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Resumo

Este ar ti go ana li sa al guns as pec tos da vi vên cia de es tu dan tes uni -
ver si tá ri os e sua per cep ção das re la ções ra ci a is no Bra sil, uti li zan do da -
dos de uma pes qui sa que re cor reu a pro ce di men tos quan ti ta ti vos e qua li -
ta ti vos. Inves ti ga mos como os es tu dan tes com pre en dem a exis tên cia de
tra ta men to di fe ren ci a do en tre ne gros e bran cos na so ci e da de em ge ral e
na uni ver si da de em par ti cu lar, suas opi niões para a pre sen ça de pou cos
ne gros na uni ver si da de e que tipo de me di da po der-se-ia ado tar para au -
men tar essa pre sen ça. Em en tre vis tas com os es tu dan tes que res pon de -
ram ao ques ti o ná rio, pro cu rou-se en ten der os as pec tos re cor ren tes nas
ela bo ra ções dis cur si vas dos es tu dan tes acer ca dos te mas aci ma men ci o -
na dos. Iden ti fi ca-se, em ge ral, uma ten dên cia des se seg men to es pe cí fi co
da po pu la ção a re co nhe cer a exis tên cia da dis cri mi na ção na so ci e da de,
mas não na uni ver si da de. Da mes ma for ma, há uma ba i xa ade são à idéia
de se pro mo ver po lí ti cas es pe cí fi cas para a pro mo ção do au men to de ne -
gros na uni ver si da de. Embo ra o sub gru po que mais apóia a ado ção de
me di das com esse ob je ti vo seja o de ne gros na uni ver si da de par ti cu lar, a
prin ci pal cli va gem em re la ção a esse as pec to está en tre os alu nos da uni -
ver si da de pú bli ca vis-à-vis os da uni ver si da de par ti cu lar.

Pa la vras-chave: re la ções ra ci a is; ne gros na Uni ver si da de; dis cri mi na ção
ra ci al; Rio de Ja ne i ro.

Abstract

Ra ci al Re la ti ons among Uni ver sity Stu dents in Rio de Ja ne i ro
This ar ti cle anal y ses as pects of the re la tion ship among uni ver sity

stu dents and their per cep tion of ra cial re la tions in Brazil, based on data
col lected from a sur vey that re sorted to quan ti ta tive and qual i ta tive
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pro ce dures.  We in ves ti gated the stu dents’ out look on dif fer en ti ated
treat ment of Ne groes and Cau ca sians in so ci ety in gen eral and at the
uni ver sity in par tic u lar, as well as  their opin ion re gard ing the pres ence
of only a few Ne groes at the uni ver sity and the mea sures that could be
adopted to in crease the pres ence of Ne groes.  Dur ing in ter views with
stu dents who an swered the ques tion naire, we en deav ored to un der stand
the re cur ring as pects in their treat ment of above men tioned themes.  In
gen eral, this par tic u lar seg ment of the pop u la tion was iden ti fied to tend
to ac knowl edge the ex is tence of dis crim i na tion in so ci ety, but not at the
uni ver sity.  Also, only a few are in fa vor of spe cific pol i cies  lead ing to an
in crease of the ne gro con tin gent at the uni ver sity.  Al though the
sub-group in fa vor of mea sures to this ef fect con sists of Ne groes
study ing at pri vate uni ver si ties, the main dif fer ence in this re spect re fers
to stu dents at pub lic uni ver si ties vis-à-vis those at pri vate uni ver si ties.
Key words: ra ci al dis pa ri ti es; ra ci al dis cri mi na ti on; ra cism; Ne gro es;
Bra zil.

Résumé

Re la ti ons Ra ci a les Chez les Étu di ants de Rio de Ja ne i ro
Dans cet ar ti cle, on exa mi ne quel ques as pects du vécu des étu di ants 

et leur per cep ti on des re la ti ons ra ci a les au Bré sil. Pour cela, on part des
ré sul tats d’une re cher che qui a fait ap pel à des pro cé dés quan ti ta tifs et à
d’autres qua li ta tifs. On a exa mi né com ment les étu di ants res sen tent
l’existence d’une dis cri mi na ti on de tra i te ment en tre No irs et Blancs tant
dans la so cié té que dans l’université, le urs avis con cer nant le fa i ble
con tin gent de No irs à l’université et les me su res à pren dre pour éle ver ce
con tin gent. L’administration des ques ti on na i res aux étu di ants a été su i vie
d’entretiens où on a cher ché à com pren dre les as pects les plus pré sents
dans le urs dis cours. On y a trou vé, en gé né ral, une ten dan ce à re con naî tre
l’existence d’une dis cri mi na ti on ra ci a le dans la so cié té mais non pas à
l’université. Aus si, les étu di ants fa vo ra bles à des ac ti ons spé ci fi ques vi sant
à éle ver le nom bre d’étudiants no irs ne sont-ils pas nom bre ux, ex cep té un
sous-groupe d’étudiants no irs des uni ver si tés pri vées qui pré sen tent un
fort cli va ge vis-à-vis de ceux des uni ver si tés pu bli ques.
Mots-clé: re la ti ons ra ci a les; les No irs à l’université; dis cri mi na ti on  ra -
ciale; Rio de Ja ne i ro.
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Introdução

E ste ar ti go pre ten de con tri bu ir para a dis cus são das re la ções ra -
ci a is de en si no su pe ri or, tema que tem sido ob je to de um cres -

cen te nú me ro de es tu dos. Nos so ob je ti vo é exa mi nar a per cep ção
que os es tu dan tes uni ver si tá ri os, se gun do sua cor1 e tipo de  ins ti -
tui ção que fre qüen ta – pú bli ca ou par ti cu lar – têm das re la ções ra -
ci a is na so ci e da de bra si le i ra, suas ela bo ra ções so bre o pe que no nú -
me ro de ne gros na Uni ver si da de e a even tu al ado ção das me di das
que al te ram este qua dro.

A afir ma ção de que há um “pe que no nú me ro de ne gros na
Uni ver si da de” se apóia na li te ra tu ra so bre o tema que es ta be le ce,
de for ma ine quí vo ca, as de si gual da des ra ci a is na re a li za ção edu ca -
ci o nal, ain da que se deva con si de rar que a por cen ta gem da po pu la -
ção da co or te etá ria ide al que fre qüen ta cur sos de ní vel su pe ri or no
Bra sil es te ja sig ni fi ca ti va men te aba i xo des sa taxa em ou tros pa í ses,
mes mo aque les em de sen vol vi men to (Bar ce los, 1999; Moro,
1993; Te i xe i ra, 1998). Entre tan to, nos gran des cen tros ur ba nos
do país já é pos sí vel ob ser var o cres ci men to des sa par ti ci pa ção, o
que re fle te a ex pan são do en si no su pe ri or nas úl ti mas dé ca das no
Bra sil.

Assim, os da dos da PNAD-1990 para a so ci e da de bra si le i ra
como um todo, re ve lam que, com es co la ri za ção su fi ci en te para ao
me nos in gres sar na Uni ver si da de – doze anos de es co la ri da de ou
mais – ha via 2,1% de ho mens pre tos e 2,8% de par dos, en quan to
os nú me ros para mu lhe res pre tas e par das eram, res pec ti va men te,
2,5% e 3,2%. No Rio de Ja ne i ro, es ses ín di ces so bem para 3,1% de 
ho mens pre tos e 6,3% de par dos e 2,5% de mu lhe res pre tas e 5,6% 
de par das, e jus ti fi cam o in te res se em in ves ti gar a tra je tó ria es co lar
e os pa drões de es co lha de car re i ra de ne gros (pre tos e par dos) e
bran cos no Rio de Ja ne i ro. Jus ti fi cam, igual men te, o in te res se nos
pa drões de so ci a bi li da de en tre ne gros e bran cos cur san do ní vel su -
pe ri or. Nes te sen ti do, tor na-se par ti cu lar men te in te res san te abor -

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 3

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



dar a per cep ção que têm os es tu dan tes de en si no su pe ri or a res pe i -
to das re la ções ra ci a is no Bra sil.

A pes qui sa na qual a pre sen te aná li se se ba se ia foi re a li za da
en tre es tu dan tes de al guns cur sos se le ci o na dos em duas uni ver si -
da des – uma pú bli ca, ou tra pri va da – na Área Me tro po li ta na do
Rio de Ja ne i ro. A pes qui sa cons tou de duas fa ses: na pri me i ra, os
es tu dan tes res pon de ram a um ques ti o ná rio; na se gun da, fo ram
 rea li za das en tre vis tas em pro fun di da de com al guns de les. No que
diz res pe i to ao ob je to de aná li se do pre sen te es tu do, ha via no ques -
ti o ná rio cin co per gun tas so bre per cep ção das re la ções ra ci a is na
so ci e da de bra si le i ra. Os te mas des tas per gun tas fo ram apro fun da -
dos nas en tre vis tas.

A par tir do ma te ri al co le ta do, iden ti fi cou-se, em ge ral, uma
ten dên cia des se seg men to da po pu la ção em re co nhe cer a exis tên -
cia da dis cri mi na ção na so ci e da de, mas não na Uni ver si da de. Da
mes ma for ma, há uma ba i xa ade são à idéia de se pro mo ver po lí ti -
cas de ação afir ma ti va que be ne fi ci em os ne gros, em bo ra a cli va -
gem en tre es tu dan tes das uni ver si da des pú bli ca e par ti cu lar seja
mais mar can te do que a di fe ren ça en tre os gru pos ra ci a is.

É im por tan te sa li en tar que a abor da gem des ses te mas nes te
seg men to da po pu la ção se tor na ain da mais sig ni fi ca ti vo em fun -
ção do mo men to pre sen te. Um ob ser va dor da so ci e da de bra si le i ra
cer ta men te no ta rá que a dis cus são acer ca das re la ções ra ci a is con -
tem po ra ne a men te tem se tor na do mais pre sen te en quan to tema de 
de ba te na ci o nal. Um dos te mas mais re cor ren tes é, sem dú vi da, a
re a li da de edu ca ci o nal. Foco de gran de aten ção en tre os ati vis tas
po lí ti cos li ga dos ao mo vi men to ne gro e de pes qui sa do res das mais
di fe ren tes áre as, o sis te ma edu ca ci o nal en con tra-se re la ci o na do a
dois ou tros as pec tos da ques tão ra ci al – que igual men te têm des -
per ta do in te res se cres cen te: (1) as es tra té gi as e me ca nis mos de as -
cen são so ci al, bem como os obs tá cu los a esta as cen são; (2) as pos si -
bi li da des de im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas de cu nho re pa ra -
dor das de si gual da des ra ci a is. Cer ta men te, ana li sar a per cep ção de
um seg men to da po pu la ção que se en con tra com ele va do ní vel de
es co la ri za ção é um ele men to im por tan te nes ta dis cus são.

Contextualizando o Problema

Não há dú vi da de que o en fo que so bre as re la ções ra ci a is na
so ci e da de bra si le i ra tem mu da do, e mu i to, nos úl ti mos anos.
Agên ci as go ver na men ta is e pro gra mas es pe cí fi cos no âm bi to dos
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go ver nos fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal são cri a dos. É a so ci e da de
bra si le i ra, e mais es pe ci fi ca men te o Esta do bra si le i ro, en fim, res -
pon den do à des cons tru ção do “pa ra í so ra ci al”. Obvi a men te, fun -
da men tal nes te pro ces so tem sido a atu a ção do mo vi men to ne gro
como ator po lí ti co. Po de mos iden ti fi car even tos como os Encon -
tros de Ne gros do Nor te e Nor des te, re a li za dos ao lon go da dé ca da
de 1980, o Encon tro Na ci o nal de Enti da des Ne gras, re a li za do em
São Pa u lo, em 1991, a Mar cha dos 300 Anos de Zum bi, re a li za da
em Bra sí lia, em 1995, como mo men tos que mar cam o for ta le ci -
men to da mo bi li za ção po lí ti ca em tor no da ques tão ra ci al. Não é
este o mo men to para fa zer uma de ti da aná li se da mo bi li za ção
 racial, mas é im por tan te res sal tar que, como já foi fe i to em Bar ce -
los (1996), essa mo bi li za ção no Bra sil se cons ti tui na ma ni pu la ção
de di ver sos sím bo los na luta pela ci da da nia, em uma cul tu ra po lí ti -
ca que se ca rac te ri za pela pou ca re cep ti vi da de à afir ma ção de iden -
ti da des par ti cu la res.

A aten ção a este ele men to fun da men tal da cul tu ra po lí ti ca
bra si le i ra é im por tan te em um mo men to em que re fle ti mos so bre a 
ques tão das po lí ti cas pú bli cas de com ba te às de si gual da des ra ci a is.
Como sa li en tam al guns es tu dos (Ber nar di no, 1999; Dos siê Ações
Afir ma ti vas, 1996; Sou za, 1997; He rin ger, 1999; Ben to, 2000),
tra tam-se das pos si bi li da des e li mi ta ções de ações que têm como
fim a igual da de de re a li za ção, não ape nas a igual da de for mal de
opor tu ni da des, mas que tra ta os gru pos so ci a is de for ma dis cri mi -
na da. As di fi cul da des des sas ações vão des de a or dem ju rí di ca, até a 
le gi ti mi da de so ci al de tais me di das. De qual quer for ma, as pro pos -
tas de ações afir ma ti vas vêm ao en con tro (ou se ria de en con tro?) às
re i vin di ca ções his tó ri cas do mo vi men to ne gro por me di das que es -
tan quem os me ca nis mos de re pro du ção das de si gual da des ra ci a is.
Gu i ma rães (1999:166) con si de ra que o de ba te so bre po lí ti cas pú -
bli cas de ca rá ter re pa ra dor das de si gual da des ra ci a is ain da se en -
con tra res tri to a or ga ni za ções do mo vi men to ne gro e a al guns es pa -
ços aca dê mi cos, ten do se am pli a do mais re cen te men te por ini ci a -
ti va do Go ver no Fe de ral.2 Ain da as sim, vá ri as ini ci a ti vas de cu nho
re pa ra dor das de si gual da des ra ci a is, es pe ci al men te na es fe ra edu -
ca ci o nal, têm sido im ple men ta das, e con for me ob ser va Mo eh lec -
ke (2000), o fato de es sas ini ci a ti vas es ta rem cir cuns cri tas a or ga ni -
za ções da so ci e da de ci vil, se jam elas or ga ni za ções do mo vi men to
ne gro ou em pre sas pri va das, é um dado a mais para re fle xão. Em
seu cu i da do so le van ta men to, a au to ra clas si fi ca em três ti pos as
ações vol ta das para a in clu são da po pu la ção ne gra no en si no su pe -
ri or no Bra sil. São eles:
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a) as au las de com ple men ta ção, que en vol ve ri am os cur sos
pré-vestibulares de ve rão e/ou de re for ço du ran te a per ma nên cia do es tu -
dan te na fa cul da de; b) o fi nan ci a men to dos cus tos para o aces so e per ma -
nên cia nos cur sos, en vol ven do o cus te io da men sa li da de de ins ti tu i ções
pri va das, bol sas de es tu dos, au xí lio mo ra dia, ali men ta ção e ou tros; c) as
mu dan ças no sis te ma de in gres so nas ins ti tu i ções de en si no su pe ri or,
atra vés do sis te ma de co tas, ta xas, me tas e ou tros. (ibi dem:73)

Além do seu al can ce e con te ú do, as ini ci a ti vas de com ba te à
ex clu são en vol vem ques tões que di zem res pe i to à le gi ti mi da de de
me di das de ca rá ter par ti cu lar. Fry (1991), ao ana li sar a emer gên cia 
do com por ta men to cha ma do po li ti ca men te cor re to em con tex tos
so ci a is di fe ren tes, su ge re pis tas in te res san tes para a com pre en são
da im ple men ta ção de po lí ti cas pú bli cas es pe cí fi cas para um seg -
men to da po pu la ção. Com pa ran do ex-colônias por tu gue sas e bri -
tâ ni cas, o au tor su bli nha que nos Esta dos Uni dos, por exem plo, a
pro mo ção de po lí ti cas com vis tas a con tem plar re pre sen ta ti va -
men te a com po si ção ét ni co-racial e se xu al da po pu la ção, vi san do
pro te ger as “mi no ri as”, en con tra-se ar ti cu la da com a no ção de di -
fe ren ça. Por ou tro lado, no Bra sil ha ve ria a di fi cul da de em uti li zar
a fi li a ção ét ni co-racial ou de gê ne ro como prin cí pi os dis tin ti vos
para dis cri mi na ção. Nes te caso, a con di ção so ci o e co nô mi ca man -
tém-se como ins tân cia pa ra dig má ti ca da di fe ren ça. Nes ta pers pec -
ti va, nas uni ver si da des dos Esta dos Uni dos o flo res ci men to da
con cep ção de mul ti cul tu ra lis mo é ce le bra do; em con tra po si ção,
nas uni ver si da des bra si le i ras, a ên fa se re cai so bre a uni ver sa li da de.

Po de mos per ce ber, nos da dos agre ga dos e nas en tre vis tas,
como es sas te má ti cas per pas sam a ex pe riên cia dos es tu dan tes e sua
per cep ção das re la ções ra ci a is no Bra sil. Tra ta-se de um in te res san -
te fla gran te das ela bo ra ções de um im por tan te seg men to da so ci e -
da de.

Metodologia e Algumas Questões Suscitadas pelo Trabalho de 
Campo

Instrumento de pesquisa, o survey e as entrevistas

Ela bo ra mos como ins tru men to de pes qui sa um ques ti o ná rio
di vi di do em cin co se ções, a sa ber, Iden ti fi ca ção, Fa mí lia e Re si dên -
cia, Ren da Fa mi li ar, Edu ca ção e Com por ta men to.3 Os  ques tio ná -
rios fo ram res pon di dos pe los pró pri os alu nos na pre sen ça de um
pes qui sa dor. Uti li za mos a abor da gem di re ta na se le ção dos en tre vis -
ta dos, ten do par ti ci pa do alu nos dos tur nos di ur no e no tur no. Apli -
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ca mos os ques ti o ná ri os en tre ou tu bro de 1998 e agos to de 1999,
per fa zen do um to tal de 1.306 ques ti o ná ri os res pon di dos. O pre en -
chi men to do ques ti o ná rio de pen deu de au to ri za ção das di re ções das 
uni ver si da des e/ou de par ta men tos, e de en ten di men tos di re tos com 
um pro fes sor que ce dia par te do tem po de aula para que os alu nos
res pon des sem. Ape nas vin te ques ti o ná ri os de vol vi dos fo ram des -
car ta dos por re ve la rem pre en chi men to im pró prio. (Des ses vin te
ques ti o ná ri os, três fo ram pre en chi dos por alu nos es tran ge i ros.)

Na se gun da fase da pes qui sa, du ran te o se gun do se mes tre de
1999 e os me ses de ja ne i ro e fe ve re i ro de 2000, fo ram re a li za das as
en tre vis tas gra va das com os es tu dan tes, além das res pec ti vas trans -
cri ções das mes mas. Du ran te o pre en chi men to do ques ti o ná rio,
499 es tu dan tes se dis pu se ram a par ti ci par da se gun da eta pa. Des te
to tal, com base nas ques tões so bre a clas si fi ca ção ra ci al, par ti cu lar -
men te a ques tão aber ta, se le ci o na mos cem ques ti o ná ri os, sen do
que no ven ta de les se au to clas si fi ca ram em uma das se guin tes ca te -
go ri as: ne gro, pre to, par do, mu la to, mes ti ço e mo re no; os ou tros
dez se au to clas si fi ca ram como bran cos. Para a re a li za ção das en tre -
vis tas, fi ze mos con ta to com cer ca de no ven ta es tu dan tes, dos qua is 
ob ti ve mos re tor no de cin qüen ta, sen do re a li za das 23 en tre vis tas.
As di fi cul da des para con ta tar mos os es tu dan tes fo ram em de cor -
rên cia do pre en chi men to in com ple to da se ção so li ci tan do da dos
in di vi du a is, tais como: au sên cia do nú me ro da re si dên cia, do
nome do lo gra dou ro ou ba ir ro, e ain da te le fo nes onde as pes so as
não se en con tra vam e mu dan ça de en de re ço. Gran de par te das en -
tre vis tas foi re a li za da nas de pen dên ci as das uni ver si da des. Ou tros
lu ga res es co lhi dos pe los en tre vis ta dos fo ram a re si dên cia, o lo cal
de tra ba lho e, ain da, as de pen dên ci as do Cen tro de Estu dos
Afro-Asiáticos. Bus cou-se, em pri me i ro lu gar, con tem plar a gran -
de par te dos en tre vis ta dos que se au to clas si fi ca ram como ne -
gros/pre tos e, em se gui da, de mos pros se gui men to à pes qui sa com
aque les que se au to clas si fi ca ram a par tir de ou tras ca te go ri as tais
como: par do, mo re no, mu la to, mes ti ço e bran co. Qu an to à ida de e 
ao sexo, os en tre vis ta dos ti nham en tre de zo i to e qua ren ta anos,
quin ze mu lhe res e sete ho mens, to dos mo ra do res em di fe ren tes
 bair ros do Rio de Ja ne i ros e de ou tros mu ni cí pi os do es ta do.

Seleção das universidades e cursos

Con si de ran do as cir cuns tân ci as de tem po e re cur sos dis po -
ní ve is para a pes qui sa, uma eta pa in dis pen sá vel para a re a li za ção da 
mes ma se ria a se le ção das uni ver si da des e cur sos que com po ri am
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nos so uni ver so de pes qui sa. Pro cu ra mos, en tão, ob ter da dos que
ca rac te ri zas sem o uni ver so do en si no su pe ri or no Rio de Ja ne i ro.
Con sul tan do uma pu bli ca ção es pe ci fi ca men te de di ca da aos ves ti -
bu lan dos, o Guia Abril do Estu dan te 1998, en con tra mos re fe rên ci -
as ao con jun to das ins ti tu i ções de en si no su pe ri or, nú me ros de va -
gas, cur sos, e re la ção can di da to/vaga para as car re i ras. (Vale a pena
res sal tar que ob ti ve mos do Ser vi ço de Ensi no Su pe ri or do Mi nis -
té rio da Edu ca ção, em agos to de 1997, uma lis ta gem dos cur sos de
en si no su pe ri or, com suas res pec ti vas ins ti tu i ções man te ne do ras,
mas a mes ma re ve lou-se de sa tu a li za da e in com ple ta.) Os da dos ob -
ti dos nes sa pu bli ca ção, com ple men ta dos, em al guns ca sos, por
con sul tas por te le fo ne aos se to res das uni ver si da des res pon sá ve is
pela se le ção e ins cri ção dos es tu dan tes, ori en ta ram nos sa es co lha
das uni ver si da des e cur sos que se ri am ob je to da pes qui sa. Entre as
uni ver si da des lis ta das, de ve ría mos es co lher uma pú bli ca e uma
par ti cu lar, con so an te com o ob je ti vo da pes qui sa de com pa rar ins -
ti tu i ções dos dois ti pos. Qu an to à uni ver si da de pú bli ca, es co lhe -
mos aque la em que não tí nha mos co nhe ci men to de es tu dos so bre
essa te má ti ca na uni ver si da de. Con si de ran do que o per fil do alu -
na do ten de a es tar re la ci o na do com o pa drão de seg men ta ção ur ba -
na em ter mos so ci o e co nô mi cos, pro cu ra mos iden ti fi car uma uni -
ver si da de par ti cu lar que não es ti ves se lo ca li za da na mes ma área
 geo gráfica da uni ver si da de pú bli ca es co lhi da. Assim, es co lhe mos
uma uni ver si da de si tu a da em um mu ni cí pio li mí tro fe ao do Rio de 
Ja ne i ro, na Área Me tro po li ta na do Gran de Rio.4

Para es co lher mos os cur sos a se rem pes qui sa dos, ela bo ra mos 
os qua dros dos cur sos mais ofe re ci dos e mais pro cu ra dos (re la ção
can di da to/vaga) no Bra sil e no Rio de Ja ne i ro. Con si de ra mos esse
pro ce di men to mais ade qua do do que in ves ti gar os cur sos que são
con si de ra dos in for mal men te, já que há pou cos es tu dos a res pe i to,
e ne nhum to man do como ob je to as uni ver si da des se le ci o na das,
como ten do ma i or nú me ro de alu nos ne gros. Os cur sos cor res pon -
dem, por tan to, a dois gru pos dis tin tos: os cin co cur sos mais pro -
cu ra dos, nos qua is se ve ri fi cam as mais al tas ta xas da re la ção can di -
da to/vaga, e os cin co cur sos mais ofe re ci dos, ou seja, os cur sos que
po dem ser en con tra dos em um ma i or nú me ro de ins ti tu i ções de
en si no su pe ri or. Os cur sos mais pro cu ra dos no Rio de Ja ne i ro são:
Me di ci na, Co mu ni ca ção,5 Odon to lo gia, Enge nha ria e Di re i to; os
cur sos mais ofe re ci dos no Rio de Ja ne i ro são: Enge nha ria, Ciên ci as 
Con tá be is, Pe da go gia, Le tras e Admi nis tra ção. Ela bo ran do uma
lis ta dos cin co cur sos mais ofe re ci dos e dos cin co mais pro cu ra dos,
che ga mos ao to tal de nove cur sos,6 qua is se jam, Admi nis tra ção,
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Ciên ci as Con tá be is, Co mu ni ca ção, Di re i to, Edu ca ção, Enge nha -
ria, Le tras, Me di ci na e Odon to lo gia. Nes ses cur sos pro cu ra mos
en tre vis tar os alu nos dos pri me i ro e se gun do pe río dos.

Diário de campo

Gos ta ría mos de re gis trar al gu mas ocor rên ci as re la ci o na das
ao tra ba lho de apli ca ção dos ques ti o ná ri os e en tre vis ta dos es tu -
dan tes. Esses acon te ci men tos não che gam a se cons ti tu ir em ques -
tões a se rem de ti da men te pro ble ma ti za das, mas, sem dú vi da, ilus -
tram re le van tes tó pi cos en vol vi dos no fa zer pes qui sa so bre re la ções 
ra ci a is no Bra sil.

Obvi a men te, nos sas ob ser va ções co me çam pelo mo men to
da apli ca ção do ques ti o ná rio, que nos le vou a con ta tar os di ri gen -
tes e os pro fes so res das duas uni ver si da des. Ini ci al men te, de ve mos
re gis trar a re cep ti vi da de de di ri gen tes e pro fes so res das duas uni -
ver si da des onde apli ca mos os ques ti o ná ri os. De vi do às ca rac te rís -
ti cas das duas ins ti tu i ções, na uni ver si da de pú bli ca ti ve mos que
con ta tar um nú me ro ma i or de di ri gen tes, uma vez que as uni da des
da ins ti tu i ção (de par ta men tos, es co las etc.) são bas tan te au tô no -
mas nas suas ro ti nas ope ra ci o na is, e não é vis ta como ne ces sá ria a
au to ri za ção dos di ri gen tes no topo da hi e rar quia ins ti tu ci o nal
para a apli ca ção de um ques ti o ná rio. Por seu tur no, os con ta tos
ini ci a is na uni ver si da de par ti cu lar com os di re to res de uma das
uni da des da ins ti tu i ção nos en ca mi nha ram ime di a ta men te ao
pró-reitor de Gra du a ção.

Como se ria de se es pe rar, to dos os di ri gen tes pe di ram para
ver o ques ti o ná rio que apli ca ría mos. Os da uni ver si da de pú bli ca
ra ra men te fi ze ram al gu ma ob je ção ao con te ú do do ques ti o ná rio,
che gan do mes mo a en fa ti zar o com pro mis so da uni ver si da de com
a pres ta ção de con tas à so ci e da de atra vés da aco lhi da a pes qui sas
que bus cas sem até mes mo ava li ar a ins ti tu i ção. O pró-reitor de
Gra du a ção da uni ver si da de par ti cu lar, no en tan to, apre sen tou
ques ti o na men tos à per gun ta que su ge ria que há pou cos ne gros na
Uni ver si da de. Entre tan to, a ar gu men ta ção com os acha dos da li te -
ra tu ra so bre de sem pe nho edu ca ci o nal dos gru pos ra ci a is foi o bas -
tan te para per su a di-lo.

Com a ex pec ta ti va de que pu dés se mos dis por, no fu tu ro, de
da dos so bre todo o cor po dis cen te da uni ver si da de, e dos can di da -
tos ao ves ti bu lar, di ri gi mo-nos ao di re tor do De par ta men to de Se -
le ção, uni da de res pon sá vel por mi nis trar o con cur so ves ti bu lar.
Mais uma vez, esse di ri gen te tam bém foi ex tre ma men te aten ci o so
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e co lo cou à nos sa dis po si ção da dos do ques ti o ná rio so ci o e co nô mi -
co apli ca do aos ins cri tos no ves ti bu lar. So li ci ta mos, en tão, a in clu -
são do que si to raça/cor no ques ti o ná rio. Em um en con tro sub se -
qüen te, en tre tan to, esse di ri gen te nos in for mou que ti nha con ver -
sa do a res pe i to com um ou tro di ri gen te da uni ver si da de, que ele
não es pe ci fi cou quem se ria, que te ria ob ser va do que a in clu são de
tal que si to se ria ile gal, uma vez que po de ria ser vir even tu al men te
para prá ti cas dis cri mi na tó ri as. Com es sas ob ser va ções gos ta ría mos 
ape nas de ilus trar como a mera ob ten ção do dado ra ci al ain da
cons ti tui um even to ex tra or di ná rio no Bra sil, ao mes mo tem po em 
que é uma re a li da de fa cil men te iden ti fi cá vel. É in te res san te ob ser -
var que vá ri os pro fes so res da uni ver si da de pú bli ca, em con ver sas
in for ma is, nos in di ca vam os cur sos em que de ve ría mos apli car os
ques ti o ná ri os em fun ção de, se gun do a per cep ção des ses co le gas,
tais cur sos te ri am um ma i or con tin gen te de alu nos ne gros.

Qu an to ao pre en chi men to do ques ti o ná rio, o re gis tro da ca -
te go ria ra ci al sus ci ta va co men tá ri os jo co sos dos es tu dan tes, em bo -
ra, como po de mos ates tar ao ana li sar as res pos tas, essa cir cuns tân -
cia não te nha afe ta do ne ga ti va men te a qua li da de dos da dos ob ti -
dos. Vale a pena ob ser var que os alu nos da uni ver si da de pú bli ca
ques ti o na ram mais fre qüen te men te o pes qui sa dor que es ta va apli -
can do o ques ti o ná rio quan to ao ca rá ter pre su mi da men te “ra cis ta”
das ques tões que abor da vam a pre sen ça de ne gros na uni ver si da de.
Essa re a ção não foi ob ser va da na uni ver si da de par ti cu lar.

Por úl ti mo, gos ta ría mos de re gis trar a exis tên cia do “Pro vão” 
– exa me de ava li a ção, ins ti tu í do em 1996, de con clu in tes de al -
guns cur sos de ní vel su pe ri or, su pos ta men te a ser es ten di do a to dos 
os cur sos – como uma cir cuns tân cia ex ter na que afe tou a re a li za -
ção da pes qui sa. Na uni ver si da de pú bli ca, os alu nos dos cur sos que 
ob ti ve ram bons re sul ta dos no en tão mais re cen te men te mi nis tra -
do “Pro vão”, em al guns mo men tos ar ti cu la vam o pre en chi men to
do ques ti o ná rio com o re sul ta do ob ti do nes se exa me. Era como se
pre en cher o ques ti o ná rio se im pu ses se como uma le gi ti ma ção adi -
ci o nal ao bom re sul ta do al can ça do. Por ou tro lado, o di ri gen te dos
cur sos da área mé di ca da uni ver si da de par ti cu lar se mos trou hos til
à re a li za ção da pes qui sa, as so ci an do a co le ta de da dos à di vul ga ção
de re sul ta dos ad ver sos à uni ver si da de.

A Percepção das Relações Raciais em Dados

Antes de ana li sar mos as ex pe riên ci as e per cep ções dos es tu -
dan tes pes qui sa dos, é ne ces sá rio olhar mos o per fil des sa po pu la -
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ção. A Ta be la 1 apre sen ta a dis tri bu i ção da po pu la ção pes qui sa da
se gun do os cur sos e uni ver si da des. Obser va-se que os ma i o res con -
tin gen tes par ti ci pan do da nos sa amos tra são de alu nos dos cur sos
de Enge nha ria, Pe da go gia, Le tras e Di re i to. A pro por ção de alu -
nos do cur so de Me di ci na é uma sur pre sa, uma vez que esse cur so
ofe re ce pou cas va gas anu al men te. Qu an to à fa i xa etá ria, os alu nos
se dis tri bu em por uma fa i xa que vai dos 16 aos 54 anos. Entre tan -
to, 80,2% dos par ti ci pan tes têm ida des en tre 17 e 24 anos, a ida de
con si de ra da tí pi ca para fre qüen tar cur so de ní vel su pe ri or. Essa
dis tri bu i ção nos dá um pa râ me tro para ava li a ção en tre a po pu la -
ção do sur vey e a po pu la ção ge ral, atra vés da com pa ra ção com os
da dos da PNAD-1998.

Ta be la 1
Dis tri bu i ção dos Alu nos, se gun do Cur sos e Uni ver si da des

Cur so

Uni ver si da de

Pú bli ca Par ti cu lar

N % N %

Admi nis tra ção 75 7,6 33 10,3

Ciên ci as Con tá be is 80 8,1 45 14,1

Co mu ni ca ção 42 4,3 - -

Di re i to 120 12,2 68 21,3

Eco no mia 4 0,4 - -

Enge nha ria 207 21,0 - -

Fí si ca 4 0,4 - -

Infor má ti ca 3 0,3 16 5,0

Le tras 144 14,6 39 12,2

Ma te má ti ca 1 0,1 - -

Me di ci na 113 11,5 - -

Odon to lo gia 32 3,2 7 2,2

Pe da go gia 161 16,3 112 35,0

To tal 986 100,0 320 100,0

Fon te: Pes qui sa ori gi nal

Em re la ção ao sexo, a ma i o ria da po pu la ção em nos so sur vey
é de mu lhe res, en quan to, se gun do a PNAD, a pro por ção de mu -
lhe res na fa i xa etá ria dos 16 aos 54 anos com doze anos de es tu dos
ou mais cai para 42,4% (Ta be las 2 e 2.1).
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Ta be la 2
Dis tri bu i ção dos Alu nos por Sexo (%)

Sexo %

Mas cu li no 41,1

Fe mi ni no 58,9

Fon te: Pes qui sa ori gi nal.

Ta be la 2.1
Po pu la ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro de 16 a

54 anos com 12 anos ou mais de Estu do, por Sexo (%)

Sexo %

Mas cu li no 57, 6

Fe mi ni no 42,4

Fon te: PNAD-98.

De for ma si mi lar, em nos so sur vey o to tal de bran cos é aba i xo 
da pro por ção des se seg men to no to tal da po pu la ção, res pec ti va -
men te, 69,3% e 84,8% (Ta be las 3 e 3.1).

Ta be la 3
Dis tri bu i ção dos Alu nos por Cor

(ques tão fe cha da)

Cor %

Bran ca 69,3

Pre ta 4,3

Par da 22,3

Ama re la 1,8

Indí ge na 2,3

Fon te: Pes qui sa ori gi nal

Ta be la 3.1
Po pu la ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro
de 16 a 54 Anos com 12 Anos ou mais

de Estu do, por Cor (%)

Cor %

Bran ca 84,8

Pre ta 3,9

Par da 11,1

Ama re la 0,1

Indí ge na 0,1

Fon te: PNAD-98

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 12

Elielma Ayres Machado e Luiz Cláudio Barcelos

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



Esses da dos nos in di cam que a po pu la ção em nos so sur vey é
mais fe mi ni na e ne gra do que a po pu la ção em ge ral com es co la ri -
da de si mi lar na mes ma fa i xa etá ria. Entre tan to, de ve mos lem brar
que os da dos da PNAD di zem res pe i to ao con jun to da po pu la ção
do Esta do do Rio de Ja ne i ro, in clu si ve da área ru ral, em bo ra o
Esta do do Rio seja es sen ci al men te ur ba no. Por ou tro lado, nos so
sur vey re fle te uma re a li da de re gi o nal mais cir cuns cri ta. Esses da -
dos su ge rem que, ape sar da li mi ta ção dos nos sos da dos em fun ção
da se le ção de uni ver si da de e cur sos pes qui sa dos, são re la ti va men te
ma i o res as chan ces de um ne gro atin gir um cur so de ní vel su pe ri or
na re gião do Gran de Rio.

A Ta be la 4 re ve la a dis tri bu i ção por tipo de es ta be le ci men to,
se gun do a fi li a ção ra ci al, dos alu nos de ní vel su pe ri or, com pa ran do
uma ins ti tu i ção pú bli ca e uma par ti cu lar. Do cu men ta-se, as sim,
pela pri me i ra vez na li te ra tu ra so bre re la ções ra ci a is e edu ca ção no
Bra sil, o ma i or “ene gre ci men to” de uma ins ti tu i ção de en si no su pe -
ri or par ti cu lar, vis-à-vis uma ins ti tu i ção pú bli ca. Enquan to na pú -
bli ca os alu nos bran cos che gam a com por três quar tos do cor po dis -
cen te, na par ti cu lar essa pro por ção cai para um pou co me nos da me -
ta de. Vale a pena ob ser var que per mi ti mos tam bém que os alu nos
iden ti fi cas sem sua cor atra vés de uma ques tão aber ta. Ape sar de
uma re la ti va dis per são por um to tal de de zes se te ter mos, as res pos tas 
“bran ca” (70,7%), “par da” (10,2%), “mo re na” (10,1%) e “ne gra”
(4,5%) con cen tram a gran de ma i o ria da pre fe rên cia, atin gin do em
con jun to 95,5% das op ções dos en tre vis ta dos.7

Ta be la 4
Dis tri bu i ção dos Alu nos se gun do as

Uni ver si da des, por Cor (%)

Cor Uni ver si da de

Pú bli ca Par ti cu lar

Bran ca 76,3 47,4

Pre ta 3,0 8,4

Par da 16,9 39,4

Ama re la 1,2 3,5

Indí ge na 2,6 1,3

Fon te: Pes qui sa ori gi nal

Ten do es bo ça do o per fil da nos sa po pu la ção, po de mos nos
de di car ao exa me das ques tões que se re me te ram es pe ci fi ca men te à 
ava li a ção dos es tu dan tes so bre sua con vi vên cia na uni ver si da de e
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suas per cep ções das re la ções ra ci a is e opi nião quan to à even tu al
ado ção de me di das de com ba te às de si gual da des ra ci a is.8 Pri me i ra -
men te per gun ta mos como os es tu dan tes ava li am sua re la ção com
os co le gas e com os pro fes so res. Ana li san do os da dos das Ta be las 5
e 6, cons ta ta mos que é bas tan te alta a ava li a ção po si ti va pe los alu -
nos de am bos os ti pos de in te ra ção. Entre tan to, en quan to não se
nota gran de di fe ren ça na ava li a ção que alu nos ne gros e bran cos das 
duas uni ver si da des fa zem da sua re la ção com os co le gas, no ta-se al -
gu ma di fe ren ci a ção, por uni ver si da de, da ava li a ção da re la ção com 
os pro fes so res. Bran cos e ne gros da uni ver si da de par ti cu lar apre -
sen tam ín di ces mais al tos de ava li a ção po si ti va da re la ção com os
pro fes so res do que seus co le gas na uni ver si da de pú bli ca. Por
exem plo, 81,8% dos alu nos ne gros da uni ver si da de par ti cu lar ava -
li am a sua re la ção com os pro fes so res como “ex ce len te” ou “boa”,
en quan to na uni ver si da de pú bli ca esse con tin gen te cai para
73,7%. (Os ín di ces para os alu nos bran cos são 90,7% na uni ver si -
da de par ti cu lar, e 80,2% na pú bli ca).

Ta be la 5
Re la ção com os Co le gas se gun do a Uni ver si da de, por Cor (%)

Cor Bran ca Ne gra

Re la ção\Uni ver si da de Pú bli ca Par ti cu lar Pú bli ca Par ti cu lar

Exce len te 37,3 32,1 30,0 28,8

Boa 56,5 62,1 58,4 62,6

Re gu lar 5,5 5,7 10,5 7,9

Ruim 0,6 - 0,5 0,7

Pés si ma - - 0,5 -

Fon te: Pes qui sa ori gi nal

Ta be la 6
Re la ção com os Pro fes so res se gun do a Uni ver si da de, por a Cor (%)

Cor Bran ca Ne gra

Re la ção\Uni ver si da de Pú bli ca Par ti cu lar Pú bli ca Par ti cu lar

Exce len te 13,2 17,8 11,6 13,0

Boa 67,0 72,9 62,1 68,8

Re gu lar 18,7 8,6 24,7 16,7

Ruim 0,7 - 1,6 1,4

Pés si ma 0,4 0,7 - -

Fon te: Pes qui sa ori gi nal
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Um ou tro con jun to de ques tões ex plo ra do em nos sa pes qui -
sa diz res pe i to à per cep ção dos es tu dan tes quan to às re la ções  ra -
ciais no Bra sil. Dis tin gui mos en tre a per cep ção des se tra ta men to
na so ci e da de em ge ral e na uni ver si da de em par ti cu lar. De for ma
ge ral po de mos afir mar que é gran de a per cep ção de que ocor re
com cer ta fre qüên cia o tra ta men to di fe ren ci a do para bran cos e ne -
gros na so ci e da de bra si le i ra, con for me re ve lam os da dos da Ta be la
7. Não ul tra pas sa 1,5% a pro por ção dos que acre di tam que “nun -
ca” ocor re tra ta men to di fe ren ci a do en tre ne gros e bran cos na so ci -
e da de bra si le i ra. Cha ma a aten ção o re la ti va men te alto ín di ce de
ne gros da ins ti tu i ção par ti cu lar que in di ca ram a op ção “sem pre”,
no tan do-se que essa per cep ção é ma i or en tre os ne gros de am bas as
uni ver si da des do que en tre seus co le gas bran cos.

Ta be la 7
Opi nião quan to ao Tra ta men to Di fe ren ci a do para Ne gros e Bran cos na

So ci e da de, se gun do a Uni ver si da de, por Cor (%)

Cor Bran ca Ne gra

Opi nião\Uni ver si da de Pú bli ca Par ti cu lar Pú bli ca Par ti cu lar

Sem pre 6,3 15,3 15,0 20,4

Qu a se sem pre 35,7 27,8 34,2 30,7

Às ve zes 52,1 52,6 47,6 43,8

Qu a se nun ca 4,9 3,6 2,1 3,6

Nun ca 0,9 0,7 1,1 1,5

Fon te: Pes qui sa ori gi nal.

Cu ri o sa men te, ocor re uma in ver são na dis tri bu i ção dos ín -
di ces na Ta be la 8 que in di ca a res pos ta so bre a exis tên cia de tra ta -
men to di fe ren ci a do es pe ci fi ca men te na uni ver si da de. A ta be la fica 
mais “pe sa da” na ex tre mi da de da es ca la de op ções apre sen ta da aos
es tu dan tes que apon tam para a exis tên cia de tra ta men to  di fe ren -
ciado en tre ne gros e bran cos no es pa ço uni ver si tá rio como algo ex -
cep ci o nal. Ain da as sim, os ne gros ten dem a apon tar com mais fre -
qüên cia a ocor rên cia de tra ta men to di fe ren ci a do. Entre os bran cos 
da uni ver si da de pú bli ca, ape nas 7,0% acre di ta que ne gros e bran -
cos se jam tra ta dos de for ma di fe ren te “sem pre” ou “qua se sem pre”; 
en tre os ne gros da uni ver si da de par ti cu lar esse per cen tu al sobe
para 17,9%.
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Ta be la 8
Opi nião quan to ao Tra ta men to Di fe ren ci a do para Ne gros e Bran cos na

Uni ver si da de, se gun do a Uni ver si da de, por Cor (%)

Cor Bran ca Ne gra

Opi nião \ Uni ver si da de Pú bli ca Par ti cu lar Pú bli ca Par ti cu lar

Sem pre 1,7 4,6 1,1 3,7

Qu a se sem pre 5,3 10,8 11,0 14,2

Às ve zes 31,1 30,7 36,8 40,3

Qu a se nun ca 39,8 26,9 29,1 17,9

Nun ca 22,1 26,9 22,0 23,9

Fon te: Pes qui sa ori gi nal

De ve-se acres cen tar, como po de mos ob ser var com base nos
co men tá ri os ao ques ti o ná rio fe i tos pe los alu nos, a for mu la ção
“tra ta men to di fe ren ci a do” foi am pla men te en ten di da como even -
tos de ra cis mo e dis cri mi na ção. Nes se sen ti do, po de mos afir mar
que co me ça a dar si na is de exa us tão a cren ça ge ne ra li za da da so ci e -
da de bra si le i ra como um “pa ra í so ra ci al” (Entre tan to, essa nova
com pre en são não se vi a bi li za pela to tal subs ti tu i ção por uma vi são
con fli tu o sa das nos sas re la ções ra ci a is, como ve re mos a se guir com
o ma te ri al qua li ta ti vo).

Inda ga mos tam bém so bre qua is ca u sas os es tu dan tes apon -
ta ri am como res pon sá ve is pelo pe que no nú me ro de alu nos ne gros
nas uni ver si da des. A Ta be la 9 apre sen ta as res pos tas dos es tu dan tes 
se gun do o tipo de uni ver si da de (a per gun ta so li ci ta va que fos sem
in di ca das até três ca u sas, em or dem de im por tân cia. A ta bu la ção
dos da dos con si de rou ape nas o to tal de ca u sas apon ta das). Ca u sas
eco nô mi cas e uma su pos ta de ca dên cia da es co la pú bli ca são am -
pla men te apon ta das como as prin ci pa is ca u sas para a ex clu são do
ne gro do en si no su pe ri or em am bas uni ver si da des. Dis cri mi na ção
tam bém foi apon ta da como ca u sa para essa ex clu são, em bo ra em
me nor me di da pe los alu nos da uni ver si da de par ti cu lar. Como ve -
mos, ca u sas ex ter nas ao in di ví duo fo ram apon ta das ma jo ri ta ri a -
men te como os prin ci pa is fa to res de ex clu são dos ne gros – 89,3%
dos alu nos da uni ver si da de pú bli ca e 73,0% dos alu nos da par ti cu -
lar. Entre tan to, não de i xa de ca u sar cer ta sur pre sa e pre o cu pa ção
que pou co mais de um quar to dos alu nos da uni ver si da de pú bli ca
te nham apon ta do de sin te res se e ma i or ap ti dão para ati vi da des cul -
tu ra is e es por ti vas dos ne gros como ex pli ca ção para o pe que no
con tin gen te de ne gros que atin gem o cur so uni ver si tá rio.
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Ta be la 9
Opi nião quan to às Ca u sas para a Pre sen ça de Pou cos Ne gros na Uni ver si da de,

se gun do a Uni ver si da de (%)

Ca u sas Pú bli ca Par ti cu lar

Fal ta de re cur sos eco nô mi cos dos ne gros para cus te ar
seus es tu dos

38,8 32,8

De sin te res se dos pró pri os ne gros 7,0 16,8

Ma i or ap ti dão dos ne gros para ati vi da des cul tu ra is e
es por ti vas

3,7 10,1

Por ca u sa do ra cis mo e dis cri mi na ção que os ne gros
so frem

22,9 18,1

Por ca u sa da de ca dên cia do en si no pú bli co 27,6 22,1

Fon te: Pes qui sa ori gi nal.

Ain da que pos sa mos cons ta tar, como su ge ri mos an te ri or -
men te, a re la ti va fa lên cia do mito da de mo cra cia ra ci al, cer ta men te
ain da não po de mos anun ci ar um apo io ma jo ri tá rio a me di das que
pro cu rem cor ri gir as de si gual da des ra ci a is. À in da ga ção so bre o tipo
de me di das que po de ri am ser ado ta das para au men tar o nú me ro de
ne gros na uni ver si da de a gran de ma i o ria dos es tu dan tes es co lheu a
op ção “me di das que be ne fi ci em to das as pes so as ca ren tes” por opo -
si ção à op ção “me di das que be ne fi ci em es pe ci fi ca men te os ne gros”
(Ta be la 10). Há dois as pec tos que me re cem des ta que na aná li se des -
ses da dos. Por um lado, o ma i or apo io a me di das es pe cí fi cas para ne -
gros é re gis tra do en tre os alu nos ne gros da uni ver si da de par ti cu lar,
ao mes mo tem po em que en tre os ne gros da uni ver si da de pú bli ca
esse apo io é me nor do que en tre os bran cos des sa mes ma uni ver si da -
de. Por ou tro lado, no ta-se que a cli va gem mais mar can te é en tre
alu nos da uni ver si da de pú bli ca e da par ti cu lar, in de pen den te men te
do gru po ra ci al. Em ou tras pa la vras, os alu nos da uni ver si da de par -
ti cu lar são mais in cli na dos a apo i ar a ado ção de me di das que be ne fi -
ci em es pe ci fi ca men te os ne gros como for ma de ata car o pro ble ma
das de si gual da des ra ci a is no en si no su pe ri or no Bra sil.

Ta be la 10
Opi nião quan to à Ado ção de Me di das para Ca ren tes ou

Espe cí fi cas para Ne gros, por Cor (%)

Cor Bran ca Ne gra

Opi nião \ Uni ver si da de Pú bli ca Par ti cu lar Pú bli ca Par ti cu lar

To das as pes so as ca ren tes 91,8 88,2 93,8 80,8

Espe cí fi ca aos ne gros 8,2 11,8 6,2 19,2

Fon te: Pes qui sa ori gi nal
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A Percepção das Relações Raciais nas Falas

Na in ter pre ta ção de sua ex pe riên cia o(a) en tre vis ta do(a) ar -
ti cu la re fle xão (con tém uma aná li se so bre a ex pe riên cia vi vi da) e
evo ca ção (trans mi te a di men são sub je ti va e in ter pre ta ti va do su je i -
to). Con tu do, não cabe aqui en fa ti zar a his tó ria in di vi du al; dada a
frag men ta ção das nar ra ti vas, to ma mos, nes te tex to, as ela bo ra ções
dis cur si vas como uni da de de aná li se.9 Opta mos por este pro ce di -
men to por con si de rar que as no ções de his tó ria de vida e me mó ria
não se en ca i xam como mé to dos ana lí ti cos di an te de ape nas uma
en tre vis ta, so bre ape nas a tra je tó ria es co lar. Re fe ri mo-nos ao de ba -
te so bre de po i men to in di vi du al em re la ção ao gru po, as pec tos vi -
vi dos e re cons tru ção dos acon te ci men tos his tó ri cos.10 Con si de ra -
mos o con te ú do dos de po i men tos como ela bo ra ção dos (as) en tre -
vis ta dos (as) acer ca dos te mas tra ta dos. Não foi nos sa in ten ção re -
cons tru ir as tra je tó ri as in di vi du a is.

As Questões Suscitadas

Uti li za mos as res pos tas ao ques ti o ná rio como base para a
abor da gem quan ti ta ti va. Os te mas pri vi le gi a dos fo ram: 1) tra je tó -
ria es co lar, ar ti cu la da com a fi li a ção ra ci al do in di ví duo (ques tão
cor — aber ta); e 2) com por ta men to.11

Como se tra ta vam de en tre vis tas aber tas, di an te das ques tões 
for mu la das, a par tir das res pos tas da das, ou tros ques ti o na men tos
fo ram fe i tos com in tu i to de al can çar mos as re cor rên ci as e sin gu la -
ri da des que in for mam os dis cur sos so ci al men te pro du zi dos por
este seg men to es pe cí fi co da po pu la ção. Com efe i to, fo ram pri o ri -
za dos para aná li se nes te ar ti go, as pec tos re la ti vos à per cep ção do
ra cis mo, con cep ções acer ca das re la ções en tre ne gros e bran cos
como tam bém ex pec ta ti vas de ne gros e bran cos com re la ção ao
cur so su pe ri or. As ques tões enun ci a das aci ma pa re cem ser in di ca -
ti vas da com ple xi da de da te má ti ca ra ci al na so ci e da de bra si le i ra.
Di an te dis so, as en tre vis tas po dem in di car como de ter mi na dos in -
di ví du os ar ti cu lam di fe ren tes ca te go ri as apon tan do para a clas si fi -
ca ção de cor e re pre sen ta ções a cer ca da con cep ção de raça em in -
ter se ção com o en si no su pe ri or no Bra sil.

Nes sa pers pec ti va, ela bo ra mos os tó pi cos ci ta dos aba i xo e as
ela bo ra ções dis cur si vas se rão re fe ren ci a das a par tir des ses tó pi cos.
Nes se ar ti go se rão ape nas fo ca li za das, atra vés de tre chos ex tra í dos
das fa las, as re fe rên ci as so bre dis cri mi na ção ra ci al e pro mo ção de
po lí ti cas de ação afir ma ti vas.
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O Elemento Racial na Experiência Escolar Inicial

A pri me i ra re fe rên cia à dis cri mi na ção ra ci al, para in di ví du os 
que se au to clas si fi cam como ne gros, re me te à in fân cia, mais es pe -
ci fi ca men te à en tra da na es co la. Essas lem bran ças são tam bém ex -
pli ci ta das de for ma di re ta.

1) P: E quan do você era cri an ça, na pri me i ra es co la, você ti nha boas re la -
ções com seus ami gos e pro fes so res?
R: Sem pre tive boa re la ção com meus ami gos, com os pro fes so res, com
tudo mun do, mas, quan do eu era cri an ça, so fri mu i to pre con ce i to. Por -
que eu era cri an ça e eu sem pre ou via: “Pre to é la drão”, sem pre ou via isso.
Uma vez eu fiz um tes te, uma pro va para uma es co la e fui apro va da, e no
dia da ma trí cu la não me ace i ta ram pelo fato de meu pai ser ne gro.
P: E quem foi fa zer [a ma trí cu la]?
R: É, ele e mi nha mãe.
P: E em al gum mo men to fa la ram isso?
R: Mais ou me nos, não fa la ram ex pli ci ta men te, de i xa ram as sim... e aca -
bou que eu não fui, nem fui para essa es co la [...].
2) P: Como foi o re la ci o na men to com seus ami gos de es co la, no se gun do
grau, e como é ago ra na fa cul da de?
R: Qu an do cri an ça eu fui mu i to dis cri mi na da, sem pre ti nha aque las pi a -
di nhas. Qu an do eu era cri an ça eu acho até que eu cri ei uma cer ta aver são
a ho mens cla ros por ca u sa dis so, de uma cer ta for ma. Eu acho que são
 coisas que você leva para a vida.

Percepção do Racismo: Confronto e Negociação

A res pe i to da per cep ção de dis cri mi na ção e ra cis mo na so ci e -
da de em ge ral, e na Uni ver si da de em par ti cu lar, ob ti ve mos um
gran de nú me ro de res pos tas em que o ra cis mo emer ge como dis -
cur so in di re to e sob a for ma de ane do ta, como no tre cho a se guir.

1) P: Você nun ca viu dis cri mi na ção no es pa ço da uni ver si da de?
R: Eu che guei a pre sen ci ar sim, uma vez es tá va mos em um bar zi nho aqui
per to, era até de ma nhã, por vol ta de uma e meia, duas ho ras, aí ti nha uns 
co le gas lá con tan do pi a das de ne gro, de re pen te pas sou um ra paz ne gro,
eles dis far ça ram, e de po is co me ça ram a rir do cara. Ele não per ce beu,
mas ti nha que ter per ce bi do e dar uma sova nos ca ras.

O dis cur so di re to en con tra-se as so ci a do a ca sos es pe cí fi cos,
como nos mo men tos de con fli to, nas re fe rên ci as à boa apa rên cia
como exi gên cia no mer ca do de tra ba lho, e nas re vis tas e des con fi -
an ças de guar das de se gu ran ça de lo jas de de par ta men tos.

1) P: E en tre ne gros e bran cos, você sabe se são tra ta dos de for mas di fe -
ren tes na so ci e da de bra si le i ra?
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R: Eu acho, na fa cul da de eu não vejo nada não, mas na so ci e da de  bra si -
leira sem dú vi da.
P: Por que?
R: Infe liz men te ain da tem mu i to pre con ce i to e a gen te tem que ten tar
aca bar com isso.
P: E me con ta uma si tu a ção?
R: Uma si tu a ção que acon te ceu com mi nha pri ma há pou co tem po. Mi -
nha pri ma es ta va lá na Ame ri ca nas, quan do ela en trou o se gu ran ça veio
atrás dela e che gou para ela e dis se – o se gu ran ça era ne gro –, e dis se: “Sua
ne gui nha, você rou bou”, e não sei o que. Fa lan do que ela ti nha rou ba do,
ela co me çou a ba ter boca e en trou na jus ti ça con tra o se gu ran ça.
P: Ela en trou na jus ti ça?
R: Entrou.
P: Con tra o ra cis mo?
R: O cara já foi man da do em bo ra das Lo jas Ame ri ca nas.
2) P: A gen te per gun tou se você acha que ne gros e bran cos são tra ta dos de 
for ma di fe ren te [na uni ver si da de], você res pon deu que era, às ve zes, por
que?
R: Eu acho as sim, não digo en tre pro fes sor e alu no, que eu nun ca vi esse
tra ta men to, mas eu acho que cer tas pes so as ain da são pre con ce i tu o sas,
en tão, tal vez ex clu am os ne gros do seu gru pi nho, de pes so as que con ver -
sam. Exis te isso aqui den tro. Eu não vejo tão gran de, mas cer tas pes so as
eu vejo que ain da têm al gum pre con ce i to, acho que ain da têm.
P: Aqui na [uni ver si da de pú bli ca]?
R: Aqui na [na uni ver si da de pú bli ca]. Mais alu nos e tal, en ten deu? Tipo,
va mos di zer, numa dis cus são, as sim, numa bri ga, você ain da es cu ta, “ah,
pô, seu cri ou lo”, qual quer co i sa as sim, en ten deu? Então, isso pra mim já
é um tipo de pre con ce i to. Mes mo que seja, as sim, num mo men to de ra i -
va, num mo men to de fu te bol, ain da você es cu ta esse tipo de co i sa.
Então, acho que ain da exis te.
P: Aqui, você per ce be?
R: É, sei lá, al gum es por te, al guns jo gos que você tem, num mo men to de
ra i va as sim, quan do há uma dis cus são, você ain da es cu ta al guém fa lar,
“ah, pô, seu cri ou lo, seu ne gão, não sei o que, e tal...”. Acho que isso já é
um tipo de pre con ce i to. [...] en tre alu nos. Entre pro fes sor eu nun ca vi.
Eu, par ti cu lar men te nun ca vi. Mas en tre alu nos já vi. Aí... não é, as sim,
tra ta men to di fe ren ci a do no dia-a-dia. Algu ma co i sa, as sim, que leva
uma pes soa à ra i va, al gu ma dis cus são, al gu ma bri ga en tre es sas duas pes -
so as, você ain da es cu ta, aqui den tro, al gu ma pes soa fa lar isso. Então, isso
eu já acho é al gum tipo de pre con ce i to, por que quan do você, sabe, dis cu -
te com um bran co, al gu ma co i sa as sim, nin guém fala “ah, seu bran cão”,
né? Então, eu acho que já é um tipo de pre con ce i to. Mas, já vi nes ses ca -
sos, en ten deu? No caso de bri ga, du ran te al gu ma co i sa as sim, al gu ma
bri ga en tre duas pes so as, uma de pele cla ra, ou tra de pele es cu ra já es cu tei 
isso. Mas en tre pro fes sor e alu no nun ca vi não.

De ve-se res sal tar que ao se pro nun ci a rem so bre even tos de
dis cri mi na ção e as ca u sas das de si gual da des ra ci a is dois “es pa -
ços-territórios” são evo ca dos: os “Esta dos Uni dos” e a “fa ve la”. A
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vi su a li za ção do ra cis mo pas sa pela su po si ção de que a cris ta li za ção
do ra cis mo se en con tra nas re la ções so ci a is ex tra í das da ex pe riên -
cia dos ne gros nor te-americanos. Da mes ma for ma, a fa ve la, no
Bra sil, se ria o “es pa ço”, por de fi ni ção, de ne gros.

1) P: Vol tan do à ques tão ra ci al, você acha que nes se sis te ma de em pre sas
pú bli cas boas se fa zem con cur sos, en tão, não vê cor ali, se o cara for ca paz 
ele en tra?
R: É, eu nun ca en trei pra ver como é que é, mas acho que seja as sim.
P: Então, uma em pre sa pri va da não é as sim, tem en tre vis ta.... Como é
que você ava lia que fica a ques tão do ne gro.
R: É, aí de pen de da em pre sa. Por que você tam bém vê, quan do você vai
pro cu rar al guns em pre gos um dos re qui si tos é ter boa apa rên cia. Aí de -
pen de da que la em pre sa, o que ela acha, o que é boa apa rên cia: se é uma
pes soa com unha cor ta da, ca be lo cor ta do, se é uma mu lher ma qui a da, ou 
se já é o sis te ma de cor; se é uma pes soa da cor ne gra, se é uma pes soa da
cor bran ca, aí acho que de pen de da em pre sa. Como eu ain da não tra ba -
lhei numa em pre sa par ti cu lar, eu não sei como é o es que ma. Das pou cas
que eu co nhe ço, acho que não vejo tan to isso. Por que o meu tio tra ba lha,
tem uma em pre sa de te le co mu ni ca ções pe que na, e tal, mas... eu vejo lá,
ele não tem esse pro ble ma, en ten deu? Não sei se são to das as em pre sas.
Acho que, tal vez, em em pre sa de pe que no e mé dio por te, acho que não
haja pro ble ma ne nhum. Tal vez exis ta, não sei por que eu nun ca tra ba -
lhei, não pos so afir mar, mas eu acho que tal vez exis ta; uma em pre sa mul -
ti na ci o nal, tal vez, te nha al gu ma ex clu são con tra a cor ne gra, aí eu não sei
in for mar exa ta men te, mas acho que tal vez exis ta, né? Ain da tem tan tas
pes so as pre con ce i tu o sas que nem são tão po de ro sas quan to pen sam que
são, e são pre con ce i tu o sas. Ima gi na aque le pre si den te de uma em pre sa
mul ti na ci o nal, não sei afir mar, mas tal vez te nha, né?
2) P: Qu a is são as prin ci pa is ra zões para a pou ca pre sen ça de ne gros nas
uni ver si da des?
R: Por que é um cír cu lo vi ci o so, na me di da que o ne gro, por um lado... o
ne gro não foi in se ri do de for ma jus ta na so ci e da de [em com pa ra ção com
os Esta dos Uni dos], aqui hou ve uma abo li ção dis far ça da. Ape sar de ofi -
ci al men te o ne gro não ser es cra vo, os ne gros, na ma i o ria, con ti nu a ram
es cra vos para po de rem so bre vi ver nas ci da des. Então, com essa abo li ção
mal fe i ta ge rou o cres ci men to das ci da des, o de sen vol vi men to das ci da -
des, dos cen tros ur ba nos... uma con di ção que o ne gro con ti nu a va es sen -
ci al men te se gre ga do nas fa ve las. E nas fa ve las... o su je i to não tem con di -
ção de... o su je i to tá na fa ve la por que não tem um sa lá rio jus to, um sa lá -
rio dig no que dê para ele cus te ar os seus es tu dos.

Na fala nú me ro um, pro gres si va men te a dis cri mi na ção e o
ra cis mo são afas ta dos do nar ra dor, em se gui da como um mo vi -
men to pen du lar a evo ca ção re tor na a pon to de par ti da. Po de mos
no tar como são re de fi ni das as no ções de pro xi mi da de e dis tân cia,
de for ma a con ver gir a ên fa se do re la to com uma ma i or dis tân cia
do nar ra dor. Assim, ao ser ques ti o na do so bre ra cis mo e dis cri mi -
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na ção o nar ra dor bus ca re fe rên ci as “fora” de seu re per tó rio da ex -
pe riên cia vi vi da12. Por ou tro lado, a uti li za ção, na fala nú me ro
dois, de de ter mi na das ex pres sões qua li fi ca do ras, tais como “abo li -
ção dis far ça da” e “sa lá rio jus to”, como re for ço da am bi güi da de no
Bra sil aci o na da nas ela bo ra ções dis cur si vas de mons tra como a
con di ção so ci o e co nô mi ca en con tra-se cris ta li za da como tra ço dis -
tin ti vo da dis cri mi na ção e do ra cis mo.

1) P: E você acha que os pou cos ne gros que têm aqui na fa cul da de são tra -
ta dos da mes ma for ma que os bran cos?
R: A úni ca que eu con vi vo mes mo é essa me ni na da mi nha sala, en tão eu
nun ca vi nada di fe ren te.
P: E no co ti di a no?
R: Já, até mes mo da mi nha mãe, por que a fa mí lia do meu pai que se
acham bran cos mas não são por que são to dos com o ca be lo ruim, só que
são cla ros. Mi nha mãe diz que so freu mu i to quan do ca sou com meu pai,
por que a mãe dele não ace i tou. Cha ma vam ela de ma ca ca, de ne gui nha,
até pou co tem po essa mi nha avó foi mo rar lá em casa e cha ma va meu ir -
mão do meio de ma ca co.

O cri té rio de atri bu i ção de ca te go ri as como fi li a ção ét ni ca,
ra ci al en con tra-se in ter di ta da, pois a sus ten ta ção da no ção de di fe -
ren ça es bar ra num pon to fo cal no uni ver so pes qui sa do: o prin cí -
pio da uni ver sa li da de en con tra-se ali cer ça do na no ção de mé ri to,
sen do esta tida como con di ção ne ces sá ria para o in gres so na uni -
ver si da de pú bli ca. A idéia de que o in gres so na uni ver si da de se da -
ria in dis cri mi na da men te, me di an te a apro va ção no ves ti bu lar —
ne gros e bran cos, ho mens e mu lhe res uma vez que ao se sub me tem
as pro vas te ri am as mes mas chan ces de pen den do ape nas do co nhe -
ci men to e ca pa ci da de in di vi du al.

1) P: Uma co i sa que você fa lou aqui que eu achei mu i to in te res san te...
você co lo cou que [uma das ra zões] pe las qua is os ne gros não es ta ri am em
gran de nú me ro na uni ver si da de [...] “por eles te rem mais ap ti dão para os
es por tes”. Me fala mais so bre isso.
R: É, jus ta men te por esse, por esse caso des se meu ami go. Eu acho que,
as sim, você vê em Cuba e nos Esta dos Uni dos, dois pa í ses que dão gran de 
im por tân cia tan to à edu ca ção, quan to ao es por te. Essa li ga ção en tre edu -
ca ção e es por te... tan to que você vê numa olim pía da são os gran des me -
da lhis tas. Então, você vê sem pre, aque le cara, o ma i or cor re dor do mun -
do, o ma i or atle ta do mun do de bas que te é sem pre pes soa da cor ne gra.
Então, acho que as sim, pelo fí si co, há pes qui sa que diz que o fí si co do ne -
gro é sem pre mais for te, tem mais ex plo são do que o bran co. Então, acho
que se Bra sil ti ves se uma cul tu ra que nem Cuba, mes mo vi ven do a cri se
em que vive, os Esta dos Uni dos têm, en tre, li ga ção en tre es por te e fa cul -
da de, acho que tal vez te ri am mu i to mais ne gros den tro da uni ver si da de.
Eu vejo isso pe los ami gos que eu te nho, des se que faz na ta ção, con se guiu
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uma bol sa, você vê na [uni ver si da de par ti cu lar X] que é uma das fa cul da -
des que...
S: Ele es tu da na [uni ver si da de par ti cu lar X]?
E: Não, ele faz [uni ver si da de par ti cu lar Y] que é o mes mo sis te ma, é uma
fa cul da de que es tu da o [nome] que gos ta, que tem um re co nhe ci men to,
as sim, em es por te, na ta ção, judô e tal, e que dá bol sas pra atle tas. Então,
acho que se ti ves se mais dis so aqui no Bra sil acho que te ri am mais ne gros
na uni ver si da de, com cer te za, você vê isso em Cuba, nos Esta dos Uni dos.
P: Você atri bui isso a quê? (Pou cos ne gros na uni ver si da de)

A fala aci ma con tém uma ana lo gia com duas re a li da des so ci -
a is dis tin tas, que se tor nam cons ti tu ti vas de po lí ti cas idên ti cas:
Esta dos Uni dos e Cuba. O nar ra dor tem com pon to de re fe rên cia
as po lí ti cas es pe cí fi cas para ne gros pra ti ca rem es por tes. Em sua
opi nião um meio efi caz para a pro mo ção e ma nu ten ção da po pu la -
ção ne gra na uni ver si da de se ria a prá ti ca es por ti va como me di da
de po lí ti cas pú bli cas. A fala aci ma, como ou tras, apre sen ta he si ta -
ções, ex pli ca ções e pon to de vis ta di fe ren ci a dos. A per gun ta ini ci al
per ma ne ce sem res pos ta: há ra cis mo na uni ver si da de?

1) R: Ah... esse, eu acho as sim, que... é isso aí, en ten deu?
P: Por que?
R: Não sei, não sei por que, não sei di zer, as sim, um sig ni fi ca do. Acho que 
até pela cul tu ra. Acho que, um exem plo, você vê é... pes so as as sim, a ma i -
o ria de fa ve la dos e tal, são da cor ne gra, en tão, são pes so as que, sei lá, tão
sem pre jo gan do uma bola, tão sem pre, jo gan do um bas que te, en tão, são
pes so as que são cri a das, as sim, en ten deu?, mais li ga das a es por tes do que
aque le ga ro ti nho, as sim, bran qui nho que vive em apar ta men to, que en -
tra na in ter net todo dia, que só vai brin car no play. Então, acho que por
isso nos sos gran des jo ga do res de fu te bol são ne gros, nos sos gran des atle -
tas são ne gros, acho que é por isso, en ten deu? acho que a pes soa, as sim,
ne gra... ló gi co, por ser da ma i o ria as sim po bre, né, tem mais con ví vio
com rua, tem mais con ví vio com es por te, joga sem pre, sei lá, um fu te bol, 
um bas que te, um hand ball, acho que o ne gro gos ta, as sim, mais de es por -
te do que o bran co.
P:... gos ta?
R: Não, não é que... sabe, que gos ta,... ou que... por exem plo, acho que o
ne gro as sim, pes so as, as sim, ne gras, acho que tam bém tem aque la co i sa,
as sim, acho que vou ten tar al gu ma co i sa pelo es por te, en ten deu, acho
que por isso.... acho que isso é ma i or no ne gro do que no bran co, en ten -
deu, ten tar con se guir al gu ma co i sa pelo es por te. Então, acho que por
isso é ma i or o ín di ce de atle tas ne gros do que de bran cos, en tão, acho que 
se uma uni ver si da de des se apa ra to, des se as con di ções pra que uma pes -
soa ne gra, um des por tis ta en tras se den tro de uma fa cul da de, es tu das se
gra tu i ta men te, pra ti can do es por te por essa fa cul da de acho que au men -
ta ria a in ci dên cia de ne gros den tro de uma uni ver si da de.
S: Esse seu ami go faz na ta ção, mas qual o cur so que ele faz?
E: Edu ca ção Fí si ca.
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S: E eles só dão cré di to pra ele fa zer Edu ca ção Fí si ca?
E: Não, qual quer fa cul da de, se ele qui ses se fa zer en ge nha ria sen do atle ta
da uni ver si da de, ele ga nha bol sa. Por que ele com pe te, qual quer com pe -
ti ção ele re pre sen ta a uni ver si da de [uni ver si da de par ti cu lar Y], as sim
como [uni ver si da de par ti cu lar X], o cara pode fa zer Di re i to mas ele é de
judô da [uni ver si da de par ti cu lar X], en tão, numa com pe ti ção ele vai re -
pre sen tar a [uni ver si da de par ti cu lar X], en tão, por isso eles dão bol sas.
Den tro da uni ver si da de pú bli ca você não vê isso, não tem por que dar
bol sa por que é gra tu i to, só que eu acho que de ve ria ter uma in te gra ção
ma i or en tre uni ver si da de pú bli ca e es por te. Você não aqui nada dis so,
não tem nada dis so. Tem-se um time da [uni ver si da de pú bli ca] de fu te -
bol, de bas que te, não tem nada dis so. Os ti mes são fe i tos pe los alu nos,
não par te da uni ver si da de como é em Cuba, como é nos Esta dos Uni dos,
não par te do go ver no, das au to ri da des. Par te dos alu nos, que fa zem seus
ti mes, cada cur so tem seu time, qual quer co i sa as sim, mas não essa...
como é em Cuba, como é nos Esta dos Uni dos que acho que se ria bom se
ti ves se aqui no Bra sil.

Não te mos a in ten ção de ava li ar a for ma de in gres so,  apro -
vei ta mento e ren di men to dos es tu dan tes e nem tam pou co das uni -
ver si da des. Ocor re que da dos e pes qui sas de fon tes des co nhe ci das
são ci ta dos pe los es tu dan tes como jus ti fi ca ti va para ma nu ten ção
de uma cer ta es tru tu ra de pen sa men to e de ati tu des. Tal vez o nar -
ra dor pro cu re as sim se dis tan ci ar da sua pró pria fala.

1) P: Per gun ta mos tam bém se ne gros e bran cos são tra ta dos de for ma di -
fe ren te na so ci e da de bra si le i ra, você co lo cou que na so ci e da de bra si le i ra
qua se sem pre, gos ta ría mos que você fa las se so bre isso.
R: É só pres tar aten ção nas ruas, in fe liz men te pre do mi na o dis cur so hi -
pó cri ta de igual da de ra ci al, pa re ce que por que eu tra ba lho do lado de um
ne gro não há pre con ce i to. As pes so as di zem: “Eu tra ba lho com ne gro, es -
tu do com ne gro, te nho ami gos ne gros, pre con ce i to ra ci al não exis te no
Bra sil”, mas in fe liz men te as pes so as não se aten tam pra al guns de ta lhes,
as co i sas mí ni mas que mos tram o pre con ce i to. Qu an do uma mu lher,
bem pa drão de be le za no Bra sil, lou ra, olhos ver des, cor po bem mo de la -
do, anda com um ne gro do lado você já ouve logo, “O que aque la lou ra
está fa zen do com esse cara? Meu Deus do céu!” Ou, en tão, quan do o ne -
gro, ele che ga num lu gar chi que, um res ta u ran te de alto ní vel as pes so as
já olham logo es tra nho, mu i tas ve zes um gar çom per gun ta se tem re ser -
va, al gu ma co i sa...quer di zer, não ace i tam a idéia de ter um ne gro fre -
qüen tan do um lo cal, en tre as pas, de alto ní vel. (...) es sas pe que nas ati tu -
des, as pi a di nhas de ne gro que a gen te ouve nas ruas, in fe liz men te, ouve
mu i to, as brin ca de i ras, eu no tra ba lho eu ouço vá ri as, às ve zes um co le ga
nos so ne gro tá al mo çan do aí o su je i to ofe re ceu uma ba na na pra ele,
“aqui, ó, guar dei pra você” como quem diz que o ne gro é ma ca co, um ab -
sur do! Então... ape sar da que la apa rên cia de de mo cra cia ra ci al que exis te, 
o fato de eu con vi ver com o ne gro, tra ba lhar com o ne gro, apa ren te men -
te, é, tem, acho que nas pe que nas co i sas, nos pe que nos com por ta men tos
é que a gen te vê o ra cis mo pre sen te, ele exis te sim. E até nas es ta tís ti cas
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mes mo... nas pes qui sas mais pro fun das, nas pes qui sas so ci a is, as es ta tís -
ti cas, a gen te vê tam bém o ra cis mo pre sen te. A gen te vê nas no ve las de te -
le vi são são pou cos ne gros pre sen tes, nos co mer ci a is, nos gran des co mer -
ci a is mais ren tá ve is mes mo, que uti li za mais re cur sos fi nan ce i ros, é di fí -
cil a pre sen ça do ne gro. A gen te vê que a ma i o ria dos pre si diá ri os são ne -
gros, a ma i o ria dos fa ve la dos são ne gros, tem pou cos ne gros nas uni ver si -
da des pú bli cas, eu acho que es sas es ta tís ti cas tam bém di zem mu i to [que
nos] pe que nos com por ta men tos do dia a dia, que exis te ra cis mo no Bra -
sil sim.
2) R: Não ter qua se [es tu dan tes ne gros na uni ver si da de]é... dis cri mi na -
ção na fa cul da de, as pes so as não ad mi tem ter e não ad mi tem que te nham
al gum tipo de pre con ce i to, isso que eu quis di zer, eu não sou be me ex pli -
car. Até, por que eu pe guei e fa lei... teve um dia que eu apa re ci com es co va 
e o pes so al fi cou “ai, que co i sa hor ro ro sa e tal não sei o que” aí quan do eu
pe guei e ci tei o tra ba lho, aí fa lei do tra ba lho... na pes qui sa... [quan do] a
bran ca de ca be lo liso, en cres pa o ca be lo todo mun do fica “ai, que lin do,
não sei o que...” mas quan do uma ne gra vai e ali sa, o pes so al fica fa lan do
“ah, olha a ne gui nha es ti cou o ca be lo.” E eu pe guei e usei o meu caso
como exem plo, e o pes so al não ace i tou mu i to bem e fa lou, as sim, “ah,
[nome] nada a ver, a gen te tava brin can do com isso, a gen te brin cou com
você como a gen te brin ca ria com qual quer pes soa”. E de fato, de po is eu
tava re pa ran do... eu fa lei “tá, tudo bem, pas sou” por que... de po is eu
pres tei uma aten ção de fato, era as sim mes mo o pes so al brin ca com qual -
quer co i sa. Mas é, as sim, é di fí cil acon te cer e se acon te ce é mu i to su til.

A cha ma da “su ti le za” do ra cis mo à bra si le i ra en con tra-se re -
la ci o na da não ao que foi dito e sim, ao que foi ou vi do. Em ou tros
ter mos, a per cep ção do ra cis mo apa re ce como uma pers pec ti va in -
di vi du al. E, cabe tam bém ao in di ví duo en con trar os me i os para su -
pe ra ção das de si gual da des so ci a is. A que tudo in di ca, o prin cí pio
da uni ver sa li da de de di re i tos mos tra-se li mi ta do. Como se pode
per ce be a par tir da fala ci ta da a se guir.

1) P: E es ses que são ne gros na sua fa mí lia já pas sa ram dis cri mi na ção
fora?
R: Já fora da mi nha fa mí lia, gen te, as sim de fa mí lia de agre ga do re cla mar
por que “ah, que que fez...” e meu pa dri nho, que é ad vo ga do, ra lou mu i to 
para che gar só por ca u sa da cor. Tem um caso de um se nhor que fez Di re i -
to e ti nha ca pa ci da de para pas sar para juiz, mas ele só con se guiu no Ama -
pá por que aqui ele não con se guiu, esse é ir mão de um pro fes sor meu. Um 
caso, as sim, gri tan te que você olha as sim o cara é ca be ça e não con se gue
por ca u sa da cor. Aqui lo ali foi gri tan te, na mi nha tur ma foi o ma i or ne -
gó cio, aba i xo-assinado e não sei o que por que ele só con se guiu lá no
Ama pá, só por ca u sa da cor dele, o cara, um su per ca be ça...

Enten de mos que a se qüên cia da ela bo ra ção in di ca ou tro
dado sig ni fi ca ti vo, ain da no que se re fe re à cons tru ção so ci al da di -
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fe ren ça, a clas si fi ca ção ra ci al apa re ce as so ci a da a ou tros prin cí pi os, 
tais como: gê ne ro e ida de e clas se so ci al.

1) P: Você fa lou que a ma i o ria de suas ami gas são ne gras, elas já re la ta ram 
para você al gum caso de dis cri mi na ção?
R: Já pre sen ci ei can ta das mais brus cas na rua, eu pos so es tar com a mes -
ma saia que ela, mas ela é sem pre mais as se di a da brus ca men te. Ne nhu ma 
ami ga co men tou nada até hoje... só uma que fa lou as sim, “A gen te so fre
por que é mu lher, por que é po bre e por que é ne gra.”

Embo ra não te nha mos apro fun da do a aná li se so bre as re la -
ções de gê ne ro, esse dado apa re ce nas ela bo ra ções sig ni fi ca ti va -
men te como um com pli ca dor nas re la ções e con ví vio no meio uni -
ver si tá rio, com re per cus são na ex pec ta ti va das tra je tó ri as  pro fis -
sio nais, pois, ar ti cu la da à ca rac te ri za ção ana tô mi ca e fi si o ló gi ca
en con tra-se di re ta men te re la ci o na das de ter mi na ções so ci a is.13

Ou tro as pec to im por tan te diz res pe i to às es co lhas afe ti vas. Re fe -
rên ci as a na mo ra dos (as), par ce i ros (as) e côn ju ges são re cor ren tes
e en con tram-se re la ci o na das a con fli tos pes so a is, fa mi li a res ou ide -
o ló gi cos:14

1) R: Uma vez a gen te es ta va na pra ia aí eu fa lei para ele: “tua pri ma vai fi -
car com o ga ro to tal.” Aí ele: “ Meus pri mos são to dos atu an tes, mi nha
fa mí lia é atu an te!” Uma vez não sei onde que eu es ta va que eu fa lei dele, e
al guém quis fa zer uma pes qui sa com ele, um de po i men to para uma re vis -
ta ne gra, eu não sei se era Raça... ele é as sim eu dis cu to vá ri as ve zes com
eles, são co i sas di fe ren tes. Eu re al men te não me iden ti fi co com pes so as... 
mas se um dia eu for me apa i xo nar por um cara que seja bran co eu vou fi -
car com o cara, mas isso nun ca acon te ceu e eu nem que ro que acon te ça.
Até mi nha ide a li za ção de fi lhos, é uma ide a li za ção de to dos “ne gui nho”,
é as sim que eu pen so, eu acho que eu não pos so co lo car isso como aqui lo
e pron to. Acon te cem vá ri as co i sas e você não sabe o dia de ama nhã.

Em cer ta me di da, “raça” e gê ne ro são ele men tos cons ti tu ti -
vos do uni ver so dos es tu dan tes uni ver si tá ri os. Enten de-se raça e
gê ne ro como cons tru ções so ci a is e, por tan to, cons ti tu em-se em
prin cí pi os de clas si fi ca ção so ci al. Sen do que clas se, raça ou gê ne ro, 
iso la da men te, não se cons ti tu em como úni co prin cí pio que ali cer -
ça a pro du ção de de si gual da des na so ci e da de; es tes e ou tros prin cí -
pi os as so ci a dos con di ci o nam a par ti ci pa ção dos in di ví du os na vida 
so ci al. Entre bran cos(as) e ne gros(as) há tam bém mu lhe res e ho -
mens en tre ou tras com bi na ções pos sí ve is.

Ocor re que nas ela bo ra ções es ses prin cí pi os pou cas ve zes são 
pro ble ma ti za dos como fa to res de in clu são/ex clu são. Nes ta pers -
pec ti va, a fala des ta ca da aba i xo re ve la tal per cep ção.
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1) P: E quan tas mu lhe res tem no cur so de Enge nha ria?
R: O gran de pro ble ma da Enge nha ria tá aí, ima gi na um cur so que só tem
duas ou três mu lhe res... as sim, no cur so todo... vou fa lar em ter mos de
pro por ção, que é uma co i sa as sim bem tris te, de dez pes so as tem uma, ou
meia, por que não dá pra bo tar meia, va mos bo tar uma. É mu i to tris te.
P: Por que você acha que as mu lhe res não pro cu ram Enge nha ria?
R: Não sei não, sei lá... é uma co i sa que... ti nha até que bo tar um car taz
lá, “é pro i bi do ho mem fa zer Enge nha ria por que es ta mos lo ta dos”... Por
que as mu lhe res não vão fa zer? Não sei, tal vez seja da Enge nha ria ser uma 
co i sa meio mas cu li ni za da. O en ge nhe i ro tem que ser aque le cara bar bu -
do, alto, vai fa lar pra ca ram ba, fala gros so. E as mu lhe res ago ra que tão
des co brin do “não, Enge nha ria é le gal, tam bém pos so fa zer”. E tem essa
co i sa de Enge nha ria Ci vil, vai as sim fa zer uma cons tru ção, uma mu lher,
ela diz “não, não vou ter res pe i to dos peões”. Tem mu i to dis so, a Enge -
nha ria é aque la co i sa mu i to mas cu li ni za da.
P: E você tem con ta to com as me ni nas que fa zem?
R: Te nho, ain da bem. Já pen sou pas sar a Enge nha ria toda fa lan do com
ho mem, que tris te za.
P: E o que elas di zem, você já per gun tou pra elas, vo cês já con ver sa ram
so bre isso?
R: Não, é uma per gun ta que nun ca fiz “por que você fez Enge nha ria?” é
uma per gun ta que eu nun ca fiz não. Mas eu acre di to que seja mais do
gos to, tem uma aí que eu co nhe ci que o pai é en ge nhe i ro. Cla ro que o pai
aju dou bas tan te nes sa es co lha dela. E tem ou tras que, sei lá, não faço a
mí ni ma idéia. Mas é uma co i sa en gra ça da, tão pou cas mu lhe res na Enge -
nha ria, aí tu vai lá pra Nu tri ção, aque le mon te de mu lher, tem um ho -
mem es con di do, “quem é você ra paz, tá fa zen do o que aí?”
P: E por que você acha que as mu lhe res vão mais pra Nu tri ção e me nos
pra Enge nha ria?
R: Acho que as pro fis sões... até nas pro fis sões tem aque le lado ma chis ta.
Aque la co i sa, tem um lado, as sim, ma chis ta e fe mi nis ta. Essa aqui é uma
co i sa mais ma chis ta, aque la mais fe mi nis ta, acho que tem mu i to dis so
den tro da pro fis sões.
(...)
P: E as mu lhe res são boas alu nas?
R: Na Enge nha ria? De i xa eu ver..., quan do eu en trei eu acre di ta va nis so,
fa lei: “nos sa, elas são boas alu nas”. Hoje em dia não acre di to mais nis so
não. Não sei, acho que elas vi ram mu i tos ho mens, as sim, de vem ter fi ca -
do des lum bra das, por que ago ra não vejo... têm umas... dá pra con tar nos
de dos, tem duas ga ro tas que eu co nhe ço que re al men te... aque les que eu
tava fa lan do de dez pes so as tem uma, são elas.

Po de mos no tar, a par tir da ci ta ção aci ma, quan to ain da a
par ti ci pa ção fe mi ni na nos cer tos cur sos uni ver si tá ri os é per ce bi da
como um meio de en con tro como o sexo opos to. Esta per cep ção
de mons tra a des van ta gem de um seg men to, nes te caso quan to de
gê ne ro, di an te de ou tro, fren te à le gi ti mi da de das tra je tó ri as aca -
dê mi cas. A di fi cul da de do re co nhe ci men to da si tu a ção de des van -
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ta gem de seg men tos es pe cí fi cos da po pu la ção, di an te de ou tros,
ocor re tam bém em re la ção a es tu dan tes clas si fi ca dos como ne -
gros(as). Nes sa pers pec ti va, cons tru ções so ci a is de gê ne ro e
cor/raça são aci o na dos como sen do ca rac te rís ti cas na tu ra is (sexo) e 
de clas se (cor/raça). Su ge ri mos que esta con cep ção en con tra-se de
tal for ma es tru tu ra da, como tam bém é de di fí cil ques ti o na men to.

A Adoção de Medidas de Combate às Desigualdades Raciais
no Ensino Superior

Nas fa las dos es tu dan tes apa re cem di fe ren tes re fe rên ci as às
ques tões so bre a pre sen ça de pou cos ne gros nas uni ver si da des e so -
bre qua is me di das e po lí ti cas pú bli cas es pe cí fi cas le va ri am ao au -
men to des se seg men to es pe cí fi co nas uni ver si da des. As res pos tas
ob ti das são in di ca ti vas da com ple xi da de do tema so bre pro mo ção
de po lí ti cas pú bli cas para um seg men to his to ri ca men te dis cri mi -
na do.

1) P: Por que você acha que tem pou cos ne gros nas uni ver si da des?
R: Eu acho que por di fi cul da des eco nô mi cas o ne gro não che ga às uni -
ver si da des [...] pra ne gros e pes so as ca ren tes, por que é mais di fí cil. Olha
só, quan do você, eu acho que quan do a pes soa co me ça a se per ce ber
como ne gro, isso é mais para o fi nal da ado les cên cia e tal, quan do a pes -
soa vai tor nan do adul ta, ela... tem uns que se con for mam, tem ou tros
que não, “já que é as sim, en tão, vou ser me lhor em tudo”, por que o ne gro 
para con se guir se des ta car ele tem que ser me lhor do que os me lho res.
Por isso é que eu es tou sem pre [...] sabe, até quan do eu co me cei as au las
eu achei o má xi mo, por que vá ri os li vros que eles ti nham man da do ler, eu
já ti nha lido, sabe. Você tem que ser o me lhor, você tem que ser mais do
que o me lhor se pos sí vel, é o ide al. Por que se não, o mer ca do en go le, é
como se fos se um tra tor, ele vai pas san do por cima de todo mun do, e se
você con se guir cor rer na fren te, ele não te pega, en tão pra um ne gro con -
se guir che gar na uni ver si da de, pra con se guir che gar a um lu gar mais ele -
va do, a pa ta mar mais ele va do, a con di ção so ci al mais ele va da tem que in -
ves tir em cons ci en ti za ção, cons ci en ti za ção pes so al, ele se per ce ber como
ne gro, se ace i tar como tal e cons ci en ti za ção da si tu a ção do ne gro na so ci -
e da de. A par tir do mo men to que você diz “sou ne gra, va mos ver como é a
nos sa si tu a ção”, aí não é mais a si tu a ção dos ne gros é a nos sa [ên fa se] si tu -
a ção, aí você “olha bem, o ne gó cio é meio com pli ca do, en tão va mos fa zer 
o me lhor”. Aí dá pra você se des ta car, che gar a uma uni ver si da de, é in ves -
ti men to mes mo, por que se você for es pe rar do go ver no você vai fi car es -
pe ran do a vida in te i ra.

Entre os es tu dan tes uni ver si tá ri os, ao nos so ver, ain da que
di fe ren tes, as res pos tas con têm um pon to con ver gen te: não há ex -
pec ta ti va, por par te dos es tu dan tes, com re la ção a ini ci a ti vas de

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 28

Elielma Ayres Machado e Luiz Cláudio Barcelos

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



po lí ti cas pú bli cas que vi sam a pro mo ção de di re i tos para seg men -
tos es pe cí fi cos da po pu la ção. As re fe rên ci as ao po der pú bli co em
to dos as ins tân ci as re me tem a ino pe rân cia no que se re fe re ao com -
ba te à dis cri mi na ção. Um exem plo a ser ci ta do se re fe re ao ter mo
go ver no, que é am pla men te uti li za do para fa lar da fal ta de ini ci a ti -
vas pú bli cas com vis tas à su pe ra ção do ra cis mo.

1) P: Você re pa ra que o nú me ro de ne gros é me nor na uni ver si da de?
R: Com cer te za.
P: A que você atri bui esse fato?
R: À de si gual da de so ci al. Não é todo mun do que con se gue pas sar para
uma fa cul da de pú bli ca, e par ti cu lar... por que? Por que a pes soa não tem
di nhe i ro pra pa gar um pré- ves ti bu lar, por que as pes so as... o en si no pú -
bli co está hor rí vel. Ló gi co que não es tou... tem es co las par ti cu la res que
são hor rí ve is, mas a es co la pú bli ca está mu i to pior, não só es co la como
 saúde, tudo. Se você não dá uma va lo ri za ção à edu ca ção do seu país... fica 
esse mon te de cam pa nha: edu ca ção, edu ca ção, edu ca ção. Você faz um
con cur so pú bli co achan do que você vai che gar na sua es co la en con trar
um apa ga dor, um qua dro ne gro e na real você não en con tra nada. Como
é que o fu la ni nho... se na bi bli o te ca fal ta li vro e fu la ni nho não con se gue
ler? É o que meu pai fala, na épo ca dele se lia mu i tos li vros, na quar ta sé -
rie já es ta vam len do li vros. Eu acho que eu li meu pri me i ro li vro, edu ca -
ci o nal men te man da do pela pro fes so ra, na sex ta sé rie. Então como é que
se pode co lo car um cara des se em uma uni ver si da de pú bli ca? É mu i to di -
fí cil. Qu an do pas sa, pas sa para o que eu pas sei, que é pe da go gia ou para
fi lo so fia... Eu não es tou fa lan do... por exem plo, eu fiz pe da go gia por que
eu quis, fu la ni nho fez fi lo so fia por que quis, mas mu i to fi ze ram por que
não ti nham con di ção de pas sar para me di ci na, por exem plo. Eu te nho
um ami go que é ne gro e pas sou para me di ci na, eu fi quei com um or gu lho 
dele tão gran de, como se fos se meu fi lho. Eu achei o ma i or ba ra to. [...]
Um mon te de gen te que es tu dou co mi go no pri má rio, gi ná sio no pri me -
i ro grau pa rou na sex ta sé rie. Por isso que mu i ta gen te fala: “le gal você en -
trou para a fa cul da de.” Por que você olha as pes so as você tem que se es pe -
lhar nas que su bi ram, ló gi co que às ve zes a pes soa tem que tra ba lhar
cedo, tem que aju dar em casa... Eu te nho ami gos in te li gen tes que mo -
ram no mor ro, na fa ve la...

Gran de par te dos es tu dan tes uni ver si tá ri os que se au to clas -
si fi cam como ne gros op tam por pro mo ção de me di das para to das
as pes so as ca ren tes. O dado ét ni co en con tra-se es va zi a do fren te ao
que pa re cem ser ques tões per ti nen tes à po bre za. Des sa for ma, a
con di ção ét ni co-racial é re de fi ni da como sen do um atri bu to de
clas se. Eis mais al gu mas fa las a esse res pe i to.

1) P: Então o que se faz com o pes so al que não con se gue en trar na uni ver -
si da de por que pre ci sa tra ba lhar... en fim, por que a vida não per mi te. O
que fa zer?
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R: Per gun ta mu i to di fí cil... olha eu não sei, me sin to tão per di da para res -
pon der isso. Por que não adi an ta dar con se lhos di zer que elas têm que es -
tu dar. Elas já sa bem.
P: Sim, elas têm essa cons ciên cia. Mas elas não con se guem se in se rir aqui
na uni ver si da de jus ta men te por que elas tra ba lham, por que não po dem
pa gar um cur so pré-vestibular ou en tão por que elas tra ba lham o dia todo 
e quan do che gam no cur so es tão mu i to can sa das para apren der al gu ma
co i sa, e não con se guem che gar até uma uni ver si da de pú bli ca e mu i ta das
ve zes nem em uma par ti cu lar. Qual a so lu ção para isso?
R: Gen te... não sei, eu sou toda...
P: Qu an do você res pon deu o ques ti o ná rio você re la ci o nou com a fal ta de 
re cur sos eco nô mi cos, com a de ca dên cia do en si no pú bli co e tam bém
com o ra cis mo e dis cri mi na ção que os ne gros so frem. E de po is você res -
pon deu que de ve ri am ser to ma das me di das que be ne fi ci as sem pes so as
ca ren tes como um todo, não so men te os ne gros. Que me di das se ri am es -
sas?
R: Não sei...
P: Nun ca pa rou para pen sar nis so?
R: Nun ca pa rei para pen sar nis so. Eu acho que tem que ter uma me di da,
tem que ter um je i to.
P: Você fa lou do sis te ma de co tas. Você não acha le gal?
R: Co me çan do pela ins cri ção do ves ti bu lar, ses sen ta e cin co re a is! Que
Bra sil é esse! Eu não pos so dar ses sen ta e cin co re a is as sim.
P: Mas ai é que en tra a ques tão que a gen te está ten tan do to car. O sis te ma 
de co tas para você não é a sa í da, por que?
R: Tem a isen ção, só que a isen ção é mí ni ma. [...]

Na ques tão re la ti va a qua is me di das de ve ri am ser to ma das
para au men tar o nú me ro de es tu dan tes ne gros na uni ver si da de,
ocor re uma dis so nân cia en tre a per gun ta e a res pos ta. A per gun ta é
so bre o nú me ro de ne gros, a res pos ta re fe re à fal ta de re cur sos eco -
nô mi cos dos es tu dan tes, não ne ces sa ri a men te ne gros. A re fe rên cia
à fal ta de re cur sos é re cor ren te en tre os en tre vis ta dos. Ao que tudo
in di ca, no dis cur so dos es tu dan tes uni ver si tá ri os ha ve ria a pre do -
mi nân cia da clas se so bre a cor ou a raça. Tudo se pas sa como se os
li mi tes en tre onde ter mi na a de ter mi na ção de clas se e onde co me ça 
a cor e ou raça pu des se ser in di ca do.

1) P: É um tema mu i to po lê mi co e to tal men te in de fi ni do a ques tão de
po lí ti cas pú bli cas, do go ver no ou não, para au men tar a pre sen ça de ne -
gros na uni ver si da de, por exem plo. Em ge ral, você acha es sas me di das
de ve ri am ser es pe cí fi cas para os ne gros ou para pes so as ca ren tes?
R: Olha, eu acho o se guin te, tem que ser [...] de i xa eu ex pli car por quê.
Os ca ren tes, as pes so as ca ren tes, de pen de do lu gar onde você vai, por
exem plo, [eu não vou a ho tel] na ci da de do Rio de Ja ne i ro, é ób vio, mas
quan do você vai, por exem plo, a ca ma re i ra que te aten de, a fa xi ne i ra que
lim pa o teu quar to no ho tel, ge ral men te ou é ne gra, ou é mu la ta ou é par -
da, é di fí cil você ver... Ago ra, por exem plo, quan do eu vou pra [lu gar], o
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ho tel onde eu fico a fa xi ne i ra que lim pa va o meu quar to era lo i ra..., a po -
bre za, a mi sé ria não se res trin ge à cor, é uma con di ção so ci al tudo bem.
Ago ra, a ques tão de edu ca ção, é mais uma ques tão cul tu ral. Eu acha va
que se ria bom fa zer, por exem plo, leis que ga ran tis sem uma quan ti da de
de va gas pra ne gros, tipo, para cor rer atrás do pre ju í zo, por que se você
for ver, é di fí cil che gar um ne gro na uni ver si da de, é di fí cil você che gar...
é, ver um ne gro num car go de po der, sabe, as pes so as não ace i tam mu i to
isso [...] nas es co las é sem pre mais... po pu la ção de ba i xa ren da, sim, mas
mais bran cos do que ne gros. Mas isso tam bém tem que ter cons ci en ti za -
ção, por que a ma i o ria das pes so as, às ve zes, “ah, en tão, é as sim? Então,
tá, tudo bem”, sabe, só que não é as sim, a gen te tem que cor rer pra mu -
dar, a gen te tem que cor rer atrás do pre ju í zo, isso de pen de de nós [...] Ti -
nha que ter me di das para ga ran tir o nú me ro de va gas para po pu la ção de
ba i xa ren da? Sim, cla ro, mas tam bém tem que ter pro ne gro. Pos so es tar
sen do ra di cal? Sim, eu es tou sen do ra di ca lís si ma, mas eu acha va que ti -
nha que ter.

Ain da so bre a ques tão men ci o na da no pa rá gra fo an te ri or,
gos ta ría mos de in di car a di fe ren ça do dis cur so so bre me di das es pe -
cí fi cas para au men tar o nú me ro de ne gros na uni ver si da de e no
mer ca do de tra ba lho. A su ges tão con ti da no tre cho aci ma men ci o -
na do ar ti cu la dois ní ve is di fe ren ci a dos, in di can do que para o mer -
ca do de tra ba lho de ve ria ter me di das eqüi ta ti vas es pe cí fi cas para a
po pu la ção ne gra, em con tra par ti da para uni ver si da de não ca be ria
tal me di da. É pos sí vel in fe rir que há dois di fe ren tes prin cí pi os: a
uni ver si da de se ria o es pa ço para uni ver sa li da de por ex ce lên cia, en -
quan to no mer ca do de tra ba lho não ha ve ria tal prin cí pio, ne ces si -
tan do de in ter ven ção. Ain da as sim, ocor re a re je i ção quan to ao be -
ne fí cio de tais me di das.

1) P: Você fa lou que... hi po te ti ca men te, se es sas me di das che gas sem ao
mer ca do de tra ba lho, você acha que iria se be ne fi ci ar des sas me di das,
você pes so al men te?
R: Eu acho que me be ne fi ci a ria não por ca u sa da me di da... não sei, sabe,
sim e não [...] da mes ma for ma que eu fa lei que tem uns que se con for -
mam e aca bam... es ses que se con for mam aca bam vi ran do maus  pro fis -
sio nais, en ten deu. Então, se você for pe gar... se fi ze rem uma me di da, ga -
ran tir um cer to nú me ro, vai ser sa u dá vel? Vai. Mas, ao mes mo tem po,
pode não ser, por que po dem che gar maus pro fis si o na is ao mer ca do, em
cima de uma lei que ga ran ta que eles es te jam lá. Ago ra, por isso é que eu
acho que a gen te tem que in ves tir pra se tor nar o me lhor, por que aí você
vai es tar lá... a lei vai ser boa, se ti ves se se ria boa? Se ria, por que ga ran ti ria
você es tar lá, mas você não es ta ria lá sim ples men te por ca u sa de uma lei,
en ten de?
P: O que você está fa lan do é que as me di das de ve ri am ser mais vol ta das
para a edu ca ção e não che gar a atin gir o mer ca do de tra ba lho?
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R: Sim, mas não é exa ta men te isso. É por que eu acho as sim, es sas me di -
das se ri am, para o mer ca do de tra ba lho se ri am boas? Se ri am óti mas, só
que tem sem pre um lado ne ga ti vo, tem um lado que meio pe ri go so. É
que... a pes soa pode, de re pen te, se con for mar, por ter essa lei e achar que
não pre ci sa in ves tir por que a lei ga ran te que ela es te ja lá, en ten deu? E
nis so você aca ba ten do maus pro fis si o na is, maus ser vi ços, sabe, e isso...
se hou ves se essa lei, sim, mas de ve ria ter uma se le ção pra pe gar os me lho -
res, pra não fi car só ali... não es ta rem sim ples men te por que são ne gros.
Até para evi tar, de cer ta for ma, hu mi lha ções, sabe. Por que, a so ci e da de é
pre con ce i tu o sa? É. Então, para evi tar que, de re pen te, che ga e fala as sim,
“ah, você só tá aqui por ca u sa da lei”, en ten de? Não, che gar e fa lar as sim
“olha, ele tá aqui por que é um óti mo pro fis si o nal”. Não é, “ah, ele é ne -
gro e tra ba lha bem”. Não, não é ele é ne gro e tra ba lha bem, o fato dele ser
ne gro vai in flu ir? Não vai, se é um bom pro fis si o nal, é um bom pro fis si o -
nal, pon to. Se não é, não é. Vai ter que me lho rar, se qui ser con ti nu ar tra -
ba lhan do.

As ela bo ra ções dis cur si vas ci ta das aci ma são in di ca ti vas de
al guns me ca nis mos que pos si bi li tam a pro du ção e re pro du ção de
hi e rar qui as, es pe ci fi ca men te a fi li a ção ét ni co-racial, na so ci e da de
bra si le i ra con tem po râ nea. Ao bus ca mos re cu pe rar a per cep ção da
ex pe riên cia vi vi da acer ca da “raça” (e tam bém de gê ne ro) po de mos
per ce ber que ape sar do re la ti vo en fra que ci men to de uma vi são idí -
li ca de re la ções ra ci a is no Bra sil, a no ção de clas se se man tém como
an te pa ro das de si gual da des ra ci a is.

Considerações Finais

Nes te tra ba lho abor da mos al guns as pec tos da ex pe riên cia e
per cep ção das re la ções ra ci a is no Bra sil dos es tu dan tes uni ver si tá -
ri os ne gros e bran cos de duas ins ti tu i ções de en si no su pe ri or do
Rio de Ja ne i ro, uma par ti cu lar e uma pú bli ca, em cur sos se le ci o na -
dos. A con tri bu i ção des se ar ti go está em tra zer ele men tos para a re -
fle xão de como ne gros e bran cos vi ven ci am o co ti di a no uni ver si tá -
rio e como eles per ce bem a ocor rên cia de dis cri mi na ção e ra cis mo
na so ci e da de, em ge ral, e na uni ver si da de, em par ti cu lar. Con tri -
bu í mos tam bém para re fle tir so bre o apo io que me di das vol ta das
para o com ba te às de si gual da des ra ci a is na edu ca ção e au men to do
nú me ro de ne gros na uni ver si da de te ri am en tre esse seg men to da
po pu la ção.

Cabe no tar como o mito da de mo cra cia ra ci al vem per den do 
es pa ço fren te à per cep ção do ra cis mo. Con tu do, quan do ques ti o -
na dos so bre ra cis mo na uni ver si da de os en tre vis ta dos pro cu ra vam
afas tar a per cep ção do ra cis mo do am bi en te ime di a to do qual são
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in te gran tes. Por ve zes, afir mam que exis te ra cis mo e dis cri mi na -
ção na so ci e da de e os ne gam na uni ver si da de. Nes sa pers pec ti va a
uni ver si da de emer ge como se fos se uma ins tân cia fora da so ci e da -
de. Com isso tor na mais di fí cil a ade são ou re i vin di ca ção de po lí ti -
cas es pe cí fi cas de ação afir ma ti va. Cabe ain da a ob ser va ção de que,
ape sar da re la ti va ocor rên cia da ca te go ria “ne gra” como au to clas si -
fi ca ção, ca te go ria esta que tem sido evo ca da pe los ati vis tas do mo -
vi men to ne gro, isso não sig ni fi ca di zer que haja en tre os en tre vis ta -
dos mi li tan tes en ga ja dos ou ain da nas ela bo ra ções dis cur si vas te -
nha sido re cor ren te a ên fa se atri bu í da à par ti ci pa ção em gru pos or -
ga ni za dos po li ti ca men te. Ao con trá rio, nas ela bo ra ções dis cur si -
vas as re fe rên ci as mais fre qüen tes re ca í ram so bre uma ins tân cia
cri ti ca da pe los ati vis tas: a in di vi du a li za ção de ques tões de or dem
po lí ti co-social re la ti vas ao ra cis mo, dis cri mi na ção e de si gual da des
ra ci a is na so ci e da de bra si le i ra, e a ên fa se na con di ção so ci o e co nô -
mi ca como sen do o prin ci pal en tra ve para su pe ra ção do ra cis mo na 
so ci e da de bra si le i ra. Entre tan to, se lem brar mos da ob ser va ção de
Gu i ma rães de que o de ba te so bre as po lí ti cas de ação afir ma ti va
ain da está res tri to a um pe que no cír cu lo de ati vis tas e in te lec tu a is,
no ta-se a exis tên cia de um re la ti va men te gran de apo io a me di das
re pa ra do ras das de si gual da des ra ci a is. Ain da mais mar can te é o
fato de que os alu nos da uni ver si da de par ti cu lar são mais fa vo rá ve -
is às me di das di ri gi das es pe ci fi ca men te aos ne gros do que os alu -
nos da uni ver si da de pú bli ca. Apa ren te men te, os alu nos for ma dos
nes ses dois ti pos de ins ti tu i ção se di fe ren ci am no que diz res pe i to
às no ções de mé ri to e uni ver sa li da de, prin cí pi os es ses (além de jus -
ti ça so ci al, di ri am uns, e efi ciên cia, di ri am ou tros), que são a in for -
ma ção bá si ca no mo men to de se es ta be le cer po lí ti cas so ci a is de
com ba te às de si gual da des ra ci a is.

NotasOs ter mos “raça” e “cor” são uti li za dos in dis cri mi na da men te no pre sen te tra ba lho,
am bos sig ni fi can do uma ca te go ria so ci al, cons tru í da his to ri ca men te, que even tu al -
men te é aci o na da como prin cí pio clas si fi ca tó rio e/ou hi e rar qui za dor nas re la ções so -
ci a is.

Como não po de ria ser de ou tra for ma, à me di da que o de ba te se am plia, cap tu ra a
aten ção da mí dia. Em ma té ria no site no.com.br de 13 de ou tu bro de 2000 so bre as
ins ta la ção da fá bri ca de au to mó ve is da Ford na Ba hia, Mar cos Sá Cor re ia in for ma
que os “4 mil con tra ta dos [da fá bri ca] se rão uma amos tra es ta tís ti ca da so ci e da de lo -
cal. Ses sen ta por cen to das va gas fo ram re ser va das para ne gros e mu la tos, por que é a
cor da po pu la ção. As mu lhe res te rão 40% dos em pre gos, por que é a par te que lhes
cabe na re gião”.
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O pré-teste do ques ti o ná rio foi re a li za do em duas uni ver si da des, dis tin tas das uni -
ver si da des onde foi re a li za do o sur vey, nos me ses de ou tu bro e no vem bro de 1997.
Fo ram apli ca dos, en tão, 116 ques ti o ná ri os.

Com pro me te mo-nos com os di ri gen tes das uni ver si da des que os da dos co le ta dos se -
ri am di vul ga dos sem a iden ti fi ca ção da uni ver si da de, ain da que nos sa pes qui sa não
te nha como ob je ti vo ava li ar con di ções de en si no.

Cabe ci tar que a ins ti tu i ção par ti cu lar não ofe re ce o cur so de Co mu ni ca ção.

O cur so de Enge nha ria apa re ce tan to en tre os cur sos mais pro cu ra dos, quan to en tre
os cur sos mais ofe re ci dos.

Os ou tros ter mos es co lhi dos pe los en tre vis ta dos fo ram: “mo re na cla ra” (1,0%),
“ama re la” (0,9%), “pre ta” (0,9%), “ca u ca si a na” (0,1%), “cla ra” (0,1%), “in dí ge na”
(0,1%) “ma me lu ca” (0,1%), “mar fim” (0,1%), “mar rom” (0,1%), “mes ti ço” (0,1%)
“mo re na es cu ra” (0,1%), “mo re na mé dio” (0,1%) e “mu la ta” (0,1%).

Uti li za mos, des te pon to em di an te, a clas si fi ca ção ra ci al atri bu í da pe los es tu dan tes
na per gun ta fe cha da que apre sen tou as ca te go ri as uti li za das pelo IBGE. Uti li za mos,
tam bém, a ca te go ria “ne gra” (agru pa men to das res pos tas “pre ta” e “par da”) para de -
sig nar os es tu dan tes. Exclu í mos das aná li ses os in di ví du os que mar ca ram “ama re la” e
“in dí ge na”.

Nes ta pers pec ti va, in di ca mos ape nas as per gun tas (P) e res pos tas (R) nos ex tra tos das
en tre vis tas.

Nes te sen ti do ver Halb wachs (1994) e Ko fes 1994), en tre ou tros.

Estes te mas fo ram abor da dos a par tir das se guin tes ques tões:

1. Qual a sua cor?;

2. Du ran te o se gun do grau, quan tas ve zes você foi re pro va do?;

3. Qual a prin ci pal ra zão por você ter sido re pro va do?;

4. Qu a is as três ra zões prin ci pa is, em or dem de im por tân cia, por você ter de ci di do
fa zer esse cur so?;

5. Como você ava lia sua re la ção com seus co le gas de cur so?;

6. Como você ava lia sua re la ção com seus pro fes so res?;

7. Você acha que ne gros e bran cos são tra ta dos de for ma di fe ren te na so ci e da de bra -
si le i ra?;

8. E em re la ção à uni ver si da de mais es pe ci fi ca men te, você acha que ne gros e bran cos 
são tra ta dos de for ma di fe ren te?;

9. Qu a is as três ra zões prin ci pa is, em or dem de im por tân cia, que você apon ta ria
como ca u sas para a pre sen ça de pou cos ne gros na uni ver si da de?.

So bre as no ções de pro xi mi da de e dis tân cia, ver Da Mat ta (1978) e Ve lho (1978).

Nes te sen ti do, ado ta mos, nes te ar ti go, a ca te go ria gê ne ro como pers pec ti va de aná li -
se. Nas Ciên ci as So ci a is, como afir ma Ma ria Lu i za He il born (1995): “Gê ne ro é um
con ce i to [...] que se re fe re à cons tru ção so ci al do sexo. Sig ni fi ca di zer que a pa la vra
sexo de sig na ago ra, no jar gão da aná li se so ci o ló gi ca, so men te a ca rac te ri za ção aná to -
mo-fisiológica dos se res hu ma nos e a ati vi da de se xu al pro pri a men te dita. O con ce i to
de gê ne ro exis te, por tan to, para dis tin guir a di men são bi o ló gi ca da so ci al. O ra ci o cí -
nio que apóia essa dis tin ção ba se ia-se na idéia de que há ma chos e fê me as na es pé cie
hu ma na, mas a qua li da de de ser ho mem e mu lher é re a li za da pela cul tu ra. Mas, por
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que é pos sí vel afir mar-se que ho mens e mu lhe res só exis tem na cul tu ra, ou me lhor,
que são re a li da des so ci a is e não na tu ra is?”.
A este res pe i to ver, tam bém, Mou ti nho (1999).
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