E PARDOS) 
Cor/Raça 1988 1998 2008 

Branca 12,1% 8,4% 6,2% 

Preta e Parda 28,6% 20,8% 13,6% 

Total 18,9% 13,8% 10% 

Fonte: Microdados PNADs: 1988, 1998 e 2008 

Nota: o total engloba a população amarela e indígena. 

 

Em detrimento dos avanços apresentados, e que se refletem em todos os grupos 

raciais no Brasil, os dados desagregados a partir das categorias de cor/raça permitem 

colocar pretos e pardos como um grupo sobre-representado dentre os analfabetos 

brasileiros, assim como do outro lado, brancos como sub-representados em todos os 

                                                 
18

 A taxa líquida de escolaridade corresponde à razão entre a população que frequenta a escola em 

determinado nível de ensino, na faixa etária teoricamente adequada a esse nível, e a população total na 

faixa etária teoricamente considerada adequada para frequentá-lo. 

 
19

 Refere-se à população com 15 anos ou mais por ocasião das pesquisas realizadas, o que tem se 

estabelecido internacionalmente como padrão para se determinar o analfabetismo de uma população 

(CASTRO, 2009.). Destacamos, contudo, que tais dados apresentarão configuração variada se analisados 

as diferentes coortes de nascimento, em que pese a questão geracional, com indivíduos mais velhos 

apresentando maiores taxas de analfabetismo. 
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períodos analisados. Chega-se a se registrar, dessa forma, um percentual de 28,6% na 

taxa de analfabetismo apresentada por pretos e pardos em 1988, enquanto que entre os 

brancos se chegava aos 12,1%. Décadas depois, em 2008, esse número ainda seria 

menor que aquele apresentado pelos grupos de cor/raça preta e parda, 13,6%. Embora 

uma redução das taxas de analfabetismo se apresente expressiva, as diferenças 

permanecem acentuadas. 

Na discussão referente à média de anos de estudo apresentam-se novamente uma 

melhoria no que diz respeito a situação geral dos brasileiros, que conquistam um 

incremento de 2,9 anos de estudo entre 1988 e 2008. As PNADs analisadas mostram, 

todavia, que existem diferenças quando se considera as categorias de raça/cor, sendo 

que brancos, no período, apresentam um acréscimo de 3,1 anos de estudo, enquanto que 

pretos e pardos de 2,9. Esse movimento não só não alterou as desigualdades 

inicialmente colocadas entre os referidos grupos, verificadas no ponto de partida, como 

as ampliou, sendo que a diferença que em 1988 era de 1,6 anos passa em 2008 para 1,8 

anos. Nesse ano verifica-se uma média de 8,3 anos de estudo para os brancos e outra de 

6,5 para o grupo composto por pretos e pardos. Os dados em questão encontram-se 

dispostos na tabela abaixo: 

 

TABELA 3 

ANOS (MÉDIO) DE ESTUDO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA COM 15 OU MAIS 

DE IDADE, SEGUNDO OS GRUPOS DE COR/RAÇA SELECIONADOS (BRANCOS, 

PRETOS E PARDOS) 
Cor/raça 1988 1998 2008 

Brancos 5,2 6,8 8,3 

Pretos e Pardos 3,6 4,7 6,5 

Total 4,5 5,9 7,4 

Fonte: Microdados PNADs: 1988, 1998 e 2008 

Nota: o total engloba a população amarela e indígena. 

 

 

 

Conforme apresentam os indicadores calculados com base nas PNADs, 

analisadas a partir da tabela 4, ao longo dos períodos de 1988 a 2008 a taxa líquida de 

escolaridade da população brasileira no ensino fundamental da população brasileira 

apresentou uma melhoria significativa, passando de 80% em 1988, para 94,9% em 

2008. Especificamente no que se refere aos grupos de cor/raça, o indicador passou de 

84,9% para 95,4% no caso dos brancos, e de 74,9% para 94,7% no caso dos pretos e 

pardos. Esse quadro aponta para um processo de universalização desse nível de ensino 
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no Brasil, também para a redução das assimetrias raciais, sendo que um incremento 

maior entre pretos e pardos fez com que as distâncias entre esses dois grupos caíssem de 

10 pontos percentuais em 1988, para 0,7 pontos percentuais em 2008. 

 Os dados relativos ao ensino médio mostram-se, porém, menos positivos, tanto 

em termos gerais como no tocante à cor/raça dos indivíduos. Dessa forma, em 2008, a 

taxa líquida de escolaridade nesse nível de ensino no Brasil chegava apenas a 50,4%. 

Entre os brancos esse percentual era de 61%, a cima, portanto, do dado que corresponde 

a realidade nacional, enquanto que entre pretos e pardos a taxa ficava em torno dos 

42%, abaixo da taxa apresentada pelo país. Em ambos os grupos analisados verificam-se 

aumentos expressivos em comparação a 1988, quando os números em questão 

correspondiam a 22,2% e 7,8%. 

 

TABELA 4 
TAXA LIQUIDA DE ESCOLARIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL, 

SEGUNDO OS GRUPOS DE COR/RAÇA SELECIONADOS (BRANCOS, PRETOS E 

PARDOS), BRASIL, 1988-2008 
Cor/raça 1988 1998 2008 

Brancos 84,9% 93,4% 95,4% 

Pretos e pardos 74,9% 88,6% 94,7% 

Total 80% 90,9% 94,9% 

Fonte: Microdados PNADs: 1988, 1998 e 2008 

Nota: o total engloba a população amarela e indígena. 

 

 

TABELA 5 
TAXA LIQUIDA DE ESCOLARIDADE NO ENSINO MÉDIO, SEGUNDO OS 

GRUPOS DE COR/RAÇA SELECIONADOS (BRANCOS, PRETOS E PARDOS), BRASIL, 

1988-2008 
Cor/raça 1988 1998 2008 

Brancos 22,2% 40,7% 61% 

Pretos e pardos 7,8% 18,6% 42,2% 

Total 15,4% 29,9% 50,4% 

Fonte: Microdados PNADs: 1988, 1998 e 2008 

Nota: o total engloba a população amarela e indígena 

 

 A taxa líquida de escolaridade no ensino superior, exposta na tabela que se 

segue, permite uma análise diferenciada no que se refere aos ensinos fundamental e 

médio. A barreira nesse nível de ensino não se define pela evasão e repetência, mas pelo 
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vestibular, especialmente no caso das instituições públicas, e pelas mensalidades no que 

se refere às instituições privadas. Tal sistema tem por base valores como o 

individualismo e o mérito, o que sugere a entrada dos estudantes melhor qualificados e 

que dispõe dos recursos financeiros necessários para se manterem estudando. Reflete, 

ainda, os resultados acumulados nas etapas anteriores. 

  

TABELA 6 

TAXA LÍQUIDA DE ESCOLARIDADE NO ENSINO SUPERIOR, SEGUNDO OS 

GRUPOS DE COR/RAÇA SELECIONADOS (BRANCOS, PRETOS E PARDOS), Brasil, 

1988- 2008 
Cor/raça 1988 1998 2008 

Brancos 7,7% 10,9% 20,5% 

Pretos e pardos 1,8% 2,0% 7,7% 

Total 5,2% 6,8% 13,7% 

Fonte: Microdados PNADs: 1988, 1998 e 2008 

Nota: o total engloba a população amarela e indígena 

 

 Novamente destacam-se diferenças entre brancos e pretos e pardos nesse nível 

de ensino, em que os primeiros aparecem novamente acima da taxa nacional, 

alcançando 20,5%, em 2008, enquanto os segundos mostram-se novamente abaixo, 

7,7%. Embora se verifique ao longo do período analisado um incremento em ambos os 

grupos de cor/raça selecionados, mais significativo entre pretos e pardos que entre 

brancos, as diferenças manteram-se acentuadas.  Destaca-se, nesse sentido, que a taxa 

apresentada pelos pretos e pardos em 2008 seja a mesma apresentada pelos brancos 20 

anos antes. 

Verificou-se a partir dos referidos dados avanços significativos no rumo da 

educação brasileira, com ampliação do acesso em todos os níveis educacionais (com 

destaque para o ensino fundamental), diminuição do analfabetismo e ganhos em anos de 

estudo por parte da população. Entre os grupos de cor/raça selecionados, ganhos 

também são percebidos, embora uma desigualdade ainda se apresente persistente, com 

piores indicadores educacionais para os pretos e pardos.  

Em meio a tal cenário, interessa-nos abordar algumas das estratégias 

desenvolvidas pelo Estado brasileiro no rumo de uma educação mais democrática, em 

particular no que se refere a negros e brancos, em virtude do que, passamos a abordar a 

Lei 10.639 e as Cotas nas Universidades Públicas, modalidades de política de ação 

afirmativa adotadas no Brasil a partir do início dos anos 2000. 
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3.3 As Políticas de Ação Afirmativa na Educação Brasileira: A Lei 10.639 e as cotas 

nas universidades públicas 

   

È possível afirmar que alguns avanços no que tange a educação dos negros 

brasileiros, mais perceptível através de dados estatísticos, mas nem por isso restrita a 

eles, já carreguem os efeitos das políticas de ação afirmativa, mencionadas brevemente 

no capítulo anterior, tidas como resultantes da luta travada pelo Movimento Negro 

Brasileiro na busca e afirmação dos direitos da população negra no país. Esse tipo de 

política fora definida por autores como Gomes (2002) como: 

 

[...] políticas públicas (e privadas), voltadas para a concretização do 

principio constitucional da igualdade material e à naturalização dos 

efeitos da discriminação racial, de gênero, idade, de origem nacional e 

de compleição física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser 

simplesmente um principio jurídico a ser respeitado por todos e passa 

a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado [...] 

visam combater não somente as manifestações flagrantes de 

discriminação, mas também a discriminação de fato, de fundo cultural, 

estrutural, enraizada na sociedade. [...] Trata- se, em suma, de um 

mecanismo sociojurídico, destinado a viabilizar primordialmente a 

harmonia e a paz social, seriamente perturbadas quando um grupo 

social expressivo se vê à margem do processo produtivo e dos 

benefícios do progresso, bem como a robustecer o próprio 

desenvolvimento econômico do país, na medida em que a 

universalização do acesso a educação e ao mercado de trabalho tem 

como consequência inexorável o crescimento do país como um todo 

(GOMES, 2002, p. 129).  

 

A necessidade da adoção de tais medidas baseia- se no fato de que em 

sociedades desiguais as demandas dos grupos minoritários e/ou historicamente 

discriminados respondidas de forma homogênea dentro das chamadas políticas 

universais só confirmam a teoria que tais políticas somente tendem a perpetuar as 

desigualdades já distribuídas, sendo então necessárias políticas específicas, nas quais se 

inserem as ações afirmativas (CESÁR, 2007).  

Assim aconteceu em países como os Estados Unidos, que teria sido o primeiro a 

adota-las no contexto do Movimento pelos Direitos Civis dos negros norte-americanos, 

na década de 60 do século XX. A partir de então, verificam-se experiências semelhantes 

em vários países da Europa ocidental, na Índia, Malásia, Austrália, Canadá, Nigéria, 

África do Sul, Argentina, Cuba, dentre outros.  Nesses países seu público-alvo variou 

segundo as situações existentes, abrangendo minorias étnicas, raciais, portadores de 
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deficiência e mulheres, em áreas como, o mercado de trabalho, o sistema educacional e 

a representação política (MOEHLECKE, 2004). 

 A Lei 10.639
20

 e as cotas nas universidades públicas representam cada uma um 

tipo de política afirmativa adotada no Brasil. Tanto a primeira quanto a segunda visam 

contribuir para a diminuição das desigualdades entre negros e brancos na educação 

brasileira, entendendo que uma mudança nesse sentido interfere positivamente, também, 

para superação de uma estrutura social desigual no país, uma vez considerado o 

potencial de mobilidade trazido pela educação, a preparação para o mercado de trabalho 

e para o usufruto da cidadania.  

 Podemos considerar que as supracitadas políticas desempenham ainda uma 

função pedagógica importante, no ponto em que promovem uma inflexão na sociedade 

brasileira que extrapola o âmbito da escola ou da universidade, forçam o debate, a 

quebra de antigos paradigmas, o reconhecimento das demandas e lutas da população 

negra no Brasil. 

A Lei 10.639 data de 09 de janeiro de 2003 e encontra-se relacionada à 

valorização da identidade, da memória e da cultura negras. Vincula-se à garantia do 

direito à educação, expresso em nossa constituição, requalificando-o ao incluir nesse o 

direito à diferença, que passa a compor às Novas Diretrizes para a Educação Nacional. 

A partir de então é tornado obrigatório o ensino da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira” na educação básica, abrangendo, especialmente, as disciplinas de Artes, 

História e Literatura (GOMES 2011).  

A partir de tal instrumento objetiva-se responder algumas das questões 

colocadas à política educacional do país, confrontando as práticas e a um imaginário 

racial a muito “presentes na estrutura e no funcionamento da educação brasileira, tais 

como o mito da democracia racial, o racismo ambíguo, a ideologia do branqueamento e 

a naturalização das desigualdades raciais”.  

A ideia aqui é promover a equidade, o direito à diversidade, colocados em 

prática a partir de programas e projetos, que para além de uma ação pontual, possam 

inserir a questão racial nas metas educacionais do país, a nível federal, estadual e 

municipal. Na ponta da política, nas escolas públicas, a Lei 10.639/03 tem se efetivado 

a partir de um conjunto bem variado de práticas pedagógicas, como na formulação dos 
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 Destacamos que devido à inclusão da temática indígena a Lei 10.639/2003 foi alterada pela Lei nº 

11.645/2008. 
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Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e em trabalhos conjuntos com a comunidade, 

movimento negro e comunidades-terreiro, também em projetos interdisciplinares 

(GOMES, 2011, p. 8). 

Enquanto a Lei 10.639/03 pode ser considerada um remédio aos efeitos, mais 

imediatamente, culturais do racismo na educação brasileira, inserindo-se no rol das 

demandas por “reconhecimento”, as cotas nas universidades públicas respondem à 

demanda por “redistribuição”, tendo em vista uma sub-representação vivida pelos 

negros brasileiros no ensino superior, o que implica frequentemente em uma inserção 

subalterna no mercado de trabalho em comparação à população branca.  

 O objetivo das cotas nas universidades públicas brasileiras é colorir o universo 

universitário, democratizar o acesso à educação superior, promovendo, na prática, a 

igualdade de oportunidade. Dentro dessa nova lógica, o Estado renuncia a sua histórica 

neutralidade e passa a agir no sentido de propiciar a entrada dos negros e outros grupos 

discriminados no ensino superior público (GOMES, 2002). Assume-se, dessa forma, 

que certos grupos estariam sujeitos a desvantagens em virtude de suas condições de vida 

e de escolarização, em menores condições de concorrer no vestibular com indivíduos 

provenientes daquelas parcelas mais privilegiadas da sociedade, rompendo com que 

seria unicamente uma “seleção entre selecionados”, a conservação de uma estrutura 

meramente reprodutora das desigualdades postas na sociedade (BOURDIEU, 1989).  

 As primeiras universidades brasileiras a implantar oficialmente um sistema de 

cotas foram a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade 

Estadual do Norte Fluminense (UENF) em 2003 (CESAR, 2007). Atualmente, no 

Brasil, grande parte das instituições públicas de ensino superior adota, dentre as formas 

tradicionais de ingresso, algum tipo de ação afirmativa, obedecendo a deliberações dos 

conselhos universitários ou a leis estaduais, sendo a mais comum delas as cotas.  Nas 

universidades federais a implementação de um sistema nesses moldes passa a obedecer 

a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012.  

 Todavia, um aspecto que precisa ser considerado ao discutirmos as cotas para 

negros nas universidades públicas é a polêmica que geralmente as acompanha.  

 Um primeiro dilema nesse sentido refere-se à discussão sobre igualdade formal 

versus igualdade material. Segundo nos apresentou Gomes (2002), as ações afirmativas 

atentam-se ao principio da igualdade material, ou seja, objetiva, concreta, sendo seus 

opositores guiados pela formula do “todos iguais perante a lei”, um princípio 

meramente jurídico, que os fazem defender a visão das cotas como inconstitucionais, já 
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que prevê tratamento diferenciado no acesso ao ensino superior público
21

. Ao ir contra 

tal argumento, o supracitado autor afirma que “vários dispositivos da [própria] 

constituição de 1988 revelam o repúdio do constituinte pela igualdade processual e sua 

opção pela concepção de igualdade dita material ou de resultados”, não tendo sentido o 

argumento que afronta tais medidas, baseadas num principio estático de igualdade 

(2002, p. 140). 

 Um outro dilema procura contrapor políticas universais às políticas especificas. 

Autores assumidamente contrários às cotas raciais, tais como Maggie e Fry (2002) 

adotam essa perspectiva, pois, segundo eles, o racismo à brasileira é classista e não 

estrutural. Sendo assim, afirmam que a causa das desigualdades sociais seria 

solucionada através de políticas universais e não ações focalizadas como a reserva de 

vagas. Tal argumento tem sido desacreditado por grande parte dos autores que tratam da 

temática, tais como Silvério (2002), para quem a condição de exclusão dos negros não 

pode ser revertida por leis de mercado e por políticas universalistas, que embora 

necessárias, mostram-se insuficientes diante dos mecanismos discriminatórios, que 

exigem a adoção de políticas específicas. 

 Encontra-se tensão também na defesa de políticas que beneficiassem apenas os 

pobres, entendendo que dessa forma seriam beneficiados os negros, já que seriam 

majoritários entre as classes menos privilegiadas, não sendo, portanto, necessárias ações 

baseadas na raça. E em outro ponto, ligar-se a critérios de raça discriminaria os brancos 

pobres, que, em alguma medida, ver-se-iam excluídos. É Almeida (2007) quem rebate 

essa ideia: 

 

O argumento da pobreza precisa ser desmistificado. Não se trata de 

ignorar que existam pobres de outros grupos de cor que não são 

negros. O que estamos dando ênfase aqui é para o fato de que seja 

necessário implementar uma política especifica para os negros, 

independente, de uma política de combate a pobreza. Em razão do seu 

alto grau de marginalização e da disseminação generalizada da baixa 

auto-estima, uma política voltada aos mais pobres sem a articulação 

com a questão racial, não conseguirá alavancar, especificamente, os 

segmentos negros da população que são em numero muito maior entre 

os mais pobres (ALMEIDA, 2007, p. 472). 

 

 Um último dilema lembrado refere-se às cotas, como ameaça a “meritocracia”. 

Para Souza (2009) essa seria a ideologia dominante do mundo moderno, tido como justo 
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 Destaca-se aqui, a decisão do Supremo Tribunal Federal, o qual se manifestou unanimemente favorável 

às cotas raciais quando da ação de inconstitucionalidade proposta pelo partido Democratas. 
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ao conceber a crença de que, teoricamente, superamos as barreiras de sangue e 

nascimento das sociedades pré-modernas, para nos vangloriamos do fato de que hoje o 

que se leva em conta é o desempenho diferencial de cada um. O autor entende que o 

mérito nas sociedades modernas funciona como justificativa moral para haver 

vencedores e perdedores, num contexto em que os papeis são, quase sempre, 

previamente definidos. Há que se questionar até onde existe mérito no acesso às vagas 

concorridas de uma universidade pública entre indivíduos favorecidos por condições de 

vida que nada tem a ver com merecimento. 
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CAPÍTULO IV- COR/ RAÇA E SELETIVIDADE NAS CARREIRAS DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

 

 

 

 Nesse capítulo trabalhamos os dados referentes à pesquisa, atendendo ao 

objetivo de identificar as participações de brancos e negros nas carreiras da 

Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES.  Cumpre demonstrar a relação 

entre as categorias de cor/raça branca, preta e parda e as possibilidades de inserção 

dentre as carreiras de maior e menor prestígio na universidade, o que entendemos 

corresponder a um aspecto importante da seletividade imposta a certos grupos no acesso 

ao ensino superior no contexto brasileiro. 

 Como primeiro item abordado tem-se a educação superior no Brasil, em que são 

apresentados alguns dos aspectos que possibilitam caracterizar esse nível de ensino 

como seletivo, historicamente elitista. Vemos que uma mudança quanto a esse cenário é 

possibilitada na expansão ocorrida na década de 60 do século XX, sem alcançar, 

contudo, grande sucesso. Nos anos de 1980 e 1990 a educação, sobretudo a superior, 

compõe as reivindicações dos movimentos sociais, em especial, o Movimento Negro, o 

que acaba por influenciar um novo leque de medidas, já no século XXI. 

No item que se segue discutimos a desigualdade que se apresenta numa 

distribuição irregular dos diferentes grupos no interior da universidade, a fim de situar 

melhor nossa exploração quanto ao acesso de brancos e negros às carreiras na 

UNIMONTES. Tal fenômeno teria sido discutido pioneiramente por Bourdieu (1999) 

que identificou uma divisão entre o que seriam carreiras masculinas e carreiras 

femininas, e que corresponderiam a realidades diferentes em termos de prestígio. Outros 

estudos, tomada a realidade brasileira, ocupar-se-iam de demonstrar essa diferenciação 

tendo por base não só o sexo/gênero, mas as condições socioeconômicas e a raça. 

Passamos a apresentar então a realidade encontrada na universidade analisada, 

utilizando, para tanto, dados fornecidos pelo INEP através do Censo da Educação 

Superior, realizado em 2010. 

 

4.1 A Educação Superior no Brasil 

 

As desigualdades verificadas na educação, tais como as apresentadas entre os 

grupos de cor/raça no Brasil, refletem-se, conforme destacara Bourdieu (1989, p. 5), nas 
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oportunidades de acesso diferenciadas ao ensino superior, que parece compor assim, “o 

resultado de uma seleção direta ou indireta que, ao longo da escolaridade pesa com rigor 

desigual sobre os sujeitos”. 

 Apesar de sucessivas expansões na educação pública brasileira, inclusive com 

um ensino fundamental praticamente universalizado, essa espécie de funil se mantêm, 

graças a um sistema consubstanciado em altas taxas de evasão e repetência, cujas 

vítimas encontram-se dentre a população mais pobre, mas atingindo, sobretudo, os 

estudantes negros, que continuam a ser barrados ao longo de sua trajetória pelo sistema 

educacional, em sua maior parte não chegando à universidade (QUEIROZ, 2004; 

FREITAS, 2009;). Essa desvantagem dos negros brasileiros em relação aos brancos 

pôde ser visualizada nos estudos e dados apresentados no capítulo anterior. 

Podemos afirmar, sem ressalvas, que a história do acesso ao ensino superior no 

Brasil tem se relacionado a uma história de manutenção de privilégios, constituído 

desde o início como um tipo de ensino para poucos. Dessa forma, aqueles que o 

acessavam pertenciam quase que exclusivamente a elite brasileira, em que seu papel era 

o de formar as lideranças intelectuais, políticas e econômicas do país (HERINGER, 

2011; QUEIROZ, 2001).  

Uma mudança em relação a esse cenário passa a ser vislumbrada somente a 

partir da década de 60 do século XX, quando algumas medidas no rumo da expansão do 

ensino superior brasileiro são tomadas pelo governo militar em virtude da pressão 

exercida pelos setores médios da sociedade, do crescimento econômico e da 

urbanização, que acabavam por confirmar uma necessidade crescente de mão de obra 

qualificada para o mercado nacional. Para autoras como Pereira e Passos (2007) esse 

seria o momento ideal, uma primeira iniciativa no sentido de dar oportunidade de outros 

grupos acessarem esse nível de ensino. 

 Contudo, apesar de objetivar, fundamentalmente, a modernização e ampliação 

das instituições públicas, destacadamente das universidades federais, tal expansão 

acabou por se desdobrar no surgimento do que Martins (2009, p. 3) denominou por 

“novo ensino superior privado” 
22

, “uma vez que as modificações introduzidas nas 

universidades federais não conseguiram ampliar satisfatoriamente suas matriculas para 
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  Segundo o autor, “o ensino superior privado anterior à Reforma de 1968 se organizou de maneira 

bastante próxima ao ensino público. Não seria totalmente incorreto supor que o ensino privado então 

existente possuía um caráter semi- estatal”, o novo ensino superior privado, contudo, articulou-se de 

maneira mais próxima a uma empresa, mercadorizando a educação (MARTINS, 2009, p. 4). 

 



73 

 

atender à crescente demanda de acesso”. Assim, embora se apregoasse a universidade 

pública como forma preferencial de organização do ensino superior brasileiro, grande 

parte das vagas em expansão deu-se a partir de faculdades particulares, mantendo-se 

grande concorrência quanto àquelas oferecidas no sistema público. Essa configuração 

particular se estende até os dias de hoje, em que do total das matriculas realizadas nas 

instituições superiores de ensino em 2010, 74,2% se deram no setor privado (INEP, 

210).  

Alguns autores têm demonstrado como esse tipo de política beneficiou as classes 

mais altas e notadamente a classe média, que não havia tido por satisfeitas suas 

demandas por educação, em maiores condições de se apropriar das vagas que surgiam. 

(QUEIROZ, 2001; MARTINS, 2009; HERINGER, 2011). Uma desigualdade 

persistente no acesso à educação no Brasil, em particular, a superior, passa a constituir 

material de denúncia e também de reivindicação política de parte de vários setores da 

sociedade no país, contexto dos anos 80 e 90. O Movimento Negro, especialmente, 

passa a cobrar uma postura ativa do governo brasileiro, a fim de diminuir as distâncias 

de negros e brancos nesse campo específico, cenário de onde emergem as políticas de 

ação afirmativa, e uma modalidade específica: as cotas raciais, que passam a ser 

implementadas a partir dos anos 2000. 

 Assiste-se, nesse caminho, o surgimento de uma nova percepção em relação à 

educação superior no Brasil, quando uma nova política de expansão passa a considerar 

algumas das diferenciações históricas que lhes seriam características, tais como as de 

ordem socioeconômica, raciais, também regionais. Conforme seria apresentado em 

documento editado pela CAPES em 2002: 

 

[...] a nova expansão do ensino superior deverá articular iniciativas 

dos setores público e privado, buscando desenvolver políticas 

diferenciadas de estímulo ao acesso, por parte de diferentes grupos 

sociais, ao ensino superior e uma mais adequada distribuição regional 

da oferta e das oportunidades educacionais (SOARES, 2002, apud 

HERINGER, 2011).   

 

Essas diretrizes vão ao encontro do PNE- Plano Nacional de Educação, 

2001‐2010, que, entre outros objetivos, estabelece a expansão da oferta de educação 

superior, a diminuição das desigualdades por região e a diversificação de um sistema 

superior de ensino para atender clientelas e grupos com demandas específicas de 

formação (INEP, 2010). 



74 

 

 As iniciativas postas em prática no rumo dessa nova política expansionista do 

ensino superior brasileiro tem se ampliado e diversificado bastante. Ainda no governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) verifica-se a criação do Exame Nacional 

do Ensino Médio- ENEM, como alternativa progressiva para mudança nos processos de 

seleção.   

 Nos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) inicia-se um período de 

expansão do número de vagas nas universidades públicas, de criação de novas 

universidades e expansão das existentes, além de investimentos na expansão de vagas 

nas instituições privadas de ensino superior, através de bolsas do PROUNI - Programa 

Universidade para Todos, com o recorte específico para estudantes negros, oriundos de 

escola pública, indígenas e portadores de deficiência. 

  Mais recentemente, a partir de 2010, o governo federal implementou o SISU, 

permitindo, a partir da nota apresentada no ENEM, o acesso às instituições federais com 

uma maior circulação de estudantes selecionados entre diferentes unidades da federação 

(HERINGER, 2011).  

Uma combinação de políticas de ação afirmativa para grupos sub-representados 

no ensino superior e a expansão na oferta de vagas nesse nível de ensino tem colaborado 

para uma ampliação real do acesso à educação superior no país. Contabilizam-se, nesse 

sentido, 14 novas universidades criadas, além da interiorização de grande parte das 

universidades já existentes, mais de 300 mil negros beneficiados por políticas como as 

cotas e um aumento geral no número de matrículas nos cursos de graduação da ordem 

dos 110,1% de 2001 a 2010 (INEP, 2010).  

 Alguns pontos permanecem, contudo, problemáticos. Embora possamos 

considerar que os caminhos para uma maior democratização do acesso ao ensino 

superior no contexto brasileiro possam estar sendo gradualmente traçados, uma 

seletividade e elitização históricas permanecem como achado persistente, configurando 

um desafio constante na política educacional brasileira, mantendo a atenção dos 

pesquisadores. 

A concentração regional ainda é uma realidade, segundo demonstra o Censo da 

educação Superior, em que a região Sudeste concentra 48,7% das matrículas nas 

instituições de ensino superior no país, enquanto as demais regiões somadas 

corresponderiam aos outros 51, 3% (INEP, 2010). O setor privado, conforme já 

assinalado, detinha em 2010 74,2% das matrículas nesse nível de ensino, inacessível a 

maior parte da população pelo alto investimento que envolve, em que programas como 
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o PROUNI, embora relevantes, não conseguem responder a demanda colocada. Por 

outro lado, mantém-se um alto nível de concorrência quanto às vagas oferecidas no 

sistema público, por uma escassez de vagas ainda flagrante. Essas vagas, notadamente 

as mais prestigiadas e concorridas, continuam a ser ocupadas majoritariamente por 

estudantes provenientes das classes mais privilegiadas, em sua maioria brancos, uma 

vez que a educação das classes populares e dos negros encontra-se marcada por uma 

série de deficiências, em menores condições, portanto, de competir por elas. 

 

4.2 A Seletividade das Carreiras Universitárias 

  

 As diferenciações quanto à natureza das carreiras acessadas pelos diferentes 

grupos no interior das instituições de ensino superior correspondem a um aspecto 

importante da seletividade que se verifica nesse nível de ensino, em que se reproduzem, 

sob a égide do mérito, algumas das hierarquias existentes na sociedade brasileira, tendo 

em vista as diferentes possibilidades em termos de “poder, propriedade, valorização 

social e satisfação psicológica” apresentadas. 

 No Brasil, alguns estudos tem se destacado nessa discussão, como os realizados 

por Ribeiro e Klein (1982); Rosemberg (2001); Queiroz (2001 e 2004); Teixeira (2003); 

Beltrão e Teixeira (2004) e Carvalho (2007). Esses influenciados pela teoria proposta 

por Bourdieu (1999), que identifica no interior das instituições de ensino superior uma 

divisão entre o que seriam carreiras femininas, inscritas no domínio da reprodução, e 

carreiras masculinas, inscritas no domínio da produção - um princípio de dominação 

que tem por base a reprodução da ordem de gênero, de uma hierarquia que concebe aos 

lugares, tradicionalmente ocupados por mulheres, menos prestígio que aqueles 

ocupados por homens.  

 Todavia, nos estudos sobre a seletividade das carreiras universitárias no contexto 

brasileiro verificam-se, além da questão da diferenciação masculina e feminina nas 

carreiras, uma preocupação em relação à participação por cor/raça, bem como, quanto à 

origem social. Dessa forma, tem-se em Ribeiro e Klein (1982) uma abordagem que 

privilegia as diferenciações de caráter socioeconômico; Rosemberg (2001) e Carvalho 

(2007) procuram enfocar a presença de mulheres nas diferentes carreiras; Queiroz (2001 

e 2004) procura articular as dimensões de raça e gênero, ocupando-se, em um trabalho 

mais recente, apenas das diferenciações de ordem racial; Teixeira (2003) analisa não 

somente os lugares ocupados por alunos negros na universidade, mas também os dos 
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professores; por fim, em Beltrão e Teixeira (2004) a análise se volta para negros e 

mulheres, identificando quão próximas são as realidades destes dois grupos.  

 As conclusões alcançadas por tais estudos revelaram-se parecidas, embora as 

respectivas análises contemplem realidades diferenciadas, abordando desde 

Universidades como a Federal da Bahia- UFBA (QUEIROZ, 2001) e a da Paraíba- 

UFPB (CARVALHO, 2007), como dados disponibilizados a partir dos Censos 

demográficos (BELTRÃO e TEIXEIRA, 2004). Nessas, vê-se que os negros e os 

pobres, como as mulheres, seguiam presentes em carreiras de menor prestígio, enquanto 

que indivíduos brancos e de classe média ou alta estavam mais representados nas 

carreiras mais prestigiadas, sendo considerado para a escala de prestígio ora o retorno 

financeiro no mercado de trabalho, ora relação candidato/vaga, ou ainda se 

reproduzindo a divisão feminino-masculina identificada por Bourdieu (1999). 

 Uma distribuição desigual nas carreiras universitárias, tal qual a evidenciada nos 

estudos em questão, nos leva a concordar com Nogueira (2004), para quem os 

indivíduos não se distribuem aleatoriamente entre os diversos cursos ou, nos nossos 

termos, nas diversas carreiras, em função de supostas preferências ou interesses de 

natureza idiossincrática, pelo menos na maioria das vezes. Ao contrário, essa 

distribuição, como bem coloca o autor, está estatisticamente relacionada às suas 

características sociais, tais como a origem social, o pertencimento racial, o sexo e a 

idade do estudante.  

 Essa divisão no interior da universidade se opera em pelo menos duas etapas: 

uma no momento da inscrição no vestibular, que podemos designar por pré-seleção, e 

outra por ocasião da realização do exame, a seleção propriamente dita. 

 Conforme observam Ribeiro e Klein (1982), em alguns casos a pré-seleção é tão 

eficiente que no momento do vestibular um substrato ou grupo já se encontra bastante 

depurado, o que significa dizer que ocorre uma equivalência entre os perfis 

apresentados pelos concorrentes. Tal atitude revela, muitas vezes, uma escolha realista 

frente aos altos níveis de concorrência verificados entre as carreiras mais prestigiadas, e 

as diferenças em termos de preparação apresentadas pelos candidatos, como constatou 

Teixeira (2003). Mas também guarda “a interiorização de um destino objetivamente 

determinado [...] continuamente lembrado pela experiência direta ou mediata e pela 

estatística intuitiva das derrotas ou dos êxitos parciais” dos indivíduos pertencentes ao 

seu grupo, conforme apontara Bourdieu (1989, p. 9).  
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4.3 O Estudo sobre a Seletividade das Carreiras na Universidade Estadual de Montes 

Claros 

 

 Apresenta-se nesse estudo a participação de brancos e negros nas carreiras da 

Universidade Estadual de Montes Claros, a UNIMONTES, com destaque para a relação 

entre os diferentes grupos de cor/raça e o prestígio das carreiras acessadas.  

A referida Universidade se destaca como centro de excelência na produção de 

conhecimento, cuja influência se estende por toda a região Norte do estado de Minas 

Gerais, na qual se encontra inserida a cidade de Montes Claros, alcançando uma 

população de aproximadamente 2.771.431 de pessoas (IBGE, 2010).  

A região se caracteriza, política, social, econômica e ecologicamente, de maneira 

diferenciada dentro do que é considerado usualmente como realidade mineira, conforme 

demonstram os estudos de Costa (2005), quem procura resgatar seu papel junto à 

história como região fundadora do estado de Minas Gerais
23

.  

Em contraste com a região mineradora, que serviu de modelo para a “ideologia 

da mineiridade”, no Norte (ou nos “Geraes”) se desenvolveu uma sociedade 

agropastoril, na qual circulavam vaqueiros, agregados e escravos. Na paisagem veem-se 

chapadas em contraponto as montanhas; a culinária e o folclore local guardam 

especificidades próprias, de que são exemplos: as festas populares, o artesanato, o arroz 

com pequi.  

 As formas autoritárias que por um longo período desenharam as relações nessa 

porção do estado caracterizaram-se pelo mandonismo e clientelismo político, 

materializados na figura dos coronéis, que para justificar sua supremacia, valiam-se da 

força bruta e do temor que despertavam na população, contrabalançando violência e 

exclusão social e política com o paternalismo (PORTO, 2002, apud JUNIOR, 2008).  

Sobre o discurso da pobreza, associado às condições climáticas regionais, 

armaram-se as elites locais, justificando, pela identificação com o nordeste “pobre e 

árido”, a adoção de investimentos governamentais, sobretudo, a inclusão do Norte de 

Minas na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste- 

SUDENE- na década de 1960.  

                                                 
23

 Tal argumento se apoia na ideia de que Minas Gerais teria se formado a partir da conjugação da região 

dos “currais”, área criadora de gado que se estendia ao longo do curso médio do rio São Francisco, 

povoada por baianos e paulistas, com a região das minas, tendo como berço no primeiro caso a cidade de 

Matias Cardoso e no segundo, Mariana. 
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Embora se dê início a partir de então, a um significativo processo de 

modernização, verifica-se o aumento das desigualdades sociais, ainda hoje pouco 

alteradas, com a concentração dos setores mais pobres da população “nos lugares mais 

remotos e menos equipados, excluídos da pauta de prioridades dos poderes públicos 

municipais, apesar de acenarem com as maiores carências” (JUNIOR, 2008, p. 73). 

Ao se buscar apreender os modos com que a UNIMONTES é racialmente 

ocupada entende-se poder contribuir para a compreensão do fenômeno do autoritarismo 

social, que no Brasil tem se afirmado como medida das relações desenvolvidas entre as 

diferentes classes e grupos. Todavia, ao analisarmos especificamente essa Universidade 

acabamos por privilegiar a alguns dos aspectos em que se transveste as desigualdades 

vivenciadas por brancos e negros na sociedade montesclarense, também na norte- 

mineira, tendo em vista a posição estratégica assumida pela cidade de Montes Claros no 

conjunto da região, como centro urbano, político e econômico.  

Lembramos que a raça tem se apresentado como um fator determinante na 

reprodução da desigualdade brasileira (FERNANDES, 1965; HASENBALG, 1979). 

Aqui, negros ocupam as piores colocações no mercado de trabalho, são maioria dentre 

os trabalhadores informais, detém as piores condições de moradia, menor escolaridade, 

são vítimas preferenciais da violência
24

, além de depreciações e discriminações 

diversas.  

A realidade montesclarense não escapa da apresentada no país, conforme 

demonstram estudos como os de Alves (2003), que, a partir de uma análise obtida por 

um levantamento de dados tipo Survey, apresenta a desvantagem vivida pela população 

negra da cidade, em questões como escolaridade, renda, acesso a bens culturais, dentre 

outras. Uma diferenciação quanto ao acesso de brancos e negros às carreiras mais ou 

menos prestigiadas no interior da UNIMONTES se constitui como um ponto marcante 

dessa realidade.  

Limitam-se, assim, os ganhos possibilitados pela inserção de jovens negros 

nesse nível de ensino, uma vez considerado o papel do prestígio nos processos de 

estratificação social, a partir do qual facilmente se converte em maiores possibilidades 

                                                 
24

As PNADS apresentadas no Relatório Anual das Desigualdades Raciais- 2009/2010 dão conta de tal 

realidade, ainda assim é ilustrativo o dado segundo o qual “duas em cada três pessoas (66%) mortas por 

policiais militares em serviço na cidade de São Paulo são pardas ou pretas-[...] levantamento inédito 

realizado pelo DIÁRIO baseado em casos apresentados à Polícia Civil como confrontos em 2012. A 

proporção é superior a de negros na população paulistana (38%) e também entre os presos do estado 

(54%)"(Disponível:http://diariosp.com.br/noticia/detalhe/49039/Policia+Militar+mata+mais+pardos+e+n

egros). 

http://diariosp.com.br/noticia/detalhe/49039/Policia+Militar+mata+mais+pardos+e+negros
http://diariosp.com.br/noticia/detalhe/49039/Policia+Militar+mata+mais+pardos+e+negros
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em termos de retorno financeiro, sendo que, a este se associa ainda satisfação 

psicológica, valorização e realização pessoal (WEBER, 1969; TUMIN, 1970).  

Sabe-se que o acesso a um curso superior guarda sempre ganhos potenciais, 

tanto em razão de melhores possibilidades de inserção no mercado de trabalho, quanto 

para o exercício da cidadania, fonte de reconhecimento e estima social, de modo que 

não é objetivo desse estudo reduzir a relevância de qualquer um deles, inclusive pelos 

diferentes significados que assumem individualmente. Todavia, hierarquias quanto ao 

prestígio das carreiras encontram-se postas, e embora sujeitas a algumas variações, têm 

se apresentado de maneira quase uniforme em meio às sociedades ocidentais (TUMIN, 

1970). 

 Para classificação de quão prestigiosa é determinada profissão, os indivíduos 

quase sempre consideram fatores como sua popularidade e atração, a habilidade 

supostamente exigida, a educação supostamente necessária, a importância do papel para 

a sociedade, renda e estilo de vida correlatado (TUMIN, 1970). A partir desses, as áreas 

consideradas como as de maior prestígio passam a se referir ,frequentemente, às 

mesmas destacadas por Bourdieu (1999), ligadas as chamadas disciplinas duras, ou ao 

domínio masculino da produção, como as da engenharia, o direito e a medicina, já as de 

menor prestígio, referem-se às de formação de professores ou de alguma forma ligadas 

ao cuidado, femininas, dentre as quais estão as de geografia, enfermagem e serviço 

social.  

 Destacamos que para o nosso estudo construímos nossa própria escala de 

prestígio, por se entender que seria mais condizente com a realidade da UNIMONTES e 

da própria região. 

Como último ponto, é preciso considerar que na universidade em questão 

políticas de cotas passam a ser implementadas a partir de 2005, em resposta a Lei 

Estadual n° 15.259 de 27 de julho de 2004, o que se apreende, portanto, da seletividade 

imposta aos negros no acesso às carreiras nesse espaço trás os efeitos de tal política, 

embora não se disponha de instrumentos para mensurá-los diretamente. 

 

4.3.1 Caminhos Metodológicos da Pesquisa 

 

Para analisar a distribuição de brancos e negros no interior da UNIMONTES, 

buscando, assim, apreender o fenômeno da seletividade imposta no acesso às carreiras 

dessa Universidade, contamos com uma abordagem quantitativa e qualitativa. 
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 O enfoque quantitativo representa o que pode ser medido, mensurado, e é 

indicado em situações em que o que se objetiva é um estudo exploratório, um 

diagnóstico, a partir do qual se torna possível uma maior generalização (CHEMIN, 

2010; GIL, 1995). As informações obtidas nessa etapa correspondem ao banco de dados 

fornecidos pelo INEP, o que nos leva a considerar que se trata de uma análise realizada 

a partir de dados secundários. 

 O método qualitativo colabora para a interpretação da realidade evidenciada, no 

ponto “em que a compreensão das informações é feita de modo mais geral e inter-

relacionada com fatores diversos, dando preferência a contextos, fenômenos, tópicos, 

conceitos”, que oferecem sustentação ao problema proposto (CHEMIN, 2010, p. 55). 

Nesse caso, os referidos contextos, fenômenos e conceitos foram construídos ao longo 

dos capítulos anteriores, a partir de pesquisa bibliográfica, realizada em livros, artigos 

científicos e sites da internet. 

 Os dados quantitativos, disponibilizados pelo INEP, são obtidos pelo Instituto 

através do Censo da Educação superior, realizado anualmente, no qual são coletadas 

informações sobre as Instituições de Educação Superior (IES), os cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica e sobre cada aluno e docente, vinculados a esses 

cursos. A coleta em questão é realizada por meio do Sistema on line Censup, que deve 

ser acessado e preenchido por todas as instituições de educação superior, conforme 

Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008 (INEP, 2010).  

  Para o trabalho em questão foram acionados alguns filtros na planilha, por meio 

dos quais se limitou a análise às carreiras oferecidas no campus Darcy Ribeiro, 

localizado na cidade de Montes Claros, também, àquelas referentes aos cursos 

presenciais. Tais opções metodológicas são justificadas pelo fato de que, variando a 

cidade, o prestígio de determinada carreira poderia destoar significativamente, tendo em 

vista as especificidades de cada localidade e assim comprometer o dado. Por outro lado, 

temos nos cursos à distância condições diferenciadas de acesso e permanência, e uma 

vez que não compartilham dos mesmos termos que os presenciais, não poderiam ser 

colocados sob uma mesma análise. Chegamos dessa forma ao número de 26 carreiras, 

conforme apresentado no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1 

CARREIRAS OFERTADAS NA UNIMONTES (2010) 

Administração Geografia 
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Artes Visuais História 

Ciências Biológicas – Lic Letras – Espanhol 

Ciências Biológicas – Bel Letras – Inglês 

Ciências Contábeis Letras – Português 

Ciências da Religião Matemática 

Ciências Econômicas Medicina 

Ciências Sociais Música 

Direito Odontologia 

Educação Física – Lic Pedagogia 

Educação Física – Bel Serviço Social 

Enfermagem Sistemas de Informação 

Filosofia Teatro 
      Fonte: INEP/2010 

. 

  As categorias de cor/raça selecionadas para essa pesquisa referem-se aos grupos 

compostos por brancos, pretos e pardos. Procurou-se obedecer ao sistema de 

classificação utilizado pelo INEP. Como os demais órgãos oficiais, as pesquisas desse 

Instituto têm privilegiado o sistema de auto-classificação, em que o próprio entrevistado 

escolhe, dentre as categorias colocadas, aquela com que melhor se identifica, sendo 

considerados “negros” o conjunto formado por pretos e pardos.  

 Para determinar o prestígio das carreiras analisadas optou-se por considerar a 

concorrência no vestibular, através da razão de inscrições por números de vagas 

ofertadas em 2010. Tem-se, dessa foram que uma maior concorrência implica em um 

maior prestígio, assim como uma menor concorrência um menor prestígio. Entende-se 

que assim é possível apreender quão valorizadas são as diferentes carreiras no universo 

da respectiva Universidade, criando nossa própria escala de prestígio. Na tabela 7 

apresenta-se em ordem alfabética o número de inscritos por vaga, segundo banco de 

dados do INEP
25

, e na tabela 8 as carreiras em ordem de prestígio, da mais prestigiada a 

menos prestigiada. 

                                                 
25

 Optamos por utilizar os dados disponibilizados pelo INEP também no que se refere a razão de 

inscrições por número de vagas na UNIMONTES em 2010 com o objetivo de obedecer a uma maior 

regularidade nos dados analisados. Contudo, é necessário destacar que, no tocante a alguns cursos, a 

relação candidato/vaga apresenta alguma variação em relação àquela divulgada pela Comissão de 

Concursos- COTEC- que realiza os vestibulares da referida Universidade, ao que possivelmente se deve a 

ao processo de adaptação no compartilhamento de informações encaminhadas ao Instituto. Essa 

particularidade não compromete, todavia, a condução dessa pesquisa, uma vez que, a escala de 

concorrência dos cursos não se altera. Dessa forma, medicina, por exemplo, mantém-se em primeiro 

lugar, considerando o número de inscritos por vaga no banco de dados do INEP em 2010 ou aquele 

apresentado pela COTEC para o mesmo período. 
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                     TABELA 7 

NÚMERO DE INSCRIÇÕES POR VAGA 

OFERTADA NA UNIMONTES 

SEGUNDO DADOS DO INEP (2010) 

Curso Inscritos/Vaga 

Administração 12,80 

Artes Visuais 4,00 

Ciências Biológicas – Lic 5,77 

Ciências Biológicas – Bel 7,27 

Ciências Contábeis 5,93 

Ciências da Religião 1,26 

Ciências Econômicas 3,94 

Ciências Sociais 3,43 

Direito 24,85 

Educação Física – Lic 5,22 

Educação Física – Bel 5,71 

Enfermagem 15,14 

Filosofia 1,77 

Geografia 3,74 

História 4,91 

Letras – Espanhol 2,26 

Letras – Inglês 3,14 

Letras – Português 3,79 

Matemática 3,04 

Medicina 61,63 

Música 3,46 

Odontologia 16,35 

Pedagogia 6,19 

Serviço Social 10,09 

Sistemas de Informação 9,09 

Teatro 1,86 

 

 

 

TABELA 8 

ESCALA DE PRESTÍGIO DAS 

CARREIRAS DA UNIMONTES (2010) 

Curso Colocação 

Medicina 1,00 

Direito 2,00 

Odontologia 3,00 

Enfermagem 4,00 

Administração 5,00 

Serviço Social 6,00 

Sistemas de Informação 7,00 

Ciências Biológicas – Bel 8,00 

Pedagogia 9,00 

Ciências Contábeis 10,00 

Ciências Biológicas – Lic 11,00 

Educação Física – Bel 12,00 

Educação Física – Lic 13,00 

História 14,00 

Artes Visuais 15,00 

Ciências Econômicas 16,00 

Letras – Português 17,00 

Geografia 18,00 

Música 19,00 

Ciências Sociais 20,00 

Letras – Inglês 21,00 

Matemática 22,00 

Letras – Espanhol 23,00 

Teatro 24,00 

Filosofia 25,00 

Ciências da Religião 26,00 

Fonte: Tabelas Construídas a partir de dados do 

INEP/2010 

 

Destacamos que as análises que se seguem referem-se unicamente aos ingressos 

em 2010. Optou-se por tal formato em virtude da própria característica do banco de 

dados utilizado, uma vez que se trata de um instrumento de pesquisa cuja 

obrigatoriedade na participação das instituições de ensino superior é recente, 

encontrando-se em 2010 em fase de adaptação, apresentando entre os alunos mais 

antigos um maior percentual de não preenchimento no item relacionado à cor/raça. 
26

 

A fim de ilustrar a participação de brancos, pretos e pardos na UNIMONTES 

apresentamos inicialmente dados de ordem geral, seguidos de uma análise mais 

específica, voltada para cada carreira na Universidade, ao que recorremos a um 

                                                 
26

 Tanto a lista de ingressos, como as de concluintes e matriculados, encontram-se disponibilizados nos 

anexos desse trabalho. 
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indicador, definido pela razão padronizada de indivíduos de um determinado grupo de 

cor/raça numa determinada carreira e no conjunto da instituição
27

, representado pela 

equação: 

 

                 Rprc = A1 (rc) / A2 (tc) = Proporção na carreira 

                                       A3 (ri) / A4 (ti) = Proporção na instituição 

 

 Em que A1 corresponde ao total de alunos do grupo de cor/raça r o qual se 

pretende analisar em uma dada carreira c na universidade; A2 corresponde ao total de 

alunos nessa mesma carreira; A3 seria o total de alunos daquele grupo de cor/raça na 

Instituição i e A4 o total de todos os alunos na instituição. 

Para determinar a relação entre o pertencimento racial e o prestígio das carreiras 

acessadas foi utilizado o gráfico de dispersão, por demonstrar, simultaneamente com 

bastante clareza, a proporção dos respectivos grupos em cada curso e permitir a 

observação da linha de tendência com o auxílio da regressão linear. O software utilizado 

tanto para construção do indicador quanto para os gráficos de dispersão foi o MS Excel 

2007. Destacamos que os números nas bases dos referidos Gráficos acompanham a 

escala de prestígio das carreiras estabelecida na tabela 8. 

 

4.3.2 Negros e Brancos na UNIMONTES 

 

 Segundo o Censo da educação superior, o total de estudantes a ingressem na 

UNIMONTES em 2010 foi de 964. Ao observarmos sua distribuição a partir dos grupos 

de cor/raça selecionados chegamos ao número de 244 brancos, 136 pretos, 464 pardos, 

representando os percentuais de 25,31%; 14,11% e 48,13% 
28

.  

A grande participação de negros no universo de ingressos no ano de referência 

desse estudo é um primeiro aspecto a ser salientado, representando um percentual de 

62,24%, somados pretos e pardos (INEP, 2010). Lembramos que em estudos como os 

de Queiroz (2004), a participação da população negra em instituições como a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ, a Universidade de Brasília- UnB e a 

                                                 
27

 O método em questão foi inspirado naquele empregado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- 

IPEA- no texto para discussão nº2, de autoria de Beltrão e Teixeira (2004). 
28

 Lembrando que para 100% incluem-se ainda um pequeno número pertencentes à cor/raça indígena e 

amarela, também a quem não disponibilizou a informação referente à cor/raça. 
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Universidade Federal do Maranhão- UFMA, não ultrapassou, respectivamente, os 

20,3%, 32,3% e 42,8%. Em comum com essas universidades a UNIMONTES apresenta 

um quadro de sub-representação, naquelas expressas por uma proporção de negros 

inferior a realidade do estado em que se encontram, no nosso caso, tomada a população 

da cidade de Montes Claros, onde esses são a grande maioria, 66,11% segundo o IBGE 

(2010). Brancos por sua vez também se apresentam sub-representados, sendo 25,31%  

onde corresponderiam a 32,62% da população, revelando uma característica inusitada, 

tendo em vista, estudos que demonstram sua hegemonia nesse nível de ensino 

(TEIXEIRA, 2003; QUEIROZ, 2004).  

 No tocante aos negros, uma sub-representação na universidade revela traços de 

uma escolarização deficiente, socialmente condicionada a escolas públicas precárias, em 

meio a práticas e discursos racistas, que logram impedir uma vivência positiva com o 

universo escolar, o que contribui para os seu desaparecimento a medida que se elevam 

os níveis de ensino. Entre os brancos verifica-se, contrariamente, melhor condição 

social, maiores acessos a uma educação de qualidade, restrita ou não ao universo das 

instituições particulares, que tem promovido, conforme vimos no capítulo anterior, 

menores índices de analfabetismo, maior média em anos de estudo, maiores 

possibilidades de transições bem sucedidas, do ensino fundamental ao médio e desse ao 

ensino superior.  

Uma proporção inferior, tanto de negros quanto de brancos na UNIMONTES, 

tendo em vista sua participação na cidade em que se vê inserida, leva a novas questões 

de pesquisa, que considerem as especificidades sociais e econômicas da população, 

também a forma com que tem se estruturado a educação na região, notadamente a 

superior. Uma possibilidade, nesse sentido, seria analisar a demanda absorvida pelas 

instituições privadas de ensino superior, que podem estar atraindo maior número de 

estudantes dos setores mais privilegiados por uma maior diversificação na oferta de 

cursos e/ou maior facilidade de acesso. 

Segue no gráfico 1 a participação dos diferentes grupos de cor/raça presentes na 

Universidade e na cidade de Montes Claros. 
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GRÁFICO 1 

PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS DE COR/RAÇA NA UNIMONTES E EM MONTES 

CLAROS 

 
FONTE: Construído a partir de dados do IBGE (2010) e do INEP (2010). 

 

 

Ao analisarmos a partir do referido gráfico os grupos que compõe a população 

negra, vê-se que pardos e pretos apresentam realidades distintas. Os primeiros seguem 

em uma proporção inferior, quanto os segundos sobre- representados. Há que se analisar 

o peso da política de cotas, adotada na universidade, que pode ter significado um ganho 

real no acesso de grupos historicamente discriminados à Universidade, beneficiando, em 

maior proporção, os indivíduos de cor/raça preta. Outra possibilidade seria que o 

processo de valorização étnica, que estaria influenciando um maior número de 

indivíduos a se declararem pretos no Brasil, também esteja interferindo num maior 

número de universitários a dessa forma se definirem, principalmente pelo maior 

potencial de discussão trazido pelo acesso a um curso universitário. 

 

4.3.3 A Participação nas Diferentes Carreiras  

 

Para determinar a participação de brancos, pretos e pardos nas diferentes 

carreiras da UNIMONTES, listam-se na tabela 9 as 26 carreiras apresentadas no quadro 

1, distribuídas em ordem alfabética, a frente de cada uma o respectivo indicador, 

definido pela razão padronizada, que tanto será maior quanto maior for a participação de 

um determinado grupo naquela carreira, tanto menor quanto menor for essa 

participação.   
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TABELA 9 

PARTICIPAÇÃO POR COR/RAÇA EM CADA CARREIRA DA UNIMONTES 

 Curso Razão padronizada 

   Branco Pardo Preto 

 Administração 1,1211786 0,84226 0,57472 

 Artes Visuais 1,4555651 0,98412 0,74613 

 Ciências Biológicas-lic 0,8588738 1,08396 1,23274 

 Ciências Biológicas-bel 1,059976 0,60807 0,34577 

 Ciências Contábeis 1,1852459 0,72716 1,06324 

 Ciências da Religião 0,9877049 0,77909 1,77206 

 Ciências Econômicas 0,7183308 0,75549 1,28877 

 Ciências Sociais 0,3486017 1,22211 1,66782 

 Direito 1,0472052 0,82603 0,854 

 Educação Física-Lic 0,8705196 1,16204 1,08126 

 Educação Física-Bel 0,7646748 1,34038 0,91461 

 Enfermagem 1,2394728 1,22211 0,27797 

 Filosofia 0,592623 1,14267 1,77206 

 Geografia 0,4558638 1,23856 1,22681 

 História 1,2883108 0,81297 1,23274 

 Letras- Espanhol 0,8979136 0,94436 0,96658 

 Letras- Inglês 0,8921206 1,0723 0,68596 

 Letras-Português 0,8779599 1,15421 0,65632 

 Matemática 1,0774963 1,07027 1,07398 

 Medicina 1,6681239 0,60019 1,10261 

 Música 0,7901639 0,83103 0,9451 

 Odontologia 1,1143338 0,90561 1,0905 

 Pedagogia 0,7901639 1,21193 1,29951 

 Serviço Social 1,0396894 0,98412 1,49226 

 Sistemas de Informação 1,4632665 0,69253 1,31264 

 Teatro 1,4815574 0,77909 1,77206 

 

 

   Fonte: Construído a partir de dados do INEP (2010) 

 

Através dos dados em questão verifica-se que brancos encontram uma maior 

participação em  aréas como as de Artes Visuais, Medicina e Sistemas de Informação; 

pardos na Educação Física (licenciatura), Enfermagem e Geografia; pretos nas Ciências 

da Religião, Filosofia e Teatro. Por outro lado, entre as carreiras de menor participação 

entre brancos estão as Ciências Sociais, a Geografia e a Filosofia; entre pardos, as 

Ciências Biológicas (bacharelado), a Medicina e Sistemas de Informação; entre pretos, 

Administração, Ciências Biológicas (bacharelado) e Direito.  

Conforme vimos anteriormente, tal distribuição encontra-se relacionada  a 

questões como a concorrência no vestibular, as particularidades do processo 

educacional (TEIXEIRA, 2003), também a experiência concreta, que faz com que as 

metas dos indivíduos se adaptem as expectativas do grupo o qual pertence 
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(BOURDIEU, 1989). Embora não descartemos a possibilidade de que, em alguns casos, 

a opção por determinada área venha refletir algum tipo de afinidade ou aptidão, é a 

seletividade imposta a estudantes de certos segmentos a questão que mais diretamente 

se apresenta nesse trabalho, a percepção de que, ao menos em grande parte, a escolha e 

o eventual acesso a uma carreira universitária são determinados por condições objetivas 

de existência. 

 

4.3.4 Cor/Raça e Prestígio da Carreira 

 

A população negra brasileira tem ocupado ao longo dos séculos o lugar do 

trabalhador manual, desqualificado e mal pago, conforme apontara Hasenbalg (1979), 

sua mobilidade se dado individualmente, nunca enquanto grupo, o que lhe tem 

reservado as piores posições em nossa estrutura social, cabendo aos negros, 

precipuamente, a denominação provocativa de “ralé brasileira”, utilizada por Souza 

(2009) ao referir-se as nossas classes subalternas. Quando no ensino superior não 

raramente representam o primeiro membro da família a pleitear um diploma 

universitário. Nas universidades seguem, porém, ocupando as carreiras menos 

prestigiadas, fenômeno exposto por estudos como os de Queiroz (2001; 2004), Teixeira 

(2003) e Beltrão e Teixeira (2004). 

A partir de nossa pesquisa, podemos concluir que também no que tocante à 

Universidade Estadual de Montes Claros essa desigualdade, quanto às carreiras 

acessadas por brancos e negros, se reproduz, os primeiros seguindo marcadamente 

presentes nas áreas de maior prestígio, os segundos naquelas de menor, o que confirma 

a hipótese lançada na introdução desse trabalho. Tal distribuição revela um padrão de 

seleção e hierarquização no interior dessa Instituição, que se encontra afinado com a 

estrutura social do país. Assim, se negros nessa universidade alcançam um alto 

percentual de participação, ainda que relativamente sub-representados, sua presença 

majoritária dentre as carreiras menos prestigiadas funcionam como uma “reelitização 

interna”, nos moldes do afirmado por Ribeiro e Klein (1982, p. 31), uma espécie de 

“compensação social, uma reestruturação socialmente elitizante” do ensino superior 

quando incorporando os setores populares.  

 Nos gráficos 2, 3 e 4 evidencia-se a respectiva relação entre os percentuais dos 

grupos de cor/raça branca, preta e parda e o grau de prestígio das carreiras acessadas na 

UNIMONTES. Embora não seja objetivo desse estudo, analisa-se esta relação também 
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para os indivíduos amarelos e indígenas, apresentada no gráfico 5, que pela pouca 

quantidade dentre os ingressos da Universidade, foram agrupados dentro de “outros”. 

Também colocamos aqui uma análise referente aos casos em que a cor/raça não foi 

informada, apresentada a partir do gráfico 6. 

 

 

GRÁFICO 2 

PROPORÇÃO DOS GRUPOS DE COR/RAÇA NAS CARREIRAS DA UNIMONTES 

SEGUNDO ESCALA DE PRESTÍGIO 

 

Fonte: Construído a partir de dados do INEP/2010 

Nota:Os números na base do Gráfico acompanham a ordem das carreiras estabelecida na tabela 8. 

 

No gráfico correspondente aos alunos de cor/raça branca podemos observar que 

o pico ocorre na carreira 1 (Medicina), com uma proporção superior a 40%. Já a carreira 

20 (Ciências Sociais) apresenta a menor proporção (8,82%). A linha de tendência 

apresenta-se decrescente, seguindo da esquerda para direita. Acompanha, dessa forma, a 

ordem de prestígio, demonstrando uma relação aproximada entre os cursos de maior 

prestígio e a cor/raça branca. Assim, embora esse grupo se apresente sub-representado 

no contexto geral dos ingressos em 2010 naquela Universidade, sua participação dentre 

as carreiras mais prestigiadas se mostra alta, aí encontrando-se sobre-representados. 
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GRÁFICO 3 

PROPORÇÃO DOS GRUPOS DE COR/RAÇA NAS CARREIRAS DA UNIMONTES 

SEGUNDO ESCALA DE PRESTÍGIO 

 

Fonte: Construído a partir de dados do INEP/2010 

Nota:Os números na base do Gráfico acompanham a ordem das carreiras estabelecida na tabela 8. 

 

Entre os indivíduos de cor/raça preta a referência das carreiras em que alcançam 

maior proporção é constituída pelos cursos de ordem 24 (Teatro), 25 (Filosofia) e 26 

(Ciências da Religião), que se referem às carreiras de menor prestígio no ano de 

referência desse estudo, segundo escala estabelecida na tabela 8 . A linha de tendência 

apresenta-se ascendente, evidenciando uma relação da cor/raça preta com as áreas 

menos prestigiadas. Destacamos que se trata de um grupo fortemente representado na 

UNIMONTES, porém, preferencialmente presentes nas carreiras menos valorizadas, 

chegando a compor dentre essas quase 30% do corpo discente, quando na universidade 

pouco ultrapassam os 14 %.  
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GRÁFICO 4 

PROPORÇÃO DOS GRUPOS DE COR/RAÇA NAS CARREIRAS DA UNIMONTES 

SEGUNDO ESCALA DE PRESTÍGIO 

 

     Fonte: Construído a partir de dados do INEP/2010 

     Nota:Os números na base do Gráfico acompanham a ordem das carreiras estabelecida na tabela 8. 

 

O grupo de cor/raça parda apresentou, conforme indicado no gráfico 

correspondente,  uma grande dispersão, com intervalo de 28,89% para carreira 1 

(Medicina) até 64,52% para 13 (Educação Física – Bel). A linha de tendência demonstra 

uma ascenção no sentido dos cursos de menor prestígio, que traz uma sutil aproximação 

desse grupo com esses cursos. 

GRÁFICO 5 

PROPORÇÃO DOS GRUPOS DE COR/RAÇA NAS CARREIRAS DA UNIMONTES 

SEGUNDO ESCALA DE PRESTÍGIO 

 

Fonte: Construído a partir de dados do INEP/2010 

 Nota:Os números na base do Gráfico acompanham a ordem das carreiras estabelecida na tabela 8. 
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O Gráfico 5 traz o somatório de raça/cor indigena e amarela nas carreiras. Vem 

demonstrar que, de modo generalizado, não há grande representação deste grupos 

raciais. Há apenas 3 que superam a marca de 5%, sendo eles Geografia (5,77%), Letras- 

Português (5,56%) e Música (6,67%). 

 

GRÁFICO 6 

PROPORÇÃO DOS GRUPOS DE COR/RAÇA NAS CARREIRAS DA UNIMONTES 

SEGUNDO ESCALA DE PRESTÍGIO 

 
    Fonte: Construído a partir de dados do INEP/2010 

    Nota:Os números na base do Gráfico acompanham a ordem das carreiras estabelecida na tabela 8. 

 

O gráfico 6, que representa os casos para os quais não houve informação de 

cor/raça, demonstra a situação dos cursos em relação ao nível de precisão no 

preenchimento desse item, mostrando a necessidade de uma maior atenção a fim de 

resguardar futuras pesquisas. Verifica-se um pico de ausência de resposta na carreira 16 

(Ciências econômicas), onde não foi possível determinar o pertencimento racial de mais 

de 20% nos estudantes. Em média, porém, o número em questão ficou abaixo dos 10%. 

Apenas as carreiras 13 (Educação Física-Lic) e 24 (Teatro) não houve nenhum caso sem 

informação para a cor/raça.  

 

 

 

 

 



92 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema de estratificação brasileiro moldou-se historicamente a partir da 

dominação de uma elite branca sobre uma massa de párias, excluídos da condição de 

gente quando sob o estatuto da escravidão, uma realidade pouco alterada no contexto da 

abolição, quando se viram abandonados à própria sorte, sem lugar e sem trabalho, 

preteridos por se pensar inferiores em nome do imigrante europeu. Esse passara a ser 

importado não somente como mão de obra substitutiva, mas ainda para cumprir, a partir 

de uma mistura estimulada, as expectativas em termos de diluição e desaparecimento da 

raça negra no contexto brasileiro. 

Embora, biologicamente, a existência de raças humanas possa ser atualmente 

negada, a perpetuação da condição dos negros no Brasil recoloca tal conceito como 

meio ainda eficaz de hierarquização social, de dominação e exclusão. 

Aqui, crianças negras têm maiores probabilidades de morrerem antes de 

completar um ano de idade, famílias desse contingente menores possibilidades de 

acessarem uma creche, entre seus jovens estão as maiores chances de se tornarem 

vitimas da violência. Esses encontram também maior dificuldade de conseguirem 

emprego, e uma vez empregados, recebem, em média, metade do salário dos brancos. A 

população negra ainda é a que mais sofre com um sistema público de saúde deficitário, 

o que culmina numa expectativa de vida menor em comparação a apresentada pela 

população branca. Concorrem para essa realidade a condição social dos negros, mas 

também as discriminações a que se encontram expostos. 

 Tal estrutura tem reproduzido desigualdade também na escala do saber, com 

esse segmento da população seguindo apresentando os piores índices educacionais: 

maiores taxas de analfabetismo, menor média em anos de estudo, menores expectativas 

em termos de escolarização para o três níveis de ensino, como evidenciado a partir de 

alguns dados obtidos pelas PNADS de 1988, 1998 e 2008, expostos no capítulo III. 

Nesse trabalho procuramos demonstrar a participação de brancos e negros no 

contexto da UNIMONTES, buscando apreender, assim, alguns dos processos 

deflagradores das desigualdades verificadas entre os diferentes grupos de cor/raça na 

educação superior brasileira.  

Nos níveis mais altos de ensino do país, a lógica autoritária que tem imposto a 

brancos e negros lugares diferenciados em nossa estrutura social não tem se reproduzido 

somente numa maior ou menor participação geral, mas ainda nas diferenciações quanto 
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às carreiras acessadas no interior da Universidade. Vê-se, dessa forma, que as carreiras 

mais prestigiadas permanecem sendo ocupadas, preferencialmente, pela população 

branca, enquanto que negros alcançam maior participação dentre aquelas menos 

prestigiadas, segundo estudos como os de Queiroz (2001 e 2004), Teixeira (2003) e 

Beltrão e Teixeira (2004), que demonstram essa seletividade a partir de um universo 

variado de analises e instituições.  

Em nosso estudo pudemos evidenciar uma ocupação desigual dos grupos de 

cor/raça nas carreiras universitárias também no que se refere à UNIMONTES. Tal qual 

o apresentado em outros contextos, nessa Universidade os mecanismos de seleção que 

tem imposto aos diversos grupos uma inserção desigual no contexto universitário 

brasileiro, coloca negros e brancos em realidades distintas quanto ao prestígio das 

carreiras acessadas, reproduzindo na mais importante instituição de educação superior 

do Norte de Minas a associação já recorrente no Brasil, que contrabalanceia o 

pertencimento racial a desvantagens diversas.  

Para a análise em questão recorremos à construção de um indicador para definir 

a participação nas diferentes carreiras e uma escala própria para o prestígio das mesmas, 

considerada a relação candidato/vaga apresentada no vestibular. Essa metodologia 

permitiu apreender tanto a participação de brancos, pretos e pardos nos cursos da 

UNIMONTES, quanto determinar a relação entre os respectivos percentuais e o grau de 

valorização nas carreiras acessadas por eles. 

Beltrão e Teixeira (2004) ao buscarem investigar quão próximas seriam as 

participações de negros e mulheres dentre as carreiras mais ou menos prestigiadas, 

tendo como objeto de análise Censos demográficos realizados no país, propõe o mesmo 

tipo de segmentação defendida por Bourdieu (1999), concluindo que indivíduos negros 

seguiriam presentes nas mesmas carreiras identificadas pelo autor como femininas, e 

nesse sentido sem prestígio, que representariam um caminho natural para grupos 

desprivilegiados por comporem os cursos de mais fácil acesso. Essa distinção, contudo, 

não se reproduziu na UNIMONTES, a partir do método empregado.  

Ainda que áreas como a medicina e o direito se apresentem, como naqueles 

estudos, como mais concorridas, nos termos desse trabalho, mais prestigiadas, carreiras 

tidas como femininas, tais como as de serviço social, pedagogia e enfermagem, não 

necessariamente ocupam as colocações mais baixas, mostrando-se no contexto 

analisado, relativamente, concorridas. Essa particularidade encontra-se possivelmente 

relacionada às particularidades da região, notadamente a forma como se estrutura o 
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mercado de trabalho norte mineiro, e faz com que algumas carreiras, desprestigiadas em 

outros contextos, apresentem-se nesse espaço como bastantes seletivas, com acesso 

limitado de negros. São nas áreas menos concorridas que esses encontram maior 

participação dentre os ingressos na UNIMONTES em 2010, realidade que se contrapõe 

aos brancos, que alcançam maior presença nas áreas com maior número de inscrições 

por vaga ofertada, que correspondem as mais valorizadas. 

Algumas questões emergem no momento em que se descortina uma ocupação 

desigual na Universidade analisada: Qual o papel da escola, e da educação de uma 

forma geral, na configuração de uma realidade tal qual a encontrada? Que tipo de 

implicação decorre de uma diferenciação em termos de prestígio nas carreiras ocupadas 

por brancos e negros nesse espaço?Qual a dimensão de escolha dos estudantes negros 

atendidos pela UNIMONTES quanto ao seu futuro profissional?  

  A educação desempenha papel preponderante na reprodução das desigualdades 

na sociedade brasileira, isso porque os acessos a maiores oportunidades educacionais se 

traduzem frequentemente em melhores oportunidades frente ao Mercado. Os estudos 

sobre as desigualdades na educação, elencados rapidamente no capítulo III, nos 

possibilita sugerir que as desvantagens a que se encontram sujeitos os estudantes negros 

nesse setor específico encontram-se relacionadas às peculiaridades de seu pertencimento 

racial e a sua condição social, que impõe uma escolarização deficiente, o que acaba por 

resultar em obstáculos rumo à universidade, notadamente se considerado os cursos mais 

prestigiados, e dessa forma, mais concorridos. 

O momento de entrada na universidade pode representar para alguns o decurso 

natural de um processo iniciado ainda em tenra infância. As condições socioeconômicas 

da família de origem detém peso considerável numa trajetória de “sucesso”, tanto por 

um maior acesso a escolas de melhor qualidade e condições favoráveis para 

permanência, como pelo compartilhamento de certo capital cultural. As classes 

populares, por sua vez, se defrontam com o imediatismo de uma vida marcada por 

carências diversas, necessidade prematura de trabalho, acesso à escolas precárias, e, 

nomeadamente, aos negros, preconceitos e discriminações, que impossibilitam uma 

vivência positiva da educação. A entrada na universidade a partir desse contexto 

representa uma vitória de que poucos podem comemorar, ainda que hoje se apresentem 

condições antes inexistentes de acesso. 

Até a expansão universitária implementada nos anos de 1960 a possibilidade de 

uma formação de nível superior esteve quase que exclusivamente nas mãos das elites, 
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quando as vagas que se abriram no sistema público e principalmente no privado 

passaram a incorporar também os setores médios, sem muita abertura para as classes 

mais baixas. Nesse início de século a visibilidade adquirida pelas demandas populares, a 

generalização da consciência do ter direitos, trazidas pelos movimentos sociais, 

possibilitou o incremento de políticas na área da educação, notadamente nos níveis mais 

altos, abrangendo desde as cotas e programas como o PROUNE, como políticas de 

ampliação de vagas e expansão e interiorização das universidades federais, com ganhos 

reais para a população negra, de modo que, já se é possível afirmar que a universidade 

brasileira é hoje mais colorida
29

. 

Não se pode, contudo, falar em igualdade. A educação superior no Brasil ainda 

trás traços seletivos e elitistas. Negros que logram acessá-la ainda representam uma 

parcela ínfima dessa população, não raramente os primeiros de seu grupo a pleitear um 

diploma universitário e assim almejar melhor qualidade de vida, potencialmente 

possibilitada por uma carreira universitária. Numa diferenciação dos lugares ocupados 

pelos grupos de cor/raça no interior da universidade ver-se um outro aspecto dessa 

seletividade, em que a uns reservam-se as carreiras menos prestigiadas, quanto a outros 

aquelas mais valorizadas, fenômeno que fora descrito por Ribeiro e Klein (1982) como 

um processo de “reelitização interna” a partir do qual a entrada das classes populares no 

ensino superior é compensada por uma hierarquização nos cursos ocupados no  interior 

das instituições. 

Negros na UNIMONTES não são minoria, em termos absolutos representam 

maior parte dos universitários (62%), encontram-se, porém, sub-representados, tendo 

em vista sua participação majoritária na população montesclarense. Brancos ali são 

minoria (25%), também sub-representados ao se considerar seu peso na cidade, ainda 

assim, sobre-representados naquelas áreas tidas como as de maior prestígio no universo 

analisado, aos estudantes negros guardando-se maior relação com as carreiras menos 

prestigiadas.  

É provável que as escolhas desses jovens e posterior ingresso na Universidade 

em questão estejam relacionados a sua percepção do que é possível e das chances 

efetivas de acesso. Mesmo entre aqueles que utilizam da política de cotas, adotada nas 

universidades estaduais de Minas Gerais a partir de 2005, a concorrência e o nível dos 

candidatos para as carreiras de maior prestígio são altos, o que determina que apenas os 

                                                 
29

 Indícios nesse sentido vem sendo expostos nos mais variados veículos, destaca-se aqui a reportagem de 

capa da “Isto É” nº 2264, referente a abril de 2013. 
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“melhores” sejam selecionados. Há que se questionar se no tocante a esses casos tal 

política tem cumprido seu papel democratizador, ate que ponto grupos historicamente 

discriminados, como os negros, teoricamente beneficiados, têm garantido sua 

participação nesses espaços, sob o risco de prejuízo para uma sociedade que se deseje 

mais justa na apropriação de recursos e no usufruto dos direitos.  

Numa distribuição irregular de brancos e negros nas carreiras da UNIMONTES, 

tendo como referência o nível de prestígio, vê-se um caminho para a manutenção das 

desigualdades vivenciadas por esses grupos, uma vez que o mercado de trabalho não 

escapa de uma dimensão igualmente valorativa, em que a uma carreira mais prestigiada 

quase sempre se converte em maiores possibilidades em termos de acesso a “poder, 

propriedade, valorização social e satisfação psicológica”.  

 Ainda que se compartilhe a noção de que um curso universitário menos 

prestigiado ofereça ganhos potenciais, adquirindo no caso dos estudantes negros um 

maior significado como uma conquista que tem acarretado melhorias do ponto de vista 

social, econômico e político, uma segmentação nesses moldes acarreta, em alguma 

medida, perdas para a população negra e vantagens para a branca, a conformação de 

uma estrutura hierarquizada nas ocupações em que se encontram com maior frequência. 
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TABELA 1º 

INGRESSOS 2010 POR COR/RAÇA 
 

Curso TOTAL BRANCA PRETA PARDA OUTROS 

SEM 

INFORMAÇÃO 

Administração 74,00 21 28,38 6 8,11 30 40,54 3 4,05 14 18,92 

Artes Visuais 19,00 7 36,84 2 10,53 9 47,37 0 0,00 1 5,26 

Ciências 

Biológicas – Lic 

23,00 5 21,74 4 17,39 12 52,17 1 4,35 1 4,35 

Ciências 

Biológicas – Bel 

41,00 11 26,83 2 4,88 24 58,54 0 0,00 4 9, 76 

Ciências Contábeis 40,00 12 30,00 6 15,00 14 35,00 2 5,00 6 15,00 

Ciências da 

Religião 

16,00 4 25,00 4 25,00 6 37,50 0 0,00 2 12,50 

Ciências 

Econômicas 

22,00 4 18,18 4 18,18 8 36,36 0 0,00 6 27,27 

Ciências Sociais 34,00 3 8,82 8 23,53 20 58,82 0 0,00 3 8,82 

Direito 83,00 22 26,51 10 12,05 33 39,76 4 4,82 14 16,87 

Educação Física – 

Lic 

59,00 13 22,03 9 15,25 33 55,93 0 0,00 4 6,78 

Educação Física – 

Bel 

31,00 6 19,35 4 12,90 20 64,52 1 3,23 00 0,00 

Enfermagem 51,00 16 31,37 2 3,92 30 58,82 0 0,00 3 5,88 

Filosofia 20,00 3 15,00 5 25,00 11 55,00 0 0,00 1 5,00 

Geografia 52,00 6 11,54 9 17,31 31 59,62 3 5,77 3 5,77 

História 46,00 15 32,61 8 17,39 18 39,13 0 0,00 5 10,87 

Letras – Espanhol 22,00 5 22,73 3 13,64 10 45,45 1 4,55 3 13,64 

Letras – Inglês 31,00 7 22,58 3 9,68 16 51,61 0 0,00 5 16,13 

Letras – Português 54,00 12 22,22 5 9,26 30 55,56 3 5,56 4 7,41 

Matemática 33,00 9 27,27 5 15,15 17 51,52 0 0,00 2 6,06 

Medicina 45,00 19 42,22 7 15,56 13 28,89 0 0,00 6 13,33 

Música 15,00 3 20,00 2 13,33 6 40,00 1 6,67 3 20,00 

Odontologia 39,00 11 28,21 6 15,38 17 43,59 1 2,56 4 10,26 

Pedagogia 60,00 12 20,00 11 18,33 35 58,33 0 0,00 2 3,33 

Serviço Social 19,00 5 26,32 4 21,05 9 47,37 0 0,00 1 5,26 

Sistemas de 

Informação 

27,00 10 37,04 5 18,52 9 33,33 0 0,00 3 11,11 

Teatro 8,00 3 37,50 2 25,00 3 37,50 0 0,00 0 0,00 

FONTE: INEP/2010 
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     TABELA 11 

MATRÍCULAS 2010 POR COR/RAÇA 

 

Curso TOTAL BRANCA PRETA PARDA OUTROS 

SEM 

INFORMAÇÃO 

Administração 377,00 69 18,30 25 6,63 99 26,26 4 1,06 180 47,75 

Artes Visuais 251,00 44 17,53 11 4,38 51 20,32 2 0,80 143 56,97 

Ciências 

Biológicas - Lic 

184,00 19 10,33 12 6,52 51 27,72 2 1,09 100 54,35 

Ciências 

Biológicas - Bel 

166,00 24 14,46 8 4,82 46 27,71 1 0,60 87 52,41 

Ciências 

Contábeis 

321,00 54 16,82 24 7,48 86 26,79 5 1,56 152 47,35 

Ciências da 

Religião 

96,00 12 12,50 16 16,67 27 28,13 1 1,04 40 41,67 

Ciências 

Econômicas 

260,00 39 15,00 19 7,31 71 27,31 5 1,92 126 48,46 

Ciências Sociais 274,00 22 8,03 36 13,14 78 28,47 1 0,36 137 50,00 

Direito 666,00 139 20,87 52 7,81 182 27,33 15 2,25 278 41,74 

Educação Física - 

Lic 

336,00 39 11,61 33 9,82 96 28,57 7 2,08 161 47,92 

Educação Física - 

Bel 

176,00 21 11,93 16 9,09 56 31,82 3 1,70 80 45,45 

Enfermagem 279,00 44 15,77 12 4,30 77 27,60 5 1,79 141 50,54 

Filosofia 110,00 7 6,36 12 10,91 33 30,00 1 0,91 57 51,82 

Geografia 334,00 32 9,58 32 9,58 108 32,34 7 2,10 155 46,41 

História 302,00 44 14,57 35 11,59 63 20,86 1 0,33 159 52,65 

Letras - Espanhol 160,00 30 18,75 15 9,38 50 31,25 2 1,25 63 39,38 

Letras - Inglês 188,00 27 14,36 12 6,38 40 21,28 0 0,00 109 57,98 

Letras - Português 392,00 46 11,73 29 7,40 116 29,59 9 2,30 192 48,98 

Matemática 225,00 26 11,56 14 6,22 70 31,11 1 0,44 114 50,67 

Medicina 394,00 104 26,40 27 6,85 107 27,16 1 0,25 155 39,34 

Música 92,00 13 14,13 5 5,43 25 27,17 2 2,17 47 51,09 

Odontologia 284,00 59 20,77 13 4,58 92 32,39 6 2,11 114 40,14 

Pedagogia 500,00 52 10,40 48 9,60 129 25,80 2 0,40 269 53,80 

Serviço Social 160,00 15 9,38 19 11,88 43 26,88 2 1,25 81 50,63 

Sistemas de 

Informação 

220,00 43 19,55 20 9,09 67 30,45 3 1,36 87 39,55 

Teatro 109,00 16 14,68 11 10,09 14 12,84 3 2,75 65 59,63 

            

FONTE: INEP/2010 
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TABELA 12 

CONCLUINTES 2010 POR COR/RAÇA 

 

Curso TOTAL BRANCA PRETA PARDA OUTROS 

SEM 

INFORMAÇÃO 

Administração 44,00 1 2,27 0 0,00 3 6,82 0 0,00 40 90,91 

Artes Visuais 13,00 0 0,00 0 0,00 1 7,69 0 0,00 12 92,31 

Ciências 

Biológicas - Lic 

19,00 1 5,26 0 0,00 1 5,26 0 0,00 17 89,47 

Ciências 

Biológicas - Bel 

24,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 100,00 

Ciências 

Contábeis 

48,00 2 4,17 4 8,33 3 6,25 0 0,00 39 81,25 

Ciências da 

Religião 

0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ciências 

Econômicas 

47,00 1 2,13 1 2,13 6 12,77 0 0,00 39 82,98 

Ciências Sociais 88,00 6 6,82 10 11,36 24 27,27 0 0,00 48 54,55 

Direito 105,00 18 17,14 4 3,81 37 35,24 4 3,81 42 40,00 

Educação Física - 

Lic 

50,00 1 2,00 2 4,00 1 2,00 1 2,00 45 90,00 

Educação Física - 

Bel 

31,00 1 3,23 0 0,00 2 6,45 0 0,00 28 90,32 

Enfermagem 43,00 1 2,33 1 2,33 0 0,00 0 0,00 41 95,35 

Filosofia 26,00 1 3,85 0 0,00 3 11,54 1 3,85 21 80,77 

Geografia 58,00 2 3,45 1 1,72 3 5,17 0 0,00 52 89,66 

História 35,00 2 5,71 1 2,86 2 5,71 0 0,00 30 85,71 

Letras - Espanhol 15,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 100,00 

Letras – Inglês 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 100,00 

Letras - Português 52,00 1 1,92 1 1,92 2 3,85 0 0,00 48 92,31 

Matemática 18,00 0 0,00 1 5,56 0 0,00 1 5,56 16 88,89 

Medicina 41,00 18 43,90 3 7,32 11 26,83 0 0,00 9 21,95 

Música 12,00 0 0,00 0 0,00 2 16,67 0 0,00 10 83,33 

Odontologia 45,00 14 31,11 0 0,00 18 40,00 2 4,44 11 24,44 

Pedagogia 164,00 8 4,88 6 3,66 28 17,07 0 0,00 122 74,39 

Serviço Social 18,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 100,00 

Sistemas de 

Informação 

35,00 2 5,71 0 0,00 4 11,43 0 0,00 29 82,86 

Teatro 11,00 0 0,00 2 18,18 0 0,00 0 0,00 9 81,82 

FONTE: INEP/2010 
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