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RESUMO 

 
 
      
       Ao estudar a história e a organização profissional da enfermagem, a qual 
mantém até hoje, as características básicas da cisão entre o saber e o fazer, tive a 
intenção de compreender a inserção do homem (aluno) negro num universo, ainda 
hoje, predominantemente feminino. A partir desse interesse, tive como objetivos 
situar sua presença no curso de enfermagem no âmbito do ensino superior em 
São Paulo; caracterizar o perfil sócio-econômico e identificar os motivos 
associados à escolha do curso de enfermagem em uma instituição pública e uma 
privada; assim como identificar a opinião destes em relação à adoção de cotas. A 
presente investigação, em caráter exploratório, teve como fontes secundárias: o 
Censo Demográfico do Brasil – IBGE/1991; o Censo Escolar – 2001/2002/2003 do 
MEC/INEP e Dados Cadastrais dos cursos de graduação superior (presenciais) de 
enfermagem no Brasil, no Estado de S. Paulo e no município, obtidos junto ao 
MEC/INEP/EDUDATABRA/2005. A população do estudo foi feita pelo o universo 
de alunos matriculados no ano de 2004, distribuídos pelas quatro séries, caso da 
Unifesp, e pelos oito períodos, caso do UniFMU, fixados, neste caso, os alunos 
matriculados no primeiro semestre do mesmo – independentemente do ano de 
ingresso. O estudo contou, com o instrumento de coleta de dados, um 
questionário aplicado a vinte e seis alunos no total; vinte e cinco junto aos alunos 
do UniFMU e um ao aluno da Unifesp. A apresentação e análise dos resultados 
envolveram a realização de uma abordagem quantitativa e qualitativa que atendia 
às questões abertas e fechadas que integraram o questionário. Os resultados 
obtidos das análises indicaram a presença masculina em torno de 16,7% do 
conjunto de matriculados em São Paulo em 2002 quando não havia nenhum aluno 
em 1991. Aumentou também a proporção de homens no UniFMU (17,8%) em 
2004 e manteve-se estabilizado no Unifesp (7,6%). A escolha da enfermagem foi 
apontada como expectativa de ascensão profissional e o caráter compensador da 
titulação universitária em termos salariais. A questão social e econômica 
combinada com a questão racial, delineada pelo acúmulo de desvantagens ao 
longo de gerações, sinalizaram para maiores chances de ingresso na Enfermagem 
em relação a outros cursos. As opiniões dos alunos quanto às cotas não foram 
consensuais. Mais da metade foi favorável à sua implantação no ensino público e, 
proporção inferior, colocou-se favorável à sua extensão ao ensino privado. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Enfermagem, Afro-americano, Educação Superior e 
Discriminação Racial. 
 

            



 
 
 

 

    
ABSTRACT 

 
 
       Upon studying the history and professional organization of nursing, which has 
kept until today, the primary characteristics of the combination between knowledge 
and to act, I intended to understand the introduction of the black man (student) in a 
universe, still today, predominantly female. Aware of that, my goal was to place 
him in the College nursing program in São Paulo; characterize the socio-economic 
profile and identify the reasons associated to the choice of Undergraduate Nursing 
Program in a public institution and a private one; as well as identify the opinion of 
these regarding the adoption of you quote.  The current examination, in character 
exploratory, had secondary springs such as: the Demographic Census of Brazil – 
IBGE/1991; the Census School– 2001/2002/2003 of the MEC/INEP and (on site) 
Undergraduate Nursing Programs Registered Data in Brazil, in the State of S. 
Paulo and in the County, issued by MEC/INEP/EDUDATABRA/2005.  The group 
studied was done by the assembly of students registered in the year of 2004, 
distributed by the four grades, according to Unifesp, and by the eight periods, 
according to UniFMU, flat, in this case, the students registered in the first semester 
– regardless the year of enrollment.  The study supported by a data gathering tool 
and a questionnaire applied to a total of twenty-six students; twenty-five students 
from UniFMU and one from Unifesp.  The analysis results presentation took under 
consideration the achievement of a quantitative and qualitative approach that 
addressed to open and closed questions that integrated the questionnaire.  The 
study results indicated male attendance around 16,7% of the total enrolled in São 
Paulo in 2002 while there was none in 1991.  The percentage of male students in 
the UniFMU also increased (17,8%) in 2004 and Unifesp kept steady (7,6%).  The 
Nursing Program selection was based on expectation of professional ascent and 
the rewarding character of the university diploma in regards to wages.  The 
economic and social issues combined with the racial matter, delineated by the 
growth of disadvantages through generations, point out higher chances of 
enrollment in the Nursing Program in contrast with other Programs.  The students’ 
consensus regarding the quantity was not agreed upon.  More than half was 
favorable to the public education implementation, and a minority was favorable to 
the expansion to the private education.   
 
 
 
Key-words: Nursing, African-American, College Education and Racial 
Discrimination.   
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“Exterior a todos porque interior a cada um, a dialética nos escapa sempre por seu 
movimento alternativo do fazer ao conhecer e do conhecer ao fazer”. 
(Jean-Paul Sartre, Critique de la Raison Dialectique, 1960). 
 
 
 
 
 
“Conhecer é interpretar o que está além das aparências”. 
(Martin Heidegger, Ser e Tempo, 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                 
 
 
                                                                                  
                                                                                  
 



 
 
 

 

APRESENTAÇÃO 
 
 

Nos últimos cinco anos, como professor do curso de graduação em 

enfermagem de uma instituição privada no município de São Paulo, ia observando 

quão pequena era a presença de alunos do sexo masculino e, particularmente, do 

estudante negro. Entretanto, nos últimos anos, a presença de alunos negros, em 

meio à maioria feminina, aumentou.   

Nas discussões que provocamos, nas aulas, sobre o papel da mulher e do 

homem na sociedade, assim como no curso de enfermagem, estes não se 

cansavam de declarar que os tempos eram outros, e que as limitações e 

restrições da profissão de enfermagem já não estariam mais centradas no 

exercício exclusivo da mulher. 

 Nesse sentido se inscreve o desafio de investigar a presença do aluno negro 

no Curso de Enfermagem, circunstanciando seu olhar em relação à eleição da 

área e aos obstáculos e oportunidades no tocante ao ingresso no ensino superior. 
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“O sentimento de religiosidade entre os primeiros a exercerem a enfermagem muito 
marcou seu espírito. A obediência, o respeito à hierarquia, a humildade, o espírito 
de servir e a disciplina. Alguém que não exerça a crítica social, porém console e 
socorra as vítimas da sociedade”. (Raimunda M. Germano, 1993). 

 
 
 
          “Gênero é um elemento constitutivo das relações baseadas nas diferenças 
entre os sexos e é um conceito relacional, compreendendo a idéia de que não é 
possível analisar homens e mulheres em separados, já que um se define em relação 
ao outro”. (Joan W. Scott, 1995). 
 
 
 
“O desenvolvimento das profissões constitui apenas uma variante histórica do 
processo de estratificação social através do monopólio de oportunidades”. (Marli 
Diniz, 2001). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  INTRODUÇÃO 
=============================================================== 
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1 – INTRODUÇÃO                                                                                                     

 
1.1 - O ATO DE CUIDAR: PROFISSIONALIZAÇÃO E GÊNERO 

                 Cuidar: caridade, disciplina ... Gênero masculino 
 

 

     Oguisso (2005, apud Françoise Collière, 1989), enfatiza que durante milhares 

de anos, os cuidados ao doente não pertenciam a um ofício, menos ainda a uma 

profissão, pois dizia respeito à assistência a qualquer pessoa com vistas a garantir 

a continuidade da vida. Seria o cuidador. A ação de proteção, no início reflexa e 

instintiva, tornou-se objeto do xamã ou feiticeiro, depois do sacerdote e, mais 

tarde, do médico. 

     Ressalta Oguisso (2005), que a igreja exerceu um papel importante no 

exercício do cuidar, fato este, observado desde a época das Cruzadas. A igreja 

passa a cuidar dos doentes e enfermos, auxiliada pelos monges-militares. Os 

grupos religiosos, isto é, monges e monjas, eram preparados de acordo com o 

ideal de servir e atendiam às pessoas em instituições monásticas. Os monges 

assistiam os homens; as monjas, as mulheres. Os cuidados eram prestados sem 

preparo algum. Com efeito, é possível identificar a presença do homem na prática 

do cuidar desde as Cruzadas, impregnada, diante da vida religiosa e da ordem 

militar, às regras de disciplina, hierarquia e obediência. Não há registro na 

literatura indicando o exercício da enfermagem na Antiguidade, sugerindo a 

inexistência de sua organização até o primeiro milênio do cristianismo (OGUISSO, 

op. cit. 2005). 

     A enfermagem praticada nesta época era muito simples. Consistia somente em 

atender as necessidades fisiológicas dos doentes, ministrar medicamentos, fazer 

curativos e cuidar da higiene, aceitos e tidos como um ato de caridade, não 

remunerado.                                                                                                                                  

  A enfermagem no Brasil, enquanto ato do cuidar, reporta-se ao período colonial. 

Os índios são os primeiros a se ocuparem dos cuidados aos que adoeciam em 

suas tribos, nas pessoas dos feiticeiros, pajés e curandeiros. A primeira forma de 
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assistência aos doentes após a colonização foi estabelecida pelos padres jesuítas 

que aqui vieram em caráter missionário, para assumir a tarefa de doutrinação 

cristã da população colonial, dando início, assim, a uma rede missionária que se 

difundiu em pouco tempo, através da fundação de colégios e missões (GIOVANNI, 

et al. 1995).  

     Segundo Germano (2003), a assistência aos doentes é, então, prestada pelos 

religiosos em enfermarias edificadas nas proximidades dos colégios e conventos. 

Posteriormente, voluntários e escravos também passaram a executar essa 

atividade nas Santas Casas de Misericórdia, fundadas a partir de 1543, nas 

principais capitanias brasileiras. Até então, a prática de Enfermagem era 

doméstica e empírica. Surge assim a Enfermagem, com fins mais curativos que 

preventivos e exercida no início, ao contrário de hoje, praticamente por elementos 

do sexo masculino. 

     Não havia exigência de qualquer nível de escolarização para aqueles que as 

exerciam. Essa situação perdurou, no Brasil até o início do século XX. Àquela 

época o único instrumento de consulta por aqueles que se dedicavam ao cuidado 

dos doentes, era o Guia do Enfermeiro escrito em 1783 por Francisco Morato 

Roma, intitulado: “Luz da Medicina ou Prática Racional Metódica” (GERMANO, 

1993).       

 

   “O sentimento de religiosidade entre os primeiros que exerceram a 

enfermagem marcou muito seu espírito até hoje, haja vista todo um 

discurso ideológico difundido por escolas, serviços e pela própria Revista 

Brasileira de Enfermagem sobre as qualidades inerentes ao bom 

profissional; aparecem como características de primeira ordem, a 

obediência, o respeito à hierarquia, a humildade, o espírito de servir, 
entre outras” (GERMANO, 1993, p.24). 

 

                                                                                                                                      

   Dentre aqueles que se dedicaram à Enfermagem na época, merece destaque o 

franciscano Frei Fabiano de Cristo, que, por quase quarenta anos, exerceu as 

funções de enfermeiro no Convento de Santo Antonio do Rio de Janeiro no século 

XVIII. A história ainda registra, em fins do século XVIII, o trabalho da voluntária 
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Francisca de Sande, que na Bahia se dedicou ao tratamento dos doentes pobres, 

chegando a abrigá-los em sua própria casa, em virtude da falta de leitos nas 

Santas Casas. Outro nome a se fazer referência é o da voluntária Ana Justina 

Ferreira Néri, conhecida como Ana Néri, que imprimiria marcas decisivas na 

enfermagem. Destacou-se por seu abnegado cuidado aos soldados feridos 

durante a Guerra do Paraguai no século XIX.   

     A formação de pessoal de Enfermagem, para atender inicialmente aos 

hospitais civis e militares e, posteriormente, às atividades de saúde pública, 

principiou com a criação, pelo governo, da Escola Profissional de Enfermeiros e 

Enfermeiras, no Rio de Janeiro, junto ao Hospital Nacional de Alienados do 

Ministério dos Negócios do Interior. Esta escola, que é de fato a primeira no Brasil, 

foi criada pelo Decreto Federal No. 791, de 27 de setembro de 1890, e denomina-

se hoje, pela Lei No. 6655 de 05 de junho de 1979, Escola de Enfermagem Alfredo 

Pinto, que integra a Universidade do Rio de Janeiro (GIOVANNI, Id. Ibid. 1995).    

     A formação profissional, estabelecida nesta escola baseava-se num curso com 

duração de dois anos, e o currículo abordava aspectos básicos da assistência 

hospitalar, predominantemente curativa. Em todos esses cursos, as aulas eram 

ministradas por médicos, só passando às mãos das enfermeiras em épocas mais 

recentes (GIOVANNI, op. cit. 1995).         

     Antes de 1890, o exercício da enfermagem no Brasil era praticado com base na 

solidariedade humana, no misticismo, no senso comum e também nas crendices. 

A partir de 1890, com a criação oficial da primeira escola para preparar 

enfermeiros, inaugura-se, no país, a fase de formação profissional, cujo saber 

especializado permitiria exercer um cargo público, anunciando a constituição de 

novo mercado de trabalho (MOREIRA, 2005). Com efeito, o registro do homem no                          

exercício do cuidar coincide no Brasil, com o processo de formalização desta 

formação profissional. 

     O Decreto No. 791 de 27 de setembro de 1890, do Governo Provisório da 

Segunda República, que instituiu o Hospício Nacional de Alienados no Rio de 

Janeiro invoca no seu Parágrafo único: poderão ser admitidos ao curso alunos 

internos e externos; os primeiros, que não poderão exceder a 30, além de 
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aposento e alimentação, terão direito à gratificação, no primeiro ano de 20$ 

mensais e no segundo, depois da primeira aprendizagem, de 25$. Inicia-se assim, 

a formação da profissão remunerada. (MOREIRA, 2005). 

     Caberia, entretanto, às mulheres a prática relativa ao nascimento, ao cuidado 

das crianças e dos doentes. Aos homens cabiam outros cuidados com o corpo, 

que envolviam, principalmente, força física. 

     A Escola de Enfermagem ANA NÉRI, criada em 1923, quase um século depois 

da organização do ensino médico, redimensionou todo modelo da enfermagem 

profissional no Brasil, que era baseada na adaptação americana do modelo 

nightingaleano. Modelo este considerado o paradigma da enfermagem moderna, 

fora baseado em Florence Nightingale (1820-1910), uma senhora inglesa 

considerada por muitos a precursora da enfermagem. A influência de Nightingale 

no ensino e na prática da enfermagem no Brasil se faz presente até hoje. Ao 

selecionar para seus quadros moças de camadas sociais mais elevadas, como 

exigência de níveis mais elevados de formação prévia, condizente com a 

formação superior, apoiada por uma política de desenvolvimento profissional, 

passa a ser reconhecida como padrão de referência para as demais escolas. 

     Em 1926 é criada a associação nacional de enfermeiras, pelas primeiras 

diplomadas na Escola Ana Néri, que viria a se constituir na atual Associação 

Brasileira de Enfermagem (ABEN). Só mais tarde, em 1973, seria criado o 

Conselho Federal de Enfermagem, órgão disciplinador do exercício profissional e 

dos Sindicatos defensores dos direitos econômicos e das condições de trabalho 

dos profissionais da enfermagem. (GIOVANNI, id. Ibid., 1995).                                                          

  Em 1931 com a institucionalização do Ministério da Educação e Saúde, 

criam-se normas legais para o ensino e o exercício da enfermagem. Neste 

período, ainda predominava, por iniciativa das congregações religiosas das irmãs 

de caridade, práticas e atividades de enfermagem em hospícios, sem o devido 

preparo específico, embora o exercício profissional da enfermagem, voltada 

prioritariamente para a área do ensino e de saúde pública, já se fizesse presente 

em vários momentos. 
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 Cuidar: devoção, subserviência... Gênero feminino 
 

     Griffinn & Griffinn, (1965, apud Oguisso, 2005), afirmam que a medicina e a 

enfermagem tiveram origens distintas e existiam como tais por muitos séculos, 

sem muito convívio entre si. Contudo, a partir da evolução da medicina, da cirurgia 

e da saúde pública, envolvendo procedimentos diversificados, diferentes 

funcionários, devidamente treinados, passaram a trabalhar juntos. A enfermagem 

como profissão está historicamente vinculada ao progresso e à prática da 

medicina e da evolução e dinâmica dos hospitais, tanto na Europa como no Brasil. 

Moreira (2005), observa a partir de um quadro sinótico da profissionalização da 

enfermagem, que o ponto de partida para o treinamento e o ensino da 

enfermagem foi à necessidade que a classe médica sentia de um profissional 

qualificado para colaborar com seu trabalho. 

     Embora faltem informações sobre raça ou cor dos enfermeiros e/ou 

enfermeiras, os relatos históricos e as fotos das enfermarias dos principais 

hospitais à época dão conta, entretanto, de que a participação das mulheres no 

exercício da profissão se constituía na maioria absoluta. 

     Germano (2003), ressalta que, nos anos 40 e 50, o mundo hospitalar começa a 

sofrer um processo de transformação em suas práticas, em função das exigências 

de maior competência técnico-profissional. A Lei nº 775 de 06 de agosto de 1949 

do Governo Federal dispõe sobre o ensino de enfermagem no país, determinando, 

entre outras exigências, um maior nível de escolaridade para os candidatos, sendo                          

reformulado o currículo estabelecido em 1923 (GERMANO,1993). Somente em 

1960 a Lei no. 3780 de 12 de julho do mesmo ano do Conselho Federal de 

Educação, órgão pertencente ao Ministério da Educação e Cultura, normatizaria a 

enfermagem como profissão técnico-científica de nível superior. Entre o ensino de 

nível universitário lastreado pela medicina científica e o trabalho leigo, cristaliza-se 

a idéia do trabalho de enfermagem, enquanto profissão feminina imbuída do 

espírito de devoção.  

     De acordo com Moreira et al. (2005) a profissionalização da enfermagem 

passa, nestas condições, a ser exercida por pessoas que receberam um 
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aprendizado formal, com base em um ensino sistematizado e currículo definido, 

estabelecido por um ato normativo. 

     Freidson (1998), ressalta a propósito da consideração das profissões, a 

diferença entre dois conceitos que às vezes são confundidos. O primeiro que se 

refere a um amplo estrato de ocupação prestigiosas, cujos membros tiveram 

algum tipo de educação superior, sendo identificados mais por sua condição de 

educação do que por suas habilidades ocupacionais específicas. Segundo, o 

conceito que referencia a profissão a um número limitado de ocupações, com 

traços ideológicos e institucionais particulares, mais ou menos comuns. Somente 

esse segundo conceito, diz o autor, é que nos permite pensar que o 

“profissionalismo” envolve um modo de organizar uma ocupação. Ele representa 

muito mais que um simples status, pois produz identidades ocupacionais distintas 

e abrigos exclusivos no mercado de trabalho. 

Vale dizer que o conceito fundamental no estudo das profissões é o de 

“fechamento” (closure), um conceito elaborado por Max Weber, citado por Diniz 

(2002), para indicar o processo pelo qual, coletividades sociais procuram 

maximizar seus ganhos pela restrição do acesso a recursos e oportunidades, 

geralmente de natureza econômica, a um círculo limitado de elegíveis que 

procuram monopolizá-los. Neste sentido, e dentro da moldura analítica de 

inspiração weberiana, uma definição mais adequada de profissionalização 

consistiria em vê-la como “uma estratégia de fechamento composta de táticas 

legalistas e credencialista para monitoramento e restrição de acesso a posições 

ocupacionais. A teoria do ”fechamento” situa-se no nível macro-histórico da 

análise sociológica em que o objeto de interesse é, em última análise, a estrutura 

de sistemas de desigualdades sociais dos quais os monopólios profissionais 

constituem parte importante. 

     Há consenso, pelo menos entre os teóricos da área como Moore, Wilensnky, 

Larson, Freidson, entre outros - citados por Machado (1995) - de que a 

existência de um corpo esotérico de conhecimento e a orientação para um ideal 

de serviços são dois atributos inquestionáveis para se definir profissões. A 

medicina, advocacia, engenharia o clérigo e professores universitários, por 
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exemplo, são, nesta perspectiva, consideradas profissões, enquanto os 

farmacêuticos, os enfermeiros, são classificados como semiprofissões. A 

justificativa para tal diferenciação é a ausência de um corpo específico de 

conhecimento, bem como a inexistência de um mercado de trabalho inviolável, 

como ocorrem com os médicos, entre outros. A diferença fundamental entre o 

verdadeiro profissional e o quase profissional é de que o primeiro negocia com 

uma clientela específica e o segundo não. 

 Machado (1995, apud WILENSKY, 1970): 

 
                                           “Qualquer profissão que pretenda 

exercer autoridade profissional terá de encontrar uma base técnica para 

fazê-lo, reivindicar que tanto as técnicas como a jurisdição estejam de 

acordo com padrões de treinamento e convencer o público que seus 

serviços são exclusivamente confiáveis” (p.19). 

 

 

Freidson (1998, p. 40), faz uma distinção entre profissão e ocupação. Para o 

autor, uma profissão é, genericamente, uma ocupação, e certamente não é uma 

classe. O que distingue as ocupações uma das outras é o conhecimento e 

competência especializados necessários para a realização de tarefas diferentes 

numa divisão de trabalho. 

     Assim como o processo de profissionalização não é aqui entendido como um 

processo “natural” ou “espontâneo”, a autonomia, obviamente, também não se 

constrói no abstrato. Para analisá-la, segundo Bosi (1996), é preciso que se 

considere a relação das diferentes categorias profissionais com os setores 

dominantes e com a sociedade em geral. 

     Em que pese os questionamentos sobre o cumprimento de tais requisitos, a 

institucionalização da profissão pelo ensino formal e pela legislação, que regula a 

formação e o exercício profissional, dá conta da formação do enfermeiro como 

administrador da assistência de enfermagem, como responsável pelo ensino e 

pela produção de conhecimentos de enfermagem e, os auxiliares, somando mais 
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tarde os atendentes e os técnicos de enfermagem, como responsáveis pela 

assistência direta ao paciente (PIRES, 1989 e 1998). 

     Os trabalhadores de enfermagem têm graus de formação diferenciados e 

dividem o trabalho, seja nos “cuidados integrais”, seja nos “cuidados funcionais”, 

garantindo ao enfermeiro, o papel de detentor do saber e de controlador do 

processo de trabalho da enfermagem, cabendo aos demais trabalhadores de 

enfermagem o papel de executores de tarefas delegadas (PIRES, op. cit. 1998). 

     Tais desdobramentos, ao mesmo tempo em que reforçam a singularidade da 

organização profissional, acabam incidindo sobre a própria dinâmica da divisão 

sexual do trabalho, subjacente – a nosso ver - à incorporação re-atualizada do 

homem no âmbito da área da enfermagem. 

     A imagem que se tem da enfermagem como profissão é que ela é construída 

socialmente como feminina, à imagem e semelhança da professora primária, da 

assistente social, entre outras. Para estas profissões femininas, o trabalho se 

define como tarefa, que compõe os serviços, entre outros, de higienizar, cuidar, 

acolher, confortar. De acordo com Sarti e Oliveira (1998): 

 
“Fundada na ancestral necessidade social relativa ao cuidado como 

missão, a enfermagem de hoje mostra-se depositária de uma trajetória 

histórica que associa princípios religiosos e assistenciais dentre os quais, 

o devotamento e a benevolência que se fazem indispensáveis ao 

exercício do trabalho de cuidar” (p.34).  

 

 

     Tais prerrogativas, segundo Kergoat (1992), ressaltam qualificações 

profissionais femininas apreendidas pelas mulheres ao longo de suas atividades 

domésticas - como destreza, habilidades minuciosas, precisão – as quais são 

construídas sociais e culturalmente como naturais. Entretanto, levando em conta 

que o cuidar e a caridade, assim como o espírito religioso que evoca o 

devotamento e a benevolência, não seriam necessariamente prerrogativas 

femininas, consideramos que tais associações acabam encobrindo a perspectiva 
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histórica relativa às mudanças no tocante à natureza da divisão sexual do trabalho 

em distintas configurações sociais, ao longo do tempo. 

 

Cuidar... Gênero feminino e masculino 
 

     Na configuração global da sociedade, em meio à nova ordem econômica e 

novos instrumentos do trabalho, concretiza-se uma reestruturação produtiva, como 

tendência mundial, extensiva ao campo da saúde e à enfermagem, em particular, 

no que diz respeito à prática e o fazer. 

     Freitas (2002, apud Maddox, 1998), refere que tais desdobramentos estão 

mudando a face das profissões da área da saúde e, em particular, da 

enfermagem, sugerindo uma nova compreensão do cuidar, para além do universo 

tipicamente feminino. Destaca-se, nesse percurso, tanto do ponto de vista das 

relações de trabalho quanto do ponto de vista das disputas de poder em relação 

aos monopólios das profissões, novas configurações se apresentam 

consubstanciadas por relações de trabalho que exigem mais qualificação e 

competitividade no mercado de trabalho.  

     O acirramento da luta por emprego tem evidenciado a impressão, 

historicamente aceita, do aumento da presença feminina em geral no mercado de 

trabalho, extensiva ao exercício tanto da profissão quanto ao ensino de 

enfermagem no Brasil. A despeito desse processo, diante da busca por novas 

competências e habilidades exigidas para o exercício da profissão de 

enfermagem, novas possibilidades se abrem, hoje, para um cuidar mais 

abrangente e plural, apontando na direção de uma nova profissionalidade, no 

contexto da reorganização dos serviços e das empresas, no âmbito das políticas 

de saúde (FREITAS, 2002).  

     Rompendo com a tradição da associação da enfermagem à devoção, que 

valorizava a sua configuração como profissão feminina, o contexto global do 

exercício profissional coincide com a abertura para a entrada do homem, em meio 

à competição que se coloca em relação ao mercado de trabalho, marcado por 

contradições.  
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     De acordo com Fonseca (1996) são, ainda, as mulheres que exercem os 

principais cargos e funções na enfermagem. Entretanto, Pereira (1991), citando 

Pelã e Imperatriz (1972) registra a questão remanescente da discriminação sexual 

até mesmo dentro de escolas, quando é negada a participação de alunos no 

ensino prático de disciplinas como enfermagem obstétrica, com base em 

alegações tais como: os estudantes não são aceitos pelos pacientes e/ou a 

disciplina não têm utilidade na vida profissional (para eles). Esse preconceito 

também é, por vezes, observado em alguns hospitais privados, que negam a 

contratação de enfermeiros. Os que passaram por essa experiência, ao procurar 

emprego em hospitais, relatam, segundo Pereira (op.cit.1991), que os 

empregadores alegam que o “sexo feminino tem um modo especial de tratar o 

doente”; que “o doente se sente mais à vontade”; que ela é “mais suave”. 

     Entretanto, é precisamente em observância a essa concepção cristalizada 

da estrutura de divisão e distribuição dos papéis sexuais no processo produtivo, 

que se tem em mira incremento da participação masculina. O foco sobre os alunos 

negros, por sua vez, comporta, a propósito, dupla referência no sentido que 

remete, não só a superação da condição feminina da profissão, mas à 

consideração do processo de inclusão-exclusão, na qual inscrevem sua trajetória 

de ingresso no ensino superior em nosso meio.    
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            “A pesquisa sociológica no campo da educação acumula a muitos anos, 
estudos que comprovam o processo de construção social do sucesso escolar. 
Sabe-se, com ampla evidência empírica, que o desenvolvimento escolar não 
depende simplesmente de características estritamente pessoais, mas também da 
origem social (classe, raça, sexo, entre outros)”. (José F. Soares, 2004).    
 
 
 

“Não são somente as pesquisas acadêmicas que detectam as práticas racistas e 
discriminatórias no Brasil. Os levantamentos de opinião pública indicam que a 
população brasileira, em quase sua totalidade, tem consciências de que negros e 
brancos não dispõem das mesmas chances e oportunidades”. (Sérgio Costa, 2002). 
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1.2 - O NEGRO NO ENSINO UNIVERSITÀRIO: RACISMO E EXCLUSÃO 
 
   A metamorfose do escravo em trabalhador livre é um fenômeno que se 

realiza no nível das relações de produção e no âmbito do sistema cultural. Mas o 

novo estado do negro não é um produto imediato, direto, linear das 

transformações da infra-estrutura; ele se realiza pouco a pouco. A persistência de 

elementos do sistema cultural elaborado em séculos de regime escravocrata é um 

fenômeno que penetra a sociedade do século XX, determinando alguns 

componentes essenciais das condições de vida do negro (IANNI, 1972). 

     Ianni (2004), chama à atenção para o fato de que há uma ideologia racial que 

segrega e estigmatiza o negro no Brasil. Segundo ele, ela é recorrente e reiterada 

em diferentes fórmulas e verbalizações, desenvolvendo a metamorfose da marca 

em estigma. Sob vários aspectos, diz ele, essa ideologia racial é transmitida por 

gerações e gerações, através dos meios de comunicação, da indústria cultural, 

envolvendo também sistema de ensino, instituições religiosas e partidos políticos. 

As relações raciais estão enraizadas na vida social de indivíduos, grupos e 

classes sociais. Existe na sociedade brasileira uma série de desigualdades, que 

se manifesta especialmente por meio da exclusão socioeconômica de 

determinados grupos, entre eles os negros. E se trata de uma desigualdade 

conjuntural, produto de um processo histórico de escravidão e racismo, pois como 

sabemos, não existe desigualdade biológica estrutural. 

     Já nos anos 50 do século passado, Oracy Nogueira (1985), desenvolveu um 

quadro de referência sobre as relações raciais no Brasil, em que apontava dois 

tipos ideais de preconceito racial. O primeiro que vigia nos Estados Unidos, que o 

autor define como “preconceito racial de origem”. O segundo seria o existente no 

Brasil, o “preconceito racial de marca”. Para Nogueira, o primeiro tipo de 

preconceito prejudica os que descendem do grupo discriminado. Em caso de 

miscigenação, o produto do cruzamento é identificado com o grupo discriminado. 

Neste caso, uma de suas características é a exclusão incondicional “dos membros 

do grupo atingido”. Já o segundo tipo não exclui completamente, mas desabona 

suas vítimas.  
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     Para Nogueira (op. cit. 1985): 

 
“Portar os traços do grupo discriminado constitui inferioridade, e faz com 

que os sujeitos ao preconceito sejam sistematicamente preteridos em 

relação aos demais” (p.75). 

 

     Na medida em que a ordem social competitiva e a urbanização entram em 

plena emergência, a posição de cada grupo étnico e de cada camada social no 

sistema econômico e na sociedade dependia, fundamentalmente, de sua 

capacidade de participação no crescimento econômico e do desenvolvimento 

sócio-cultural. Os negros e os mulatos ficaram à margem ou se viram excluídos da 

prosperidade geral, bem como de seus proventos políticos, porque não tinham 

condições para entrar nesse jogo e sustentarem as suas regras. Os fatores e os 

efeitos sobre o comportamento do negro livre exercidos pela escravidão e pelas 

representações dos brancos resultaram em obstáculo à integração dos negros e 

dos mulatos à sociedade de classes. Ao que parece, neles se encontram as 

“fontes de inércia” que neutralizaram ou retardaram o empenho de classificação e 

de ascensão para a transformação da situação histórico-social dos negros no 

Brasil (FERNANDES, 1965; CARDOSO, 1962). 

     As análises clássicas acima mencionadas apontam ainda hoje, para a crueza 

da realidade vivenciada pela população negra. Uma situação de desvantagens e 

vulnerabilidade que se faz presente em todas as esferas da vida. Segundo Telles 

(2003b), o racismo à brasileira deve ser estudado no plano das relações verticais 

(de classe) assim como no das relações horizontais (de sociabilidade).  

     O racismo não está inscrito na natureza, existam ou não raças: é uma decisão 

humana, que escapa da esfera da biologia e se mantém no âmbito dos valores. 

Sendo o racismo um fenômeno ideológico, ele se consolida através dos 

preconceitos, discriminações e estereótipos.  

     O racismo pode ser definido como a teoria ou idéia que existe uma relação de 

causa e efeito entre as características físicas herdadas por uma pessoa e certos 

traços de sua personalidade, inteligência ou cultura. É também uma modalidade 

de dominação ou, antes, uma maneira de justificar a dominação de um grupo 
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sobre outro. Implica também numa teoria da hierarquia das raças, que conclui pela 

necessidade de preservar a raça dita superior de todo cruzamento e que tem o 

direito de dominar as outras.  

     Pode ser definido como sendo uma doutrina que prega a existência de raças 

humanas, com diferentes qualidades e habilidades que formem um gradiente 

hierárquico de qualidades morais, psicológicas, físicas, estéticas e intelectuais 

como sendo um corpo de atitudes, preferências e gostos instruídos pela idéia de 

raça e de superioridade racial (SANT`ANA, 1999 apud RUFINO, 2002; PATY, 

1998;  et. al.  GUIMARÃES, 1998).  

     Para Giddens (2005): 

 
 “O racismo é mais do que simplesmente um conjunto de idéias nas quais 

um pequeno número de indivíduos extremistas acreditam, mas antes 

encontra-se incorporado na própria estrutura e no funcionamento da 

sociedade” (p.209). 

 

 

     “A idéia do racismo institucional sugere que o racismo permeia todas as 

estruturas da sociedade de um modo sistemático. De acordo com essa visão, 

instituições como a política, o serviço de saúde e o sistema educacional, todas 

elas promovem políticas que favorecem certos grupos enquanto discriminam 

outros” (GIDDENS, 2005, p. 209). 

     A propósito, segundo Blum (2005) a definição social do racismo implica 

comportamentos, crenças e atitudes individuais ao se dizer que os indivíduos são 

racistas à medida que participam de comportamentos que ajudam a sustentar os 

sistemas de injusta desigualdade racial. Para o autor, as desigualdades, por 

exemplo, que estudantes negros têm um rendimento escolar muito inferior ao dos 

estudantes brancos, são uma preocupação moral muito mais importante que os 

preconceitos individuais, por exemplo, o grau de preconceito racial contra negros 

na população branca. 
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     O Preconceito implica numa opinião preestabelecida, que é imposta pelo 

meio, época e educação, como uma indisposição, um julgamento prévio, negativo 

que se faz de pessoas estigmatizadas, tornando uma espécie de mediador de 

todas as relações humanas. Pode ser também definido como um simples sistema 

difuso de predisposições, de crenças e de expectativas de ação que não estão 

formalizadas ou expressas logicamente (SANT`ANA, 1999; GUIMARÃES, 1998). 

     Mas também, o preconceito, como conduta social, pode implicar atos de 

violência, mas sem se confundir com eles; implica geralmente uma tentativa de 

diminuir, de rebaixar ou prejudicar um outro indivíduo ou um grupo, pelo 

pensamento, um sentimento ou uma atitude (WEREBE, 2000, apud LANDA, 

1999).           

     A Discriminação, por sua vez, é o nome que se dá para a conduta (ação ou 

omissão) que viola direitos das pessoas com base em critérios injustificados e 

injustos tais como a raça, o sexo, a idade, a opção religiosa etc. Também pode ser 

definida como queixas, ofensas, inibições e tratamento desigual entre os negros 

no Brasil (SANT`ANA, 1999; GUIMARÃES, 1998). A discriminação racial 
significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferências baseadas em 

raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha como objeto ou 

efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício, em condições de 

igualdade, dos direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, 

social ou cultural, ou em qualquer outro domínio da vida pública (Convenção da 

ONU/1966, sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, 

citado por SANT`ANA, 1999).  

     Para Guimarães (1999): 

 

“Chama-se, ainda de racismo o sistema de desigualdades de 

oportunidades, inscritas na estrutura de uma sociedade, que podem ser 

verificadas apenas estatisticamente através da estrutura de 

desigualdades raciais, seja na educação, na saúde pública, no emprego, 

na renda, na moradia, etc” (p.18). 
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     Também para Giddens (2005): “A discriminação pode ser percebida em 

atividades que excluem membros de um grupo das oportunidades abertas a outras 

pessoas” (p. 208). 

     Estereótipos: “Pode ser definido como uma tendência à padronização, com a 

eliminação das qualidades individuais e das diferenças, com a ausência total do 

espírito crítico nas opiniões sustentadas”. “É também um modelo rígido e anônimo, 

a partir do qual são produzidos, de maneira automática, imagens ou 

comportamentos” (SANT`ANA, apud.1999). Giddens (2005) adverte que em 

alguns estereótipos, há um traço de verdade, mas são extremamente exagerados. 

Outros, ainda segundo o autor, são simplesmente mecanismos de deslocamentos. 

Os estereótipos ficam incrustados nas interpretações culturais. 

     “As pessoas têm direito a ser igual sempre que as diferenças as tornam 

inferiores; contudo têm também direito a ser diferente sempre que a igualdade 

colocar em risco suas identidades” (MOREIRA, 2001, p. 65-81). 

     Os trabalhos realizados por Oliveira (1985); Vale e Silva e Hasenbalg, (1991) 

apontam para o fato de que “ser negro no Brasil de hoje”, significa ocupar os 

estratos mais baixos da hierarquia social, o que representa possuir níveis 

inferiores de instrução, de ocupação e renda - ser “excluído” das possíveis 

aberturas que a estrutura social ofereceria à mobilidade social ascendente, via 

sistema formal de ensino e mercado de trabalho. 

     O mito da democracia racial, afirma que “todos são iguais perante a lei”, apesar 

do tratamento desigual que acoberta. Neste caso a desigualdade racial não é 

gestada apenas no ambiente escolar, mas, em várias instâncias da vida social 

podemos constatar os tratamentos diferenciados dado a negros e brancos. Assim, 

pode-se imediatamente atrelar a condição de pobreza à variável racial. Daí para 

negros as piores condições no mercado formal de trabalho, habitação, saúde e 

renda. (Mapa da População Negra no Mercado de Trabalho – Instituto Sindical 

Interamericano pela Igualdade Racial - INSPIR, 1999).  

     Cavalleiro (2001) citando pesquisas acadêmicas como as de Raquel Oliveira 

(1992), Eliana Oliveira (1994), Eliete de Godoy (1996) e a sua própria indicam que 

muitas vezes o espaço escolar dificulta e até mesmo impede o desenvolvimento 
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satisfatório de parcela de alunos/as negros/as. A ausência de cartazes, fotos ou 

livros infantis que expressem a existência de crianças não-brancas na sociedade 

brasileira, por exemplo, são acontecimentos, segundo a autora, que contribuem 

para um sentimento de recusa às características raciais do grupo negro, que pode 

prejudicar severamente o processo de socialização de crianças negras, 

imprimindo-lhes estigmas indeléveis. Esta mesma visão é compartilhada por 

diversos outros trabalhos acadêmicos, como por exemplos: os de Alice Itani 

(1998); Julio Groppa Aquino (1998); Lígia Assumpção Amaral (1998).  

Ainda segundo a autora, a aproximação ou semelhança com essa idealização 

em sua totalidade ou particularidades é perseguida, consciente ou 

inconscientemente, por todos nós, uma vez que o afastamento dela caracteriza a 

diferença significativa, o desvio, a anormalidade. E o fato é que muitos de nós, 

embora não correspondendo a esse protótipo ideologicamente construído, o 

utilizamos em nosso cotidiano para a categorização/validação do outro. 

     No campo da teoria da discriminação como interesse, a noção de privilégio é 

essencial. A discriminação racial teria como motor a manutenção e a conquista de 

privilégios de um grupo sobre outro, independentemente do fato de ser intencional 

ou apoiada em preconceito (BENTO, 2002). O “preconceito de não ter 

preconceito” (FERNANDES, 1971), é tão generalizado entre nós que ainda hoje 

sintetiza o mito da democracia racial. 

     O Atlas Racial Brasileiro que trabalha com dados dos censos de 1980, 1991 e 

2000, mostra que mais de 60 anos após o Censo de 1940, a demografia da 

população negra manteve o mesmo perfil de desigualdade em relação à 

população branca. O mesmo Atlas mostra que 65% dos pobres e 70% dos 

indigentes são negros. Os negros também estão em desvantagens em relação  a 

expectativa de vida, ao acesso a educação em geral e à saúde. (< 

http://www.pnud.org.br/publicações/atlas_racial/index.php >-acesso 01/12/2004). 

     Desemprego é maior para negros e pardos. Apoiado em dados do IBGE/2001, 

a Fundação Seade/Dieese/SP, apontou num estudo feito em seis regiões 

metropolitanas brasileiras que a desigualdade racial também persiste nos 

rendimentos dos trabalhadores. Enquanto os brancos recebem em média 3,8 
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salários mínimos por mês, os negros ganham 2 mínimos. Entre a população 

parda, o valor cai para 1,8 mínimos. Outro dado revelado pela pesquisa diz 

respeito à qualidade dos postos de trabalho. Ela é mais precária para a mão-de-

obra negra, que ocupa postos de trabalho mais vulneráveis, como: assalariados 

sem carteira de trabalho assinada (Seade/Dieese, dados de 2001 do IBGE, 

publicados pelo Jornal Folha de S. Paulo em 20 de novembro de 2002). 

     Dados mais recentes coletados pelo Ipea/2005 apontam queda na diferença de 

renda entre brancos e negros. Por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios, do IBGE, o instituto comprovou a diferença de rendimentos entre 

homens brancos e negros principalmente na década de 90. Em quase todos os 

grupos etários de 21 a 65 anos, diminuiu a diferença salarial entre as gerações. 

Em 1990, um trabalhador branco entre 48 e 50 anos, por exemplo, ganhava 130% 

a mais do que um negro da mesma idade. Doze anos depois, a diferença salarial 

na mesma faixa etária caiu para 90%. A intensidade dessa queda variou de 

acordo com o grupo. De 24 a 26 anos, por exemplo, a diferenças no rendimento 

em 1990 era de 62% a favor dos brancos. Em 2002, caiu para 55%. Em 2002, 

71% da diferença salarial entre trabalhadores de 24 a 26 anos estava relacionada 

a fatores como educação, região, setor de atividade e posição na ocupação. 

Mesma tendência de queda da discriminação foi encontrada na comparação entre 

trabalhadores de 48 a 50 anos. Em 1990, 31% da diferença eram explicadas pela 

discriminação. Doze anos depois, essa proporção era de 25%. 

(<http://www.ipea.gov.br > – acesso em 25/08/2005). 

         Os indicadores sociais no Brasil, não deixam dúvidas quanto ao racismo e a 

discriminação sofrida pela população negra. Ainda que os números demonstrem 

uma sensível melhora nas condições de vida da população nas últimas décadas, a 

desigualdade tem sido fator constante, crucial, significando barreiras à melhoria 

dessas condições para uma parcela expressiva da população brasileira. 

Investigação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea (1999), informa 

que os negros brasileiros estão super-representados no segmento de indigentes 

(69%) e pobres (64%), em comparação com os brancos, super-representados no 

segmento dos ricos (entre os 10% mais ricos, 85% são brancos). Os trabalhos do 



 
 
 

 

20

Ipea têm sido utilizados para mostrar o impacto do racismo na qualidade de vida 

da população negra. Quando se fala da população negra brasileira, fala-se não de 

uma minoria racial, mas de 45,3% da população brasileira, algo em torno de 70 

milhões de pessoas. São do Ipea – (<http:// www.ipea.gov.br > acesso 20/02/04) 

as estatísticas da desigualdade racial, mostrando, por exemplo, que na 

distribuição de renda, dos 10% mais pobres, 70% são negros e 30% são brancos. 

Do total de pobres no Brasil (53 milhões), 63% são negros e 37% são brancos. Do 

total de indivíduos com renda a abaixo de R$120,00 de salário (que correspondia 

à época da pesquisa a um salário mínimo) 70% são negros e 30% são brancos. 

     Segundo Henriques (2003, p.14), Os diversos indicadores de renda e riqueza 

confirmam que nascer negro no Brasil implica maior probabilidade de crescer 

pobre. A pobreza no Brasil tem cor. A pobreza no Brasil é negra. Assim, além do 

inaceitável tamanho da pobreza, constatamos a enorme sobre-representação da 

pobreza entre o afro-descendentes, considerando tanto a distribuição etária, como 

regional e a estrutura de gênero da população. 

 Para Henriques (id, ibid., 2003), a desigualdade é decorrente de um acordo social 

que não reconhece a cidadania para todos. 

 
“Cidadania dos incluídos é distinta da dos 

excluídos e, em decorrência, também são distintos os direitos, as 

oportunidades e os horizontes de tempo e espaço. Cidadãos de primeira 

classe e cidadãos de segunda classe encarando a desigualdade como 

um fenômeno natural e incontornável” (HENRIQUES, 2003, p. 14). 

 

 

     Diz Bobbio (1996), que existiram (e existem) na história humana três fontes 

principais de desigualdade: a raça, o sexo e a classe social. 

     Para Kerstenetzky (2002), as desigualdades podem ser pensadas tanto como 

conseqüência principalmente previsível de instituições injustas, quanto 

principalmente imprevisível (perversa, não-pretendida) de instituições justas. Em 

qualquer dos casos, as desigualdades importam, e devem, sim, constituir objeto 

de preocupação das políticas públicas, na medida em que afetam objetivos 
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“consensuais” ou não distributivos como redução da pobreza, eficiência 

econômica, coesão social e democracia. 

     A vergonhosa desigualdade brasileira não decorre de nenhuma fatalidade 

histórica, apesar da perturbadora naturalidade com que a sociedade a encara. De 

acordo com Henriques (2000): 

 
    “A desigualdade tornada uma experiência 

natural não se apresenta aos olhos de nossa sociedade como um 

artifício. No entanto, trata-se de um artifício, de uma máquina, de um 

produto de cultura que resulta de um acordo social excludente. (p.2). 

 

 

     Também para Scalon (2004), uma das questões mais relevantes nos estudos 

de desigualdades é a análise da estrutura social. Nela, segundo o autor, identifica-

se o formato de uma sociedade e a maneira como se desenham e articulam as 

relações entre as classes ou estratos que permitem revelar uma imagem daquela. 

Para o autor (op. cit. 2004), uma sociedade será tanto mais justa e igual quanto 

melhor for a distribuição dos indivíduos pelos diversos estratos que a estruturam.      

     A desigualdade de renda tem um impacto notório no acesso e na permanência 

da educação, uma vez que se constatam desigualdades raciais em praticamente 

todos os níveis da estratificação social.  A educação não é algo que acontece num 

vazio social abstrato. O contexto cultural e social, no qual ocorre é importante. 

     Para Casassus (2002), existe um “déficit cultural” na América Latina que incide 

sobre o resultados dos alunos, reproduzindo as desigualdades sociais. Tal 

condição se estrutura em função, basicamente, de fatores externos à escola, 

situados no âmbito socio-econômico e familiar, mais do que de fatores próprios da 

escola, como os aspectos materiais, de gestão ou pedagógicos. 

     Considerando, por sua vez, que a educação moderna contém, de maneira 

implícita, uma promessa de funcionamento meritocrático; para os negros, o 

fracasso escolar questiona e impede a promessa de igualdade social, que, em 

última instância, está ligada à estrutura social. Nesse sentido a exclusão 

educacional assume uma das embocaduras pertinente para o nosso trabalho à 
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medida que focamos a exclusão não como um fenômeno individual, mas sim 

social – ressaltando que a exclusão educacional marca o indivíduo socialmente 

excluído em outras formas de exclusão social. Credenciais educacionais não são 

apenas rótulos para apresentação no mercado de trabalho. O sistema educacional 

tornou-se parte fundamental dos sistemas de inclusão social institucionalizada, 

juntamente com o mercado de trabalho. 

     Como processo sócio-histórico, a naturalização do fenômeno da exclusão e o 

papel do estigma do negro no Brasil servem para explicitar, a natureza da 

incidência dos mecanismos que promovem o ciclo de reprodução da exclusão, 

representado pela aceitação tanto no nível social, como do próprio excluído. 

     Paugam (1999), chama à atenção para o conceito de trajetória que recupera a 

idéia de que a exclusão é um processo. Se assim é, os pesquisadores podem 

prestar contas de toda a história pessoal e profissional, ou seja, a trajetória da 

infância à adolescência e à vida adulta; a passagem do meio estudantil ao meio 

profissional; do emprego ao desemprego.  Visto dessa trajetória o negro no Brasil 

é sem dúvida nenhuma, um excluído social. No processo de exclusão, há uma 

interiorização de aspectos negativos. Assim, estigmatização, discriminação racial, 

identidade negativa, são conceitos muito mais precisos na discussão da exclusão. 

     Preconceito e discriminação racial são fatores intimamente associados à 

competição por posições sociais, incidindo, num “processo de acumulação de 

desvantagens”, na participação diferencial no sistema educacional, levando em 

conta o afunilamento que culmina com o acesso à universidade. A distribuição em 

anos de escolaridade da população brasileira evidencia quão desigual é a relação 

entre brancos e negros no Brasil. Na faixa de 25 a 64 anos, em 1999, entre 8 e 9% 

dos brancos  não haviam completado sequer um ano na escola, comparados com 

mais de 20% entre homens e mulheres pretos e pardos. Noutro extremo, 11,4% 

dos homens brancos e 10,8% das mulheres brancas haviam completado pelo 

menos 15 anos de educação, enquanto que somente cerca 3% dos homens e 

mulheres pretos e pardos completaram o mesmo nível de educação (IBGE/Pnad – 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 2002). 
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     Vale dizer que a presença do negro na universidade está relacionada ao 

acesso praticamente universal à educação fundamental e média. O ensino médio 

têm cerca de oito milhões de alunos, o que daria uma cobertura entre 74 e 81% 

em relação ao grupo de idade, não fosse o fato, a ser considerado, de que cerca 

da metade destes alunos têm 18 anos ou mais de idade. O ensino médio constitui 

um dos setores que mais têm crescido nos últimos anos, apresentando um 

aumento de 210% entre 1992 e 2001, ressaltando-se, entretanto, ao lado a 

precariedade do ensino, que a maioria dos estudantes, nas escolas públicas,  

estudam à noite (IBGE/Pnad/2001). 

     O terceiro grau (nível superior), teve uma expansão ainda maior do que o nível 

médio, passando de 1.3 para 3.4 milhões de estudantes entre 1992 e 2001, 

chegando a 3.5 milhões em 2002 (IBGE/Pnad/2002). Parte desta expansão, após 

um longo período de estagnação durante toda a década de 80, responde à 

demanda, segundo Schwartzman (2004), criada pela própria expansão do nível 

médio. 

     A proporção de negros e pardos entre os formandos do ensino superior 

aumentou nos últimos quatro anos. Dados do questionário do Provão/2002 

publicados em 2000, 15,7% dos formandos das 18 áreas pesquisadas se 

declararam negros ou pardos, percentual que aumentou para 20,7% em 2003. 

Analisando somente os negros, subiu de 2,2% para 2,9%. Entre os pardos, 

passou de 13,5% para 17,8%. De fato, é importante ressaltar que a composição 

racial da população brasileira em 2002 correspondia a (53,3% de brancos; 40,5% 

de pardos e 5,6% de negros). Em termos ilustrativos a composição racial dos 

formandos em 2000 correspondia a (80,0% de brancos; 13,5% de pardos e 2,2% 

de negros). Em comparação com 2003 correspondia a (74,9% de brancos; 17,8% 

de pardos e 2,9% de negros). Realçamos que a composição racial, por tipo de 

instituição correspondia a: nas instituições públicas (62,3% de brancos; 28,3% de 

pardos e 4,5% de negros), enquanto que nas instituições privadas (76,9% de 

brancos; 16,5% de pardos e 3,1% de negros). 

     Chama a atenção, neste nível, a presença dominante do setor privado que, 

hoje, atende cerca de 2/3 dos estudantes. Acreditamos ser este setor, a porta de 
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entrada da maioria dos estudantes negros. Diferentemente das instituições 

públicas em que a seleção se faz através de vestibular altamente competitivo.  

     Vale registrar a diminuição das diferenças raciais entre matriculados em 

universidades a partir dos anos 70. A proporção de homens e mulheres negros na 

universidade cresceu de menos de 8% em 1965 para 19% em 1982, mantendo-se 

nestas condições a subrepresentação deste segmento de alunos. Constitui-se, 

nestas circunstâncias, um cenário de aumento da inclusão na exclusão, que 

ganha foro particularmente relevante no contexto da luta pelo aprimoramento 

profissional, como recurso de sobrevivência no mercado de trabalho. Ao longo de 

todo o ciclo de vida sócio-econômico, negros e mulatos sofrem desvantagens 

geradas por atitudes discriminatórias, desvantagens que se acumulam na geração 

de chances de vida profundamente inferiores àquelas desfrutadas por brancos. 

Negros e mulatos estão sujeitos à discriminação no processo escolar, no 

emprego, bem como na discriminação salarial. Essas desvantagens competitivas 

agem cumulativamente, explicando a maior parte das diferenças monetárias entre 

brancos e negros e chegam a atingir mais de 50% dos rendimentos percebidos 

por negros e mulatos. (Fonte: OIT, Pnad/IBGE,maio de 2003). 

     A crise do assalariamento aberta pela última onda de transformação da 

produção, ligada a tendencial generalização do uso da microinformática e de 

novas formas de comunicação e as relevantes mudanças organizacionais e 

gerenciais, constitui um dos elementos mais importantes das mudanças sócio-

econômicas que atingiram o emprego e a qualificação, neste começo de século. 

     As novas mudanças implicam a reorganização do mundo do trabalho. Mas 

também, da reestruturação da produção e das relações econômicas modificando o 

peso do trabalho na produção de identidades e tornando possível (e necessário) a 

impressão de novos conteúdos, nova forma e nova cultura do trabalho. 

    De acordo com Paiva ((2001), ao invés de enfatizar o papel das chances 

educacionais como elemento de redução das desigualdades sociais e como fator 

capaz de propiciar mobilidade horizontal e vertical tende-se hoje, a reconhecer 

que é cada vez mais difícil quebrar a desigualdade cumulativa ao longo da 

biografia individual. 
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     Estudos como o de Fogaça (1992), Zibas (1990), entre outros, afirmam que a 

inserção dos países dependentes no processo de globalização e de 

reestruturação produtiva sob novas bases científicas e tecnológicas, implicam no 

incremento da educação básica e da qualificação e requalificação profissional. Tal 

incremento implicaria em maior democratização do ensino, não fossem os 

aspectos econômicos que, reatualizando o processo de inclusão-exclusão, 

condicionariam, em última instância, a seleção dos que podem e os que não 

podem entrar neste ou naquele curso. Nestas condições, para além da 

caracterização feminina da profissão, coloca-se a indagação sobre os motivos e 

condições que inscrevem a presença do homem negro nos Cursos de 

Enfermagem.  
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“Tratando, formalmente, de modo igual em direito e deveres, quem é diferente, a 
escola privilegiará, dissimuladamente, quem, por sua bagagem familiar, já é 
privilegiado”. (Pierre Bourdieu, 1998). 
 
 
 
                                                               “As cotas só ofendem sentimentos igualitários 
quando elas vêm associadas à palavra maldita: negro”. (Elio Gaspari, 2001). 
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1.3 - OS NEGROS E O SISTEMA DE COTAS  

 

 

     Queiroz et al. (s/d), afirma que o acesso desigual dos grupos sociais ao 

sistema educacional é um tema que, há décadas, vem ocupando a agenda dos 

estudiosos no campo da educação dentre eles, Bowles e Gintis (1990), Bourdieu 

(1998), Bourdieu e Passeron (1975), Teixeira (2003). Embora o Brasil seja um 

país de população diversa racialmente, portador de uma história de profundas 

desigualdades entre negros e brancos, as análises sobre o caráter seletivo da 

educação têm se centrado, de modo geral, no exame dos determinantes 

econômicos, negligenciando o efeito de outros marcadores sociais, como o gênero 

e a raça, que têm, seguramente, uma forte participação na equação que exclui 

significativas parcelas da sociedade das oportunidades de acesso ao sistema de 

ensino, sobretudo no ensino superior. 

As análises sobre o acesso dos negros às oportunidades educacionais, por 

sua vez, com freqüência, têm enfocado o ensino básico público, como o ponto em 

que se encontra retida a maioria dos estudantes desse segmento racial. Mas é 

efetivamente o ensino superior o ponto mais privilegiado para examinar a atuação 

dos sistemas de ensino na reprodução das desigualdades sociais. Os 

“mecanismos de eliminação” que atuam durante a trajetória escolar dos alunos 

vão expressar mais claramente seus efeitos nesse nível do sistema educacional. 

     Segundo Pierre Bourdieu, citado por (NOGUEIRA e CATANI, 2001), 

justamente porque os mecanismos de eliminação agem durante todo o percurso, é 

legítimo apreender o efeito dos mesmos nos graus mais elevados da carreira 

escolar. O autor observa que é nas oportunidades de acesso ao ensino superior 

que o resultado de uma seleção direta ou indireta que, ao longo da escolaridade, 

pesa com rigor desigual sobre os sujeitos das diferentes classes sociais. 

     Para Bourdieu (2004), na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais 

por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema 

de valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, 

entre outras coisas, as atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar. 
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Ainda segundo Bourdieu, a herança cultural, que difere segundo as classes 

sociais, é a responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência 

escolar e, conseqüentemente, pelas taxas de êxito. Da mesma forma que os 

jovens das camadas superiores se distinguem por diferenças que podem estar 

ligadas a diferenças de condição social, também os filhos das classes populares 

que chegam até o ensino superior parecem pertencer a famílias que diferem da 

média de sua categoria, tanto por seu nível cultural global, como por seu tamanho: 

dado que as chances objetivas de chegar ao ensino superior são quarenta vezes 

mais fortes para um jovem de camada superior que para um filho de operário. 

Nesse sentido, para Bourdieu (1998), dependendo dessa herança sócio cultural, 

alguns estariam em condições mais favoráveis do que outros para atender às 

exigências deste e daquele curso. 
     Segundo Teixeira (2003), a busca por níveis mais elevados de educação formal 

também tem sido historicamente uma das lutas travadas pelo movimento negro no 

Brasil. Os estudos e pesquisas sobre a situação do negro na sociedade brasileira 

têm revelado ser a educação tradicionalmente um dos principais instrumentos 

capazes de promover a ascensão social e econômica do negro na busca de uma 

maior igualdade com os brancos. 

     Diante da crença de que as desigualdades são reproduzidas através de 

mecanismos discriminatórios de classe e não em função do racismo, em meio à 

reprodução pacífica das desigualdades raciais que implica, tem coincidido com a 

ausência da intervenção do poder público. Só mais recentemente, é que o Estado 

brasileiro através de suas políticas de ações afirmativas, se fez presente a fim de 

reparar algumas injustiças.  

     Quando os movimentos negros pleitearam o estabelecimento de cotas nas 

universidades o fizeram com o intuito de aumentar o contingente de negros no 

ensino superior de boa qualidade. Cientes, a nosso ver, de que não somente os 

negros, mas também os brancos pobres têm direito às cotas, não seria possível 

pensar a inclusão do negro, como produto direto da institucionalização do regime 

de “cotas”, na medida em que garantiria sua inserção no ensino universitário. O 

objetivo principal da medida, como afirma Oliveira (2004), seria provocar uma 
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mudança nas atitudes dos atores, para que se tornem mais críticos à 

discriminação, estimulando, assim, maior preocupação com o respeito aos direitos 

de cidadania dos negros, e ampliando, indiretamente – mas de maneira mais 

efetiva – as oportunidades de participação do grupo na renda e na vida pública do 

país. 

Nos últimos tempos, têm sido propostos diversos projetos de lei visando à 

introdução, no Direito Brasileiro, de algumas modalidades de ação afirmativa. 

Esses projetos, apresentados por parlamentares das mais diversas tendências 

ideológicas buscam mitigar a flagrante desigualdade brasileira atacando-a naquilo 

que para muitos constitui a sua causa primordial, isto é, o nosso segregador 

sistema educacional que, tradicionalmente, por diversos mecanismos, sempre 

reservou aos negros e pobres em geral, uma educação de inferior qualidade, em 

detrimento de um pequeno contingente da elite branca (GOMES, 2003). 

     Ao contrário da concepção “estática” da igualdade extraída das revoluções 

francesa e americana, cuida-se nos dias de hoje, consolidar a noção de igualdade 

material ou substancial que, longe de se apegar ao formalismo e à abstração da 

concepção igualitária do pensamento liberal oitocentista, recomenda, 

inversamente, uma noção “dinâmica” “militante” de igualdade, na qual, 

necessariamente, são devidamente pesadas e avaliadas as desigualdades 

concretas existentes na sociedade, de sorte que as situações desiguais sejam 

tratadas de maneira dessemelhante, evitando-se assim o aprofundamento e a 

perpetuação de desigualdades engendradas pela própria sociedade (GOMES, op. 

cit.2003). Numa palavra, afirma a autora, ao invés de conceber políticas públicas 

de que todos seriam beneficiários, independentemente da sua raça, cor ou sexo, o 

Estado passa a levar em conta esses fatores na implementação das suas 

decisões, não para prejudicar quem quer que seja, mas para evitar que a 

discriminação, que inegavelmente tem um fundo histórico e cultural, e não raro se 

subtrai ao enquadramento nas categorias jurídicas clássicas, finda por perpetuar 

as iniqüidades sociais.  
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     Queiroz (2000), a partir de 1997 realizou o trabalho de investigação sobre a 

participação dos negros na Universidade Federal da Bahia e constatou que havia 

baixa representatividade do negro no ensino superior. Posteriormente, num estudo 

comparativo desenvolvido nas Universidades Federais do Maranhão, do Rio de 

Janeiro, do Paraná e de Brasília, a autora, constatou que os resultados da 

pesquisa mostraram uma situação bastante similar entre as universidades 

investigadas, reforçando a hipótese de que essa é a realidade das demais 

universidades federais brasileiras (QUEIROZ, 2002). 

 

     Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de 

políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, 

concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por 

deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os 

efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 

concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como 

a educação e o emprego (GOMES, 2003). 

     Da mesma forma, GOMES (2004), FREIRE (2004), PENIN (2004) e SOARES 

(2004) se posicionam favoravelmente à adoção de cotas, argumentando, quer 

pela sua justeza, quer pelo mérito do debate, como um caminho para reflexão e 

implementação de formas mais democráticas e mais justas de admissão na 

universidade pública. 

     Resistências às propostas de aprovação do regime de cotas, por parte do 

movimento negro, evidenciam a inexistência de consenso na sociedade. 

     Segundo Guimarães (2002), os adversários das cotas, entre eles, autores 

renomados como Da Matta (1997); Reis (1997); Fry (2000) - argumentam que tais 

políticas contrariam os valores liberais e ferem a inteligência brasileira. Para eles, 

segundo o autor, a idéia de adotar tais políticas é equivocada e simplista. 

Equivocada porque reforça identidades étnicas e raciais, que reifica o racismo; 

simplista, também, porque contraria a nossa tradição cultural, comprometendo a 

competição por mérito ou a excelência acadêmica. 
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Condensando os três principais argumentos dos autores contrários às cotas, 

Guimarães (2002), cita que o primeiro contraria os ideais de uma sociedade 

liberal, democrática e igualitária. Segundo, que tais políticas seriam contrárias aos 

nossos valores nacionais, principalmente ao nosso anti-racialismo. Terceiro, que 

tais políticas não poderiam ser aplicadas aqui porque não existiriam sujeitos 

instituídos que reclamassem tais medidas. 

     Contrargumentando, o autor refere que, longe de contradizer a lógica da 

democracia liberal, tais ações afirmativas radicalizam-na e só podem ser 

compreendidas em contextos em que o indivíduo e o mérito são tomados 

rigorosamente a sério. Com relação ao segundo argumento, o autor desenvolve a 

tese de que nosso anti-racialismo não deve ser entendido como anti-racismo. Pelo 

contrário, sob os ideais progressistas de negação de raças humanas e de 

afirmação de um convívio democrático entre as “raças” vicejam preconceitos e 

discriminações que não se apresentam como tais, o que termina por fazer com 

que esses ideais e concepções continuem a alimentar as desigualdades sociais 

entre brancos e negros. Com relação ao terceiro argumento, o autor deixa claro 

que a divisão entre brancos e negros está presente no nosso cotidiano, ainda que 

outras formas de classificação pareçam sobrepujá-la. 

Diante dos debates emergentes, foi realizado uma enquête de opiniões, pelo 

DataFolha (1995)  estimulada pela questão: ...diante da discriminação passada e 

presente contra os negros, têm pessoas que defendem a idéia de que a única 

maneira de garantir a igualdade racial é reservar uma parte das vagas nas 

universidades e dos empregos nas empresas para a população negra, você 

concorda ou discorda com esta reserva de vagas de estudo e trabalho para os 

negros? Computadas as respostas, o nível de concordância foi da ordem de 

46,7% entre os brancos e de 51,5% entre os negros, havendo diferenciação por 

classe de renda. 

Em que pese às divergências que a questão das cotas evoca, é significativa, 

entretanto, a aprovação do projeto de lei No. 298/99 pelo Senado, e, em 

tramitação na Câmara dos Deputados, que assegura 50% das vagas nas 

universidades públicas brasileiras a alunos de escolas públicas de ensino médio, 
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ratificando a disposição de institucionalização das políticas afirmativas 

(GUIMARÃES, 2002). Diante do caminhar destas disposições, várias instituições 

de ensino superiores já a adotaram como: a UFBA (Universidade Federal da 

Bahia), a UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), UNB (Universidade de 

Brasília), a UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas/SP) e outras, sendo 

que a UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) assinou, formalmente, a 

adoção de cotas no decorrer do levantamento de dados da presente investigação. 

Sem implicar na aceitação indiscriminada da adoção das cotas, tais 

desdobramentos, antecedendo ao processo de avaliação de seu impacto futuro, 

acentuam o caráter polêmico de sua consideração por parte do alunado do ensino 

superior, dentre os quais se inscreve o olhar da perspectiva do aluno negro. 

Reproduzindo a diversidade de opiniões que se constrói no âmbito 

contraditório das relações sociais, não seria de esperar respostas consensuais em 

relação às cotas entre os alunos negros ingressados na universidade. Em meio ao 

caráter processual das trajetórias de vivências no processo de inclusão-exclusão, 

amparadas pelos valores da ambivalência do racismo cordial, tais respostas se 

referenciariam, indistintamente, ao racismo e à discriminação social, na medida 

em que compõem as faces complementares de uma mesma questão.  
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“O cientista de hoje não tem mais a ilusão de alcançar o próprio objetivo” (Maurice 
Merleau-Ponty, 2000).             
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2 – OBJETIVOS 
 

 
 

- Situar a presença do estudante negro no curso de enfermagem, no âmbito do 

ensino superior em São Paulo; 

 

 

- Caracterizar o perfil sócio-econômico do aluno negro e identificar os motivos 

associados à escolha do curso de enfermagem, em uma instituição pública e 

uma privada do município de São Paulo; 

 

 

- Identificar a opinião dos estudantes negros do curso de enfermagem em 

relação à adoção de cotas. 
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“Todas as metodologias tem seus limites. Por trás de todas as teorias científicas, 
afinal, encontram-se juízos estéticos, pressupostos metafísicos, desejos religiosos 
que, em razão de sua subjetividade, não tem mais valor uns que outros”. (Paul 
Feyerabend, 1984) 
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3 – METODOLOGIA 
 

 

3.1 – CONCEPÇÕES E DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 
 

      A presente investigação, em caráter exploratório, transita na injunção das 

questões de gênero associadas à organização da profissão, recortada pelo 

racismo, subjacentes à consideração da presença do negro na universidade, em 

geral, e nos cursos de enfermagem em particular. 

      As relações de gênero são aqui usadas para compreender os lugares do 

homem e da mulher, e o papel que estes exercem quando no exercício do cuidar 

na enfermagem. Essas relações não implicam apenas diferenças, mas 

assimetrias, hierarquias que expressam relações de poder que se dispersam e se 

constitui em redes nas diferentes esferas da sociedade (SCOTT, 1988-99). Com 

estas referências, o estudo focaliza a questão na perspectiva masculina, 

vislumbrando situar o lugar do estudante negro, na enfermagem. 

     Em relação à profissão, levamos em conta a configuração de um campo 

específico do conhecimento, referenciado à disputa pelo monopólio da prática, no 

mercado de trabalho, não só entre as profissões, mas internamente, tendo por 

referência a divisão sexual do trabalho, historicamente datada. 

     Em se tratando do aluno negro, o foco de estudo transita, por sua vez, pelo 

eixo da desigualdade social. Da ótica da falta de oportunidades iguais para 

brancos e negros, esta perspectiva aplicada ao ensino, no momento do ingresso 

na universidade, enseja um foco de constituição de territórios de reprodução de  

privilégios – associados, na perspectiva da presente investigação, à exclusão 

social e ao racismo.  

     A exclusão social, entendida como abrigo de vários significados para reunir 

pessoas e grupos que são abandonados, desafiliados (CASTEL, 1998), deixados 

de lado, desqualificados (PAUGAM, 1999) quer do mercado de trabalho quer das 

políticas públicas, referida à população negra no Brasil, comporta a perspectiva 
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multidimensional dos mecanismos através dos quais os indivíduos são excluídos 

das trocas sociais, das práticas componentes e dos direitos de integração social e 

de identidade. 

     Neste âmbito se inscreve a consideração do racismo, visto como parte de uma 

ideologia racial que articula e desenvolve uma gama de manifestações, signos, 

símbolos com os quais indivíduos e coletividades “explicam”, “justificam”, 

“naturalizam”, no plano ideológico suas posições e papéis.  

      Na interface destas perspectivas ressalta-se a dialética da exclusão/inclusão 

gestada pelas subjetividades específicas, no dizer de Sawaia (1999), que vão 

desde o sentir-se incluído até o sentir-se discriminado. Essas subjetividades não 

decorrem, segundo a autora, unicamente da determinação econômica, elas 

determinam e são determinadas também por formas diferenciadas de legitimação 

social e, também, individuais manifestando-se no cotidiano como identidade e 

sociabilidade – o que se aplica à consideração da presença do negro que alcança, 

a seu modo, inserção no ensino superior. 

     Caracterizada, nesta perspectiva, a singularidade do espaço deste sujeito 

social, envolvidos no processo de inclusão/exclusão, associados ao racismo, 

situam-se as opiniões relativas às cotas, consideradas no plano simbólico. 

     Envolvendo, conseqüentemente, uma abordagem quantitativa e qualitativa, o 

estudo, assim concebido, envolveu dois níveis de investigação. 

     Com base em dados secundários, num primeiro movimento, o estudo buscou 

delinear o cenário da presença do estudante negro nos cursos de Enfermagem em 

São Paulo. 

     Tendo este contexto por referência, numa outra instância, o estudo comportou 

um levantamento de dados junto aos alunos, a partir da aplicação de questionários 

- com vistas á caracterização do perfil dos mesmos, incluindo os motivos 

relacionados à escolha do curso, bem como, a avaliação das opiniões relativas à 

implantação das cotas. Esse movimento foi realizado em duas instituições de 

ensino superior, uma pública e outra privada: a Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) e o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas 
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(UNIFMU), ressaltando-se a adoção do regime de cotas na primeira, no momento 

de realização da presente investigação.  

 

 

3.2 – O CENÁRIO DA PRESENÇA DO NEGRO NO CURSO DE ENFERMAGEM 
 
 
    No tocante ao delineamento do cenário relativo à presença do negro no 

ensino superior em São Paulo, foram consultados dados de fontes secundárias: 

Censo Demográfico do Brasil –IBGE/1991, Censo Escolar –2001/2002/2003 
do MEC/INEP e Dados Cadastrais dos Cursos de Graduação Superior 

(presenciais) de Enfermagem no Brasil, no Estado de São Paulo e no Município, 

obtidos junto ao MEC/INEP/EDUDATABRA/2005.  
A consulta ao Censo Demográfico de 1991 (IBGE 1991), se deve ao fato 

deste apresentar pela primeira vez, a distribuição dos alunos matriculados por 

cursos, sexo, raça e cor em São Paulo. A partir desse recurso, identificamos a 

composição do alunado do ensino superior de São Paulo segundo sexo, pelos 

cursos de Enfermagem, Medicina, Ciências da Computação, Engenharia Civil, 

Ciências Sociais, Direito e outros, destacando-se a presença de negros nestes 

segmentos. 

     Não apresentamos dados referentes ao Censo Demográfico do IBGE/2000, 

porque até o momento da presente investigação não haviam sido publicados. 

Nestas condições, a análise comparativa, com vistas à identificação de tendências 

temporais, se fez recorrendo a informações pontuais obtidas em relatórios e 

publicações como os informes do Provão relativos ao período de 2000 a 2003, ou, 

junto ao Mec/Inep/Edudatabra (<http://www.Edutabrasil.inep.gov.br> - acesso em 

20/02/2005). 

    Para Piza & Rosemberg (2002), o padrão contemporâneo de classificação de 

raça no Brasil tem sido preferencialmente fenotípico, baseando-se num sistema 

combinado de cor da pele, traços corporais tais como: formato do nariz, lábios, 

tipo e cor de cabelo e também origem regional. As autoras ressaltam que este 
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padrão parece ter mantido certa constância no plano das relações interpessoais 

nos principais estudos estrangeiros e brasileiros (PETRUCELLI, 2000; 

GUIMARÃES, 1999; PINTO, 1996; TELLES & LIM, 1998). Dentre as categorias 

adotadas, as autoras (apud; Marcílio, 1974) referem: branco, preto, pardo e 

caboclo, às quais se somaram, ao longo dos anos, os amarelos e indígenas. Para 

efeito do presente estudo, consideramos as categorias brancas e negras, 

reunindo-se as demais possibilidades na categoria “outros”. 

     Vale, ainda, a ressalva de que nas diversas consultas que fizemos ao IBGE 

não foi possível coletar dados referentes ao sexo, cor ou raça dos alunos 

matriculados, segundo cursos e a natureza das escolas superiores públicas ou 

privadas, o que comprometeu o desenvolvimento do projeto original. O mesmo se 

deu com a disposição original de focalizar o período de 2000 a 2004, tendo em 

vista fornecer um panorama que contextualizasse o período do levantamento a ser 

realizado no âmbito das instituições estudadas.  

    

 

3.3 – LEVANTAMENTO JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES 
 
A população do estudo 
 

Diante da dificuldade de localizar a composição dos alunos por sexo e, 

particularmente, por cor, nas instituições sob investigação – diante, 

sugestivamente, da desconsideração destas informações para efeito de registro -  

os alunos negros foram identificados um a um, levando em conta a cor auto 

percebida, confirmada na ocasião da apresentação da pesquisa. Recorrendo aos 

comentários de Schwarcz (2001, p.74), a propósito dessas disposições, a 

expressão utilizada para explicar o uso travesso da cor, e “raça social” não só diz 

respeito ao uso estratégico e situacional da cor auto percebida, como permite 

entender, ao lado da identificação referida ao “efeito de branqueamento” existente 

no Brasil, sua relação com a própria situação social e econômica (SCHWARCZ, 

id., ibid. 2001) 
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     Assim procedendo, reunimos alunos matriculados no ano de 2004, distribuídos 

pelas quatro séries, no caso da UNIFESP, e pelos oito períodos na UNIFMU, 

fixado, neste caso, os (alunos) matriculados no primeiro semestre do mesmo – 

independentemente do ano de ingresso.  

 

     Devidamente esclarecidos da importância e dos objetivos da pesquisa, não 

houve rejeição, por parte de nenhum aluno, quanto à participação no estudo. Após 

a apresentação do responsável pela pesquisa - Carta de apresentação do 
pesquisador (anexo1)- foi solicitada a assinatura do Termo de consentimento 

(anexo 2). Cumpridas estas formalidades, o estudo contou com vinte e seis 

questionários devidamente preenchidos, envolvendo o único aluno negro da 

UNIFESP, que estava cursando a quarta série no ano de estudo, e vinte e cinco 

identificados na UNIFMU, entre os matriculados nos vários períodos. 

 

  O questionário 
 
     O questionário (anexo 3) foi construído envolvendo o registro de coleta de 

informações em unidades: I) Perfil do aluno; II) Escolaridade dos pais; III) 

Financiamento dos estudos; IV) Escolha da profissão; V) Mundo do trabalho 

(profissão); VI) Ingresso no curso; VII) Profissão e gênero; VIII) Cotas. Estes 

dados, para efeito de descrição dos resultados, foram reagrupados, basicamente 

em três vertentes, com vistas à estruturação de artigo para publicação. 

     A primeira vertente, buscando a caracterização sócio demográfica do aluno, 

envolveu a consideração das informações relativas à idade, escolarização do 

aluno e seus pais, associada ao trabalho e sustentação econômica durante o 

curso. Numa segunda vertente foram considerados os motivos de escolha da 

profissão, envolvendo a questão da identidade com o cuidar, relacionada com o 

exercício de uma profissão tradicionalmente feminina, paralelamente à 

consideração das dificuldades do processo seletivo e eleição do curso 

referenciado ao acesso do negro no ensino superior. Finalmente, levando em 

conta a singularidade de inserção do aluno no ensino universitário, na vertente da 
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consideração das políticas afirmativas, foram consideradas as opiniões dos alunos 

referentes às cotas.  

     No tocante às características sócio-demográficas levamos em conta, 

inicialmente, a idade dos alunos, classificada em intervalos de cinco anos - 

remissíveis aos dados censitários. Nesse sentido, foram incluídas as faixas: de 20 

a 24 anos, de 25 a 29; de 30 a 34; de 35 a 39; de 40 a 44. 

     Em relação à escolaridade foi considerada a natureza da instituição 

freqüentada classificada em: pública ou privada. O mesmo se aplicou à instituição 

de ensino freqüentada pelos respectivos genitores, acrescentando-se, em relação 

ao nível de escolaridade, os ensinos fundamentais, médios e superior, com a 

qualificação de completo e incompleto, para cada nível considerado. 

     Vislumbrando investigar as condições de financiamento estudos universitários, 

observando-se as alternativas: ensino pago pelo próprio aluno; pelos pais; pago 

pelo aluno e o pai, ao lado da possibilidade de ser beneficiário de bolsa de 

estudos e/ou de crédito estudantil, foi inquirido se aluno trabalhava. Ao lado da 

consideração do ramo e setor destas atividades, foi indagado se os alunos tinham 

experiência com as atividades de enfermagem. Em relação a estas experiências  

foram considerados os tipos de vínculo empregatício, como: auxiliar de 

enfermagem, técnicos de enfermagem, especificando-se demais formas de 

inserção. 

     Em relação à escolha da profissão, foi indagado se as experiências de trabalho 

com o “cuidar” haviam influenciado a opção pela enfermagem, priorizando-se, 

neste caso, o discurso livre sobre a questão. Na seqüência, os alunos foram 

solicitados a explicitar os motivo da escolha profissional, levando em conta as 

categorias: experiência prévia, facilidade de encontrar emprego dentro e fora da 

área, salário atrativo (consideradas as categorias; baixo, razoável, bom e ótimo), e 

vocação.  

     Particularizando a escolha da profissão os alunos foram estimulados a 

responder se eles se incomodavam com o fato da enfermagem constituir profissão 

tradicionalmente feminina, justificando seu posicionamento a respeito. Na mesma 

unidade, foi considerada a mudança do “monopólio” feminino de atuação na área, 
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buscando identificar a ampliação do espaço existente para homens e negros e, 

por último, se o homem cuida tão bem quanto a mulher no exercício da profissão. 

     Inquiridos sobre as chances do negro de entrar para a universidade no Brasil, 

explicitaram-se questões, inicialmente, se o aluno havia prestado vestibular para 

entrar numa universidade pública, acrescida da especificação do número de vezes 

em que isso ocorreu. 

     Em relação às dificuldades do negro ingressar no ensino superior, 

principalmente na escola pública e gratuita, foi priorizado o discurso livre. No caso 

das respostas afirmativas, as categorias foram constituídas a posteriori, com vistas 

à quantificação, levando-se em conta a homogeneidade dos eixos constitutivos de 

argumentação. 

     Por fim, os alunos foram solicitados a apontar os cursos onde o negro teria 

mais chances de ingresso, distinguindo-se os cursos de Medicina, Direito, 

Enfermagem e Engenharia, ao lado de outros, a especificar. Diante das 

sinalizações apresentadas, as categorias computadas, na forma tabular, 

obedeceram à ordem numérica de indicação de cursos isolados, seguidos das 

menções que comportavam indicações de cursos combinados. 

     Finalmente, sobre as cotas, foi perguntada a opinião dos alunos sobre sua 

adoção em relação às instituições publicas e privadas, devidamente justificadas. 

Diante da amplitude de respostas aplicamos uma bateria de questões, no sentido 

da apreensão de posicionamentos sistemáticos frente aos argumentos circulantes 

na sociedade, tanto no sentido favorável como contrário às cotas. Buscando 

consistência de discursos, consideramos as indagações: se as cotas ajudam a 

inserir o negro na universidade, ou, se elas permitem reparar a exclusão social de 

pobres e negros e índios; por outro lado, se elas mantêm as desigualdades sociais 

entre ricos e pobres brancos e negros; se o sistema de cotas rompe com a 

igualdade de oportunidade igual para todos, ao mesmo tempo em que 

comprometem o sistema de méritos; e, finalmente, se as cotas para negros 

constituem manifestação de preconceito, assim como, se o posicionamento contra 

as cotas constitui manifestação de racismo.  
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   Processamento e análise de dados 
 
     A apresentação e análise dos resultados envolveram a realização de uma 

abordagem quantitativa e qualitativa, que atendia às questões abertas e fechadas 

que integraram o questionário. Acreditamos que os critérios de rigor observados 

na pesquisa qualitativa como credibilidade, adequação, verificabilidade e 

confirmabilidade também estão de algum modo presentes na pesquisa quantitativa 

à medida que os dados estarão rigorosamente contidos no estudo, de modo a 

oferecer não só a oportunidade de identificá-los, como de reconhecê-los. 

     Os diferentes métodos de obtenção e de análise de dados na pesquisa 

qualitativa devem ser considerados de acordo com seu papel, seus objetivos, suas 

evidências, suas inferências e com modos de verificação próprios. 

     Na verdade, ao lado da expressão numérica dos dados, recorrendo para efeito 

de processamento, à utilização do Programa Excel - também procedemos a 

apreensão da realidade priorizando a análise de núcleos de conteúdos, na 

identificação de eixos de verbalização na manifestação de opiniões e 

posicionamentos assumidos pelos alunos. 

     Assim concebido, o estudo se circunscreve na modalidade (ao mesmo tempo) 

quali-quanti, na medida em que concebe a mútua remissão dessa polaridade. De 

acordo com Victória (2003), acreditamos que os resultados apresentados no 

estudo devem ter o suporte concreto dos dados obtidos. Para tanto, a 

demonstração da construção teórica sobre os dados é dada pela descrição que os 

eventos particulares representam e são representados pelos dados. 

 

Desta perspectiva, um único valor numérico pode ser considerado significativo em 

termos da caracterização do problema considerado, na sua concretude histórica, 

assim como comporta a quantificação de categorias discursivas. 

     No tocante ao tratamento dos dados discursivos, recorremos, em termos dos 

recursos analíticos, às concepções de Voese (2005), segundo o qual, “uma 

análise do discurso deve operar sobre a dualidade sujeito-discurso, focando em 

especial as ações de apropriação e de objetivação de modo a não reduzi-las à 
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função comunicativa, mas descrevendo-as também em relação a uma totalidade 

do ser social do homem, ou seja, a Análise do Discurso deve incluir a questão de 

nível da sociabilidade que pergunta”. Também conforme Iñiguez (2004): “Os 

papéis que cada um exerce, assim como os lugares sociais que os indivíduos 

ocupam, em geral, correspondem a uma hierarquia que concretiza uma 

diferenciação quanto ao valor e à importância do que se é e diz em cada lugar e 

momento”. 
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“Você só compreende algo, quando relaciona ao mundo”. (Jean-Paul Sartre, 1976). 
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 4. – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1- O ALUNO NEGRO NO ENSINO SUPERIOR 
 

     A composição do alunado do ensino superior no Município de São Paulo por 

curso, explicitada na tabela 4.1.1, evidencia uma presença masculina da ordem de 

50% do conjunto de matriculados, reproduzindo, por assim dizer, a composição da 

população em geral. Esses valores, entretanto, chegam a 90,27% nos cursos de 

Engenharia Civil, 68,14% nos cursos de Direito, 67,90% nos cursos de Medicina e 

61,88% nos cursos de Ciências da Computação. Num movimento inverso, estas 

proporções caem para 23,66% nos cursos de Ciências Sociais, sendo a 

Enfermagem o curso que comportou a menor presença de homens 6,84%.  

 

Tabela 4.1.1 

Alunos do sexo masculino, matriculados no ensino superior, por curso em  
São Paulo, 1991 

Cursos Total     População Masculina 

 n=100%     n                  % 

Enfermagem 14977 1024 6,84 

Medicina 51442 34909 67,9 

C. da Computação 18747 11600 61,88 

Eng. Civil 45734 41185 90,27 

C. Sociais 16934 4006 23,66 

Direito 144944 98761 68,14 

Outros 1195071 501743 41,98 

TOTAL 1386656 693328 50,00 

Fonte: Censo IBGE,1991  

 

     No ano 2002, dados do MEC/Inep/Edudatabra (http://Edutabrasil.inep.gov.br - 

acesso 20/02/2005), levando em conta 236 cursos de Enfermagem no Brasil, 

registraram a matricula de 8.720 homens (15,4%) enquanto que as mulheres 
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somaram 47.844. No município de São Paulo, os 20 cursos considerados 

envolveram a presença de 1.604 alunos/homens (16,7%) no conjunto das 

matrículas. Embora continuassem inferiores as proporções de alunos do sexo 

masculino na Enfermagem, esses dados apontam para um aumento na presença 

do contingente masculino nessa área do ensino superior, em referência a 1991. 

     Levando em conta estes diferenciais nos detivemos na consideração da 

presença de negros, observando-se sua proporção na população masculina 

(tabela 4.1.2) e na população feminina (tabela 4.1.3).    
 

                   
Tabela 4.1.2  
Alunos do sexo masculino, matriculados no ensino superior, por curso, em 
São Paulo, 1991 

Curso Total  População Masculina 

 n=100%  n % 

Enfermagem 1024  - - 

Medicina 34909  133 O,38 

Ciências da Computação 11600  118 1,01 

Engenharia Civil 41285  127 0,31 

Ciências Sociais 4006  91 2,27 

Direito 98761  1062 1,08 

Outros 501743  4744 0,94 

Total 693328  6275 0,91 

Fonte: Censo demográfico do Brasil – IBGE, 1991 
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     De acordo com a tabela acima, a quantidade de alunos matriculados, do sexo 

masculino, por raça e cor nos principais cursos em São Paulo (IBGE/1991) 

evidencia predominância acentuada de alunos de cor branca em relação aos 

alunos de cor preta, cujo contingente responde somente por 0,91% dos alunos. No 

curso de Enfermagem não foi constatado o registro de nenhum aluno de cor preta 

no ano considerado. Maior presença de negros (2,27%) foi registrada nos cursos 

de Ciências Sociais, seguidos pelos cursos de Direito, com 1,08% de negros. Num 

outro patamar situaram-se as proporções de negros nos cursos de Medicina 

(0,38%) e Engenharia Civil (0,31%). A menor proporção desse segmento (0,10%) 

foi observada no curso de Ciências da Computação. 
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     Como contraponto da população masculina, observa-se - tabela 4.1.3 - a 

distribuição da proporção de alunas negras no conjunto da população feminina, 

por curso. 

 

Tabela 4.1.3  

Alunos do sexo feminino, matriculados no ensino superior, por curso, em 
São Paulo, 1991 

Curso Total  População Feminina 

 n=100%  N % 

Enfermagem 13953  357 2,56 

Medicina 16533  49 0,30 

Ciências da Computação 7147  43 0,60 

Engenharia Civil 4449  35 0,79 

Ciências Sociais 12928  174 1,35 

Direito 46183  464 1,01 

Outros 592135  5153 0,87 

Total 693328  6275 0,91 

Fonte: Censo demográfico do Brasil – IBGE, 1991 

 
 
     Repete-se, neste caso, a reduzida presença de negros que alcança, 

igualmente, 0,91% da população total de matriculados.  Por outro lado, o curso de 

Enfermagem comportou a maior presença de alunas negras, que atinge 2,56%, 

em contraposição à ausência de homens negros no mesmo ano de referência.  

     Na seqüência decrescente, como aconteceu na população masculina, seguiu-

se as proporções do contingente negro observado nos cursos de Ciências Sociais 

- com proporções inferiores aos da população masculina negra – e, Direito. 

Proporções pouco superiores de alunas negras do que no alunado masculino foi 
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observado nos cursos de Engenharia Civil e Ciências da Computação. No curso 

de Medicina as proporções de alunas negras estiveram próximas aos da 

população masculina. 

     A despeito da baixa presença de negros no ensino universitário, informações 

recentes oriundas do Provão (Inep/MEC e Pnad 2002 do IBGE), publicadas pelo 

jornal Folha de S. Paulo, em 19 de janeiro de 2004 revelam, no período de 2000 a 

2003, um crescimento desse contingente no Brasil. Em dezoito cursos superiores 

a soma de pardos e negros subiu de 15,7 % para 20,7 %. Em relação aos negros, 

especificamente, observou-se uma elevação de 2,2 % para 2,9 %. 

      A área onde, em termos proporcionais, houve maior aumento da presença de 

negros e pardos foi a da Matemática, seguida da Administração. Menor 

crescimento foi observado na Agronomia e Engenharia Mecânica. Pouco se 

alteraram as proporções na Economia e na Engenharia Mecânica. Ressalta-se 

que o Curso de Enfermagem não estava sendo avaliado na época. 

     Vale dizer que o crescimento da participação de negros e pardos não sofreu 

influência da política de cotas, levando em conta que sua instalação ocorreu em 

algumas instituições, a partir de 2001, e a maioria dos formados de 2003 teria 

entrado no curso antes de 2000. 

     Apesar do referido crescimento, negros e pardos, de forma geral, continuam 

sub-representados entre os formandos, por referência ao perfil racial da população 

brasileira. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Pnad/IBGE 

2002),  a composição racial da população brasileira comportava 40,50% de pardos 

e 5,6% de negros. Entre os formandos do ano 2000, estas proporções 

contemplavam, respectivamente, 13,5% de pardos e 2,2% de negros; no ano 2002 

estes valores ascenderam para 17,8% de pardos e 2,9% de negros. Neste ano, 

nas instituições públicas, as proporções de pardos era de 28,3% e  de negros 

4,5%; nas instituições privadas estes valores se reduziam para 16,5% de pardos e 

3,1% de negros. 

     Considerado somente o contingente de negros no Curso de História, eles já 

representavam 8,5% dos formandos, superando o total de 5,6% de negros da 

população. Este percentual é superado também nos cursos de geografia (6,5% 
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dos formandos) e igualado nos cursos de letras (5,6%); o mesmo não se observa 

nos cursos de maior prestígio, levando em consideração a proporção de 

candidatos por vaga.  

     Os dados do referido estudo mostram que os maiores aumentos aconteceram 

nas áreas em que o acesso da população negra ou parda já era maior, onde é 

freqüente o ingresso de alunos de níveis sócio-econômicos mais baixos. 

Acrescenta-se que, paralelamente ao crescimento de negros e pardos em todas 

as áreas, também aumentaram os diferenciais de sua presença na composição 

dos cursos de maior prestígio. 

     Neste contexto ressalta-se a singularidade dos cursos de Enfermagem, 

levando em conta a reduzida presença de alunos do sexo masculino. 
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4.2 OS ALUNOS NEGROS NOS CURSOS DE ENFERMAGEM 
 
 

Os alunos 
 

 

     O levantamento na UNIFMU, tabelas 4.2.1- evidencia a distribuição do número 

de alunos matriculados, por períodos e por sexo, no primeiro semestre de 2004. 

 

Tabela 4.2.1 Alunos da Enfermagem na UNIFMU, segundo sexo e período de 
curso, matriculados no 1º semestre de 2004. 

Períodos          População  

   Masculina 

N       %  

Feminina 

n      % 

Total 

N=100% 

1º período 67     18,2 301    81,8 368 

2º período 28      20,7 107    79,3 135 

3º período 74     20,7 283    79,3 357 

4º período 13     19,1 55     80,9 68 

5º período 47     15,8 249    84,2 296 

6º período ------- ------- ------- 

7º período 39     13,9 241    86,1 280 

8º período ------- ------- ------- 

Total 268    17,8 1236   82,2 1504 

Fonte: CPD / FMU / DUENFER, 2005 

 

 

     Os dados apontam para uma proporção expressiva de mulheres, ou seja, dos 

1.504 alunos matriculados só 268 (17,8%) eram homens – proporção semelhante 

à observada para o alunado masculino de 2002. Dados do IBGE/MEC/2002 

apontam que as mulheres (equivalentes a 50,3% da população) representam 

54,3% dos que têm nível superior, sendo 55% dos graduados, contra 45% de 

homens. Chama a atenção, a propósito, o aumento do ingresso do número de 
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homens em anos mais recentes, considerando a antigüidade do período de 

matricula.  

     Em relação ao contingente de negros, na população masculina dentre os 

matriculados na UNIFMU, no primeiro semestre de 2004, o levantamento 

constatou a presença de 25 alunos negros (9,33 %), correspondendo a 1,66 % do 

conjunto dos 1504 alunos.  

     Na tabela 4.2.2 estão explicitados os dados referentes aos alunos matriculados 

na UNIFESP, por série, no período de 2000 a 2004. Os dados reafirmam igual 

superioridade da presença feminina. Do total de 1.595 alunos matriculados no 

semestre, somente 122 (7,6%) eram homens. Acrescenta-se que, com menores 

proporções de matriculados do sexo masculino do que na UNIFMU, os dados 

evidenciam, segundo a antigüidade, uma estabilização da presença desse 

segmento no conjunto dos matriculados. 

 

Tabela 4.2.2 
Alunos matriculados na Enfermagem da UNIFESP, por série, de 2000 a 2004  

Ano 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série Total 

 M F M F M F M F M F 

2000 08 75 04 88 04 63 10 75 26  (7,9%) 301  (92,1%) 

2001 08 75 06 75 03 80 04 63 21  (6,6%) 293  (93,4%) 

2002 07 74 09 74 05 72 03 77 24  (7,4%) 297  (92,6%) 

2003 05 77 09 73 07 70 05 72 26  (8,1%) 292  (91,9%) 

2004 06 78 05 74 07 66 07 72 25  (7,9%) 290  (92,1%) 

Total 34 379 33 384 26 357 29 359 122  (7,6%)  1473  

(92,4%) 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), 2004 

 

 

 

     Chamou a atenção, no caso da UNIFESP, a presença de um único aluno negro 

no ano de 2004. Enquanto que no UniFMU, numa população masculina de 25 
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alunos, a proporção de negros atingiu 4%, ou seja, menos do que a metade dos 

alunos brancos. Para o conjunto dos 315 alunos da instituição, essa presença 

correspondeu a 0,32 %. Acompanhando a movimentação nacional de crescimento 

da presença de negros referida anteriormente (Inep/MEC e Pnad 2002 do IBGE), 

e levando em conta a ausência de registro de negros no ano 2000, podemos 

considerar que o aluno da UNIFESP, ao estar finalizando o curso, não evidencia, 

porém, um aumento da presença de negros na instituição. 

 
Perfil dos alunos 
 
     A caracterização social dos alunos negros evidencia singularidades 

expressivas do ponto de vista do perfil dos alunos, por instituições. Tal é o caso da 

idade, explicitada na tabela 4.2.3. 
 

Tabela 4.2.3 
Alunos negros, matriculados na UNIFESP e UNIFMU em 2004, segundo a 
idade 

IDADE UNIFESP UNIFMU Total 

 n % n % n % 

De 20 a 24 

anos 

1 100% 10 

40,0% 11 42,3% 

De 25 a 29 

anos 

- - 12 

48,0% 12 46,2% 

De 30a 34 

anos 

- - 2 

8,0% 2 7,7% 

De 35a 39 

anos 

- - - 

- - - 

De 40 a 44 

anos 

- - 1 

4,0% 1 3,9% 

Total 1 100% 25 100,0% 26 100,0% 
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     Dentre os alunos de ambas instituições, 42,3% têm entre 21 a 24 anos, sendo 

que nesta faixa está incluído o único aluno da UNIFESP. A estes se juntam, na 

UNIFMU, outros 48,0 % na faixa de 25 a 29 anos, e 12% com mais de 30 anos de 

idade. Esses resultados apontam para um distanciamento da idade prevista para 

entrada “regular” no curso superior na instituição privada. Ressalta-se, em 

contraposição, o argumento de que a população negra do país apresenta uma 

estrutura mais jovem do que a branca, segundo a Fundação Perseu Abramo 

(2003). 

     Comparação do Censo do IBGE de 1991 com o de 2000 aponta, por sua vez, 

mudança no perfil do estudante de graduação. Os dados mostram que nos anos 

90, os universitários com mais de 30 anos conformaram o grupo que mais cresceu 

em comparação com os alunos de outras idades no ensino superior. O 

crescimento na faixa de 15 a 17 anos foi de 94,4%; de 18 a 19 anos: 130,6%; de 

20 a 24 : 97,2%; de 25 a 29: 56,7% e, na faixa de 30 ou mais anos, o aumento foi 

de 175,1%. Estes movimentos, porém, não se aplicam da mesma forma para as 

instituições públicas e privadas, levando em conta as condições diferenciadas de 

ingresso. 

     Dos vinte e seis alunos pesquisados (tabela 4.2.4), vinte e dois (84,6%) 

cursaram o ensino médio em escola pública, incluindo-se neste segmento o aluno 

da UNIFESP; somente quatro alunos cursaram o ensino médio em escola privada.  

 

Tabela 4.2.4  
 
Alunos negros, matriculados na Enfermagem da UNIFESP e UNIFMU em 
2004, segundo a natureza da escola freqüentada no ensino médio  

NATUREZA UNIFESP UNIFMU Total 

ESCOLA n % N % N % 

Pública 1 100,0% 21 84,0% 22 84,6% 

Privada - - 4 16,0% 4 15,4% 

Total 1 100,0% 25 100,0% 26 100,0% 
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     Informes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes/Enade/2004) 

referem aumento da participação de alunos que freqüentaram a escola pública 

entre os formados nos últimos cinco anos, acusando a proporção de 45,4% de 

estudantes que haviam  cursado todo ou a maior parte do ensino médio em escola 

pública em 1998  e,  de 50,2% em 2003. Diante desses dados, nossos resultados 

apontam proporções superiores de alunos que cursaram previamente a escola 

pública, sugestiva de baixo poder aquisitivo deste segmento. 

     Reiterando, por sua vez, o espetro de extração social reservada aos negros, 

em geral, os dados sobre a natureza da escola freqüentada pelos pais – 4.2.5 – e 

mães – 4.2.6 – evidenciam, respectivamente, que 88,5 % e 96,2 % freqüentaram a 

escola pública, sendo esta condição extensiva ao aluno da UNIFESP.  
 

 

Tabela 4.2.5  
 

Natureza da escola freqüentada pelos pais dos alunos negros, matriculados 
na Enfermagem da UNIFESP e UNIFMU em 2004. 

  

NATUREZA/ESCOLA 

UNIFESP UNIFMU Total 

 n % n % n % 

Pública 1 100,0% 22 88,0% 23 88,5% 

Privada - - 3 12,0% 3 11,5% 

Total 1 100,0% 25 100,0% 26 100,0% 
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Tabela 4.2.6  
 
Natureza da escola freqüentada pelas mães dos alunos negros, matriculados 
na Enfermagem da UNIFESP e UNIFMU em 2004 

NATUREZA/ESCOLA UNIFESP UNIFMU Total 

 n % n % n % 

Pública 1 100,0% 24 96,0% 25 96,2% 

Privada - - 1 4,0% 1 3,9% 

Total 1 100,0% 25 100,0% 26 100,0% 

 

     Se estes dados coincidem com o perfil dos alunos investigados (no tocante a 

esta variável), ressaltam-se a singularidade dos níveis de escolarização dos pais 

dos alunos - tabelas 4.2.7 e 4.2.8. 
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Tabela 4.2.7 

Escolaridade dos pais dos alunos negros, matriculados na UNIFESP e 
UNIFMU em 2004 

ESCOLARIDADE DO 

PAI 

UNIFESP UNIFMU Total 

 n % n % n % 

Fundamental 

incompleto 

- - 19 

73,1% 19 73,1%

Fundamental completo - - 2 3,9% 2 3,9%

Ensino médio 

incompleto 

- - - 

- -          -

Ensino médio 

completo 

1 100,0% 1 

11,5% 1 11,5%

Superior - - 3 11,5% 3 11,5%

Total 1 100,0%

25 
100% 26 

100,0

% 
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Tabela 4.2.8 
 

Alunos negros, matriculados na Enfermagem da UNIFESP e UNIFMU em 
2004, segundo o nível de escolaridade da mãe 

ESCOLARIDADE DA 

MÃE 

UNIFESP UNIFMU Total 

 n % n % n % 

 Fundamental 

incompleto 

- - 18 

72,0% 18 69,2% 

Fundamental 

completo 

- - 5 

20,0% 5 19,2% 

Ensino médio 

incompleto 

- - 2 

8,0% 2 7,7% 

Ensino médio 

completo 

1 100,0% - 

- 1 3,9% 

Superior - - - - - - 

Total 1 100,0% 25 100,0% 26 100,0% 

 

     Na UNIFESP, tanto o pai como a mãe do aluno cursaram o ensino médio 

completo. Já na UNIFMU, em que pese o pai de um aluno ter o mesmo nível de 

escolarização e três o nível universitário, a grande maioria – 77,0 % dos pais e 

92,0 % das mães - não haviam alcançado ultrapassar o ensino fundamental. 

Considerando que as mulheres num passado recente registravam, 

proporcionalmente, níveis menores de escolaridade do que os homens, num 

quadro de limitada extensão do ensino no país (BRUSCHINI & PINTO, 2001: 

BOURDIEU, 2004), é possível pensar o papel significativo dos níveis por elas 

alcançados, em relação à consideração dos diferenciais de ingresso nas 

instituições universitárias públicas. 

     Segundo Bourdieu (1998), o “capital cultural” internalizado e transmitido pela 

família é, de fato, demonstrativo de diferenciações educacionais e culturais. De 
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acordo com o autor, os capitais simbólicos e/ou culturais familiares 

(representados, aqui, pelos níveis de instrução dos pais) seriam instrumentos de 

acumulação de reprodução das condições de ingresso e manutenção no sistema 

escolar, vividos por seus dependentes.  

     Estudo feito pela SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e 

divulgado pelo Instituto de Pesquisas do Ministério da Educação - INEP (2004) 

atesta a influência da instrução da família no desempenho escolar dos filhos.  

Como afirma Schwartzman (2004): “A desigualdade na educação, como mostram 

os estudos sócio-econômicos, é o fator fortemente associado à desigualdade de 

renda; mas os resultados da educação, como mostram os estudos educacionais, 

são quase que totalmente determinados pelas condições sociais prévias dos 

estudantes e suas famílias. 

     Nesse sentido, os resultados encontrados reforçam, ao lado da baixa extração 

social do segmento focalizado, a relevância do nível de instrução dos pais como 

indicativo de diferenciais de acesso a bens e serviços, que incidem sobre a 

condição de ingresso no ensino superior. No caso altamente competitivo de 

acesso ao ensino universitário público, só restaria ao aluno negro, 

contraditoriamente, ingressar no ensino privado - o que nos remete à 

consideração do exercício do trabalho remunerado durante os estudos, com vistas 

às condições de sustentação. 

     De acordo com a tabela 4.2.9, somente dois alunos não trabalhavam, dos quais 

um era da UNIFESP - mesmo porque, o curso nesta instituição é de período 

integral. 
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Tabela 4.2.9 
Alunos negros, matriculados na Enfermagem da UNIFESP e UNIFMU em 
2004, segundo situação de trabalho 

TRABALHO UNIFESP UNIFMU Total 

 N % n % N % 

Sim - - 24 95,8% 24 92,3% 

Não 1 100,0% 1 4,2% 2 7,7% 

       

Total 1 100,0% 25 100,0% 26 100,0% 

      

     Em relação à natureza da instituição de trabalho, dos vinte e seis alunos 

pesquisados, oito (33,3 %) estavam empregados no setor público e os restantes 

61,5 % no setor privado. 

     Dados recentes evidenciam que tem crescido, entre os estudantes do ensino 

superior, o percentual dos que tem renda familiar de até 10 salários mínimos e dos 

que trabalham (MEC/2002/2004). De acordo com o INEP/2005 (www.inep.gov.br 

acesso em 08/05/2005), o perfil dos formados do ensino superior  de 2002 a 2004 

revelam um aumento de 6,5% para 9,7% de alunos que trabalhavam até 20h. 

semanais; de 6,8% a 15,5% daqueles que trabalhavam mais de 20h. semanais; e, 

de  5,5% a  15,5% para aqueles que trabalhavam 40h. semanais ou mais. 

     No caso da Enfermagem, em particular, o trabalho – diante da extensão com 

que acontece - parece ser indispensável para manutenção e permanência do 

aluno na universidade, especialmente nas privadas – sendo vedado o acesso aos  

cursos de tempo integral. Coincidentemente, inquiridos sobre o financiamento dos 

estudos – tabela 4.2.10 - somente o aluno da instituição pública respondeu ser 

mantido exclusivamente pelos pais.  Na UNIFMU, vinte e um alunos responderam 

que eles próprios sustentavam seus estudos (84,0%), havendo um caso em que o 

aluno contava com o auxílio complementar do pai. 
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Tabela 4.2.10  
 
Alunos negros, matriculados na Enfermagem da UNIFESP e UNIFMU em 
2004, segundo fonte de financiamento do curso 

FONTE DE 

FINANCIAMENTO 

UNIFESP UNIFMU Total 

 n % n % N % 

Alunos - - 21 84,0% 21 80,8% 

Pais 1 100,0% - - 1 3,9% 

Alunos e Pais - - 1 4,0% 1 3,9% 

Não respondeu - - 3 12,0% 3 11,5% 

Total 1 100,0% 25 100,0% 26 100,0% 

 

  

     Perseguindo, a propósito, o delineamento do campo de experiências de 

trabalho, excluídos um aluno da UNIFESP e um da UNIFMU, todos os demais 

(92,3 %) fizeram referências à inserção na área da enfermagem. Dentre eles, 11 

(45,8 %) exerciam suas funções como auxiliares de enfermagem; 10 (41,7 %) 

como técnicos de enfermagem; um como auxiliar técnico de RX - dois não 

especificaram.  

     A Lei do Exercício Profissional da Enfermagem no. 7498/86, ao viabilizar o 

parcelamento e hierarquização da profissão, sinaliza para exigências, tanto da 

área pública quanto privada, de melhor qualificação como requisito de ascensão 

profissional, induzindo auxiliares e técnicos a fazer o curso superior de graduação. 

Nestas condições, mais do que a questão da identificação com a profissão no 

tocante à eleição do Curso, o ingresso no curso superior de enfermagem 

constituiria uma oportunidade de ascensão. Tratar-se-ia, na verdade, buscar 

promoção na área onde já estariam empregados. 

     

 



 
 
 

 

63

Motivos da escolha 
 
Inquiridos sobre a influência que estas experiências aportariam na escolha 

do curso de enfermagem, os alunos apontaram, num discurso livre, três ordens de 

expressão. Vários alunos fizeram referência à indução, no sentido de um 

movimento de aperfeiçoamento ...para prestar cuidados de qualidade; ...adquirir 

conhecimentos científicos tendo em vista contribuir para um melhor cuidado do 

paciente. Numa outra ordem de expressão, a relevância da experiência  na 

escolha do curso foi explicitada em função de ...ter conhecimentos prévios... 

considerado por alguns como condição que facilitaria a realização do curso,  ...dar 

continuidade às atividades desenvolvidas, ...já estar na profissão. Sem constituir 

manifestações excludentes, os alunos referem entre os argumentos: ... por que eu 

gosto do que faço...sinto prazer neste campo de atividade, ... não vejo uma outra 

profissão. Estas referências se associam expressões de identificação com a ... 

facilidade de lidar com o público, ...ajudar a cuidar. 

     Estes fragmentos de discursos remetem ao contexto de motivações 

subjacentes ao requerimento de aperfeiçoamento, associado às expectativas de 

ascensão profissional. A articulação, sempre presente, com o cuidar, se faz 

impregnada da concepção ideológica, construída, historicamente, ao longo da 

organização da própria profissão – no sentido de (Freidson, 1998; Diniz, 2001; 

Machado, 1995). 

     A fala do aluno quando diz ...descobri que era capaz de cuidar de alguém faz 

pensar na incorporação do cuidar no universo masculino, reconsiderando, sob as 

novas condições, o cuidar como tarefa feminina ou de religiosas com que era 

concebida. 

     Coincidentemente, dentre os motivos que justificariam a escolha pessoal do 

Curso – tabela 4.2.11 – 46,2 % dos alunos responderam que o fizeram por já 

terem experiência anterior. A facilidade para conseguir emprego e salário atrativo 

somou 30,8% das respostas, enquanto que o desejo de cuidar e vocação foram 

assinalados por 26,9 %.  
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Tabela 4.2.11  
 

 Alunos negros, matriculados na Enfermagem da UNIFESP e UNIFMU em 
2004, segundo motivo de escolha da profissão 

MOTIVO UNIFESP UNIFMU Total 

 n % n % n % 

Ter experiência anterior - - 12 48,0% 12 46,2% 

Facilidade para conseguir 

emprego 

- - 3 

12,0% 3 11,5% 

Salário atrativo - - 4 16,0% 4 15,4% 

Desejo pelo “cuidar” - - 4 16,0% 4 15,4% 

Por vocação 1 100,0% 2 8,0% 3 11,5% 

Total 1 100,0% 25 100,0% 26 100,0%

 
 

     Mesmo considerando que as categorias utilizadas não fossem mutuamente 

exclusivas, é significativa a evocação, por parte do aluno da UNIFESP, que não 

trabalha, a referência à vocação. O Dicionário Aurélio (2000) define vocação como 

inclinação, tendência, talento etc.mas implicando, também, num ato de 

preferência. Se o termo empregado remete ao âmbito da identificação com o 

cuidar, numa outra ordem de racionalidade, ele evocaria a competência técnica, 

que traz embutida a aspiração de ascensão no quadro burocrático institucional, 

considerados os limites da extração social e racial. 

     Sobre a facilidade de encontrar trabalho, os alunos (76,9 %) achavam mais 

fácil arrumar emprego no campo da enfermagem, paralelamente ao 

reconhecimento por parte dos alunos (84,6 %) que explicitaram dificuldades de 

encontrar emprego em outras áreas. Entretanto, vinculando-se com o mundo 

globalizado, um aluno - mesmo sem fazer referência à atuação específica como 

enfermeiro - registrou a possibilidade de encontrar emprego no campo do 
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comércio internacional. Apontando novas oportunidades e constrangimentos do 

mercado de trabalho, esses resultados reafirmam, no seu conjunto, o 

envolvimento já existente de inserção no campo da enfermagem. 

     No tocante ao salário percebido pelos enfermeiros na cidade de São Paulo, as 

respostas apresentaram uma média de R$ 1.779,47 para o setor público (432,36 

de desvio padrão) e de R$ 2.431,25 para o setor privado (486,74 de desvio 

padrão). Estes valores foram considerados como sendo bons por seis alunos 

(23,07%); razoável por treze (46,15%) - doze da UNIFMU e 1 da UNIFESP; e, 

baixo por sete (26,92%). 

     Cercando a escolha da profissão, o levantamento revelou que a maioria dos 

alunos (84,6 %) diziam não se incomodar com o fato da profissão se associar a 

uma prática, considerada, historicamente, feminina. Dentre os argumentos 

relativos à este posicionamento, os alunos reafirmaram a valorização do cuidar, 

...estar com o próximo , ...gostar da profissão e, em alguns casos, referiram a 

...devoção e caridade( incorporando a significação de uma tradição religiosa), 

associadas a atuação do enfermeiro – agora, desvinculadas de um saber ser 

feminino. 

     Dos quatro alunos que afirmaram se incomodar com a associação da 

enfermagem como uma profissão feminina, dois alunos fizeram referência ao 

preconceito que esta representação gera e, os demais, alegaram que ...este 

serviço não é visto como profissional, ou seja , a consideração desta associação 

acoberta um olhar não profissional do exercício da enfermagem. 

     Os alunos foram unânimes em apontar mudanças em relação à exclusividade 

das mulheres atuando na profissão. Perguntados se o homem cuida tão bem 

quanto a mulher, vinte e quatro alunos responderam afirmativamente (incluído o 

aluno da instituição UNIFESP) e dois alunos responderam que a mulher cuida 

melhor do paciente que o homem. 

     Em que pese as singularidades de percepção da atuação masculina da 

enfermagem, e as resistências residuais, a presença dos aluno no Curso é 

indicativa da identificação de uma postura de mudanças na divisão social e sexual 

do trabalho neste campo de atuação. Filho e Tasqueti (1998), citando ampla 
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literatura internacional em língua inglesa, constatam não existir rejeição ao 

trabalho do enfermeiro por parte das enfermeiras e das pacientes. Segundo o 

autor, a representação social do homem na enfermagem, começa, lentamente a 

sair da incômoda posição de exercer funções tradicionalmente encaradas como 

feminina e retoma a enfermagem como profissão que pode e deve ser exercida 

por pessoas de ambos os sexos, assim como já o foi registrado em sua origem 

histórica. 
 

 

O processo seletivo 
 

     Em meio às desigualdades de oportunidades de ingresso no ensino superior, a 

respeito do processo seletivo, dezoito alunos (69,2%) responderam que não 

haviam prestado vestibular em universidade pública, sugerindo um movimento de 

auto exclusão, no contexto da discriminação, a um só tempo, social e racial. 

Dentre os oito que o fizeram, três prestaram vestibular uma única vez e cinco 

prestaram duas vezes - dentre eles, só um aluno estava matriculado na instituição 

pública (UNIFESP). Num quadro progressivo de exclusão, observa-se um 

percentual decrescente no número de negros à medida que avança o nível de 

ensino. Os negros, em geral, se inscrevem menos no vestibular. Dados publicados 

pelo jornal “Folha de S. Paulo” em 19 de novembro de 2003 evidenciavam que no 

vestibular da FUVEST daquele ano, dos 143.071 inscritos, apenas 4.810 eram 

pretos. Desses, somente 139 foram aprovados, ou seja, 1,5%. 

     De acordo com os alunos é difícil para um negro entrar para uma universidade 

no Brasil; essa opinião (só) não foi compartilhada seis alunos. Dentre os motivos 

alegados a propósito destas dificuldades - tabela 4.2.12 - seis alunos (30,0 %) 

apontaram para a qualidade (precária) da escola pública e treze (68,4%) fizeram 

referência à questão social, baixo poder aquisitivo e racismo. 
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Tabela 4.2.12 
 Alunos negros, matriculados na Enfermagem da UNIFESP e UNIFMU em 
2004, segundo o motivo da dificuldade de ingresso na universidade no país 

MOTIVO UNIFESP UNIFMU Total 

 n % n % n % 

Qualidade da escola 

pregressa 

- - 6 

31,6 6 30,0 

Questão social - - 5 26,3 5 25,0 

Baixo poder aquisitivo  

racismo 

1 100,0 8 

42,1 9 45,0 

Total 1 100,0 19 100,0 20 100,0 

  
     Dos seis alunos que não dimensionaram dificuldades do negro ingressar na 

universidade - descartados dois alunos que não souberam articular o por quê de 

seu posicionamento - um respondeu que não é a cor e sim o saber que exclui o 

negro do processo; dois responderam que não viam dificuldades desde que 

pudessem pagar; e, um apontou explicitamente o fator sócio-econômico. 

     A combinação desses elementos discursivos se repete quando solicitados a 

especificar as dificuldades de ingresso na escola pública, especificamente. 

     Na verdade tais argumentos reproduzem as mesmas categorias de argumentos 

associados às respostas positivas, ratificando a discriminação estrutural, que no 

dizer de Dworkin (2000), a despeito do princípio constitucional da igualdade (e, 

para além da discriminação subjetiva), envolve padrões sociais e econômicos 

enraizados na sociedade devido a injustiça, deficiências educacionais, 

preconceitos instintivos e baixas expectativas acumulados durante gerações. 

     Ressaltando os contornos imprecisos dos limites que circunscrevem as 

categorias assinala pelos alunos, o trabalho sobre o “Racismo no Brasil: 

percepções da discriminação e do preconceito racial no século XXI” realizado pela 

Fundação Perseu Abramo em 2003 (FPA, 2005), constata a existência de um 

racismo institucional na esfera do trabalho, da saúde, da educação, da segurança 
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pública e do entretenimento. Segundo Guimarães (2004) a discriminação social se 

impregna da discriminação racial, acompanhando o desenvolvimento social, na 

medida em que endossa comportamentos arbitrários, escudados por profundas 

desigualdades. 

 

A seleção do curso 
 

     Inquiridos sobre os cursos que apresentam maiores chances de ingresso na 

universidade – tabela 4.2.13 - dos vinte e seis alunos sob investigação, oito 

(36,4%) responderam ser a Enfermagem; seguida do Direito (13,6 %), sendo que 

a combinação de ambos cursos somou igual proporção (13,6 %). Na seqüência, 

dois alunos (9,5 %) apontaram a dupla alternativa de Enfermagem e Letras. Os 

cursos de Engenharia, Administração e Letras, assim como a combinação da 

Enfermagem com Engenharia, História e Geografia receberam pontuações 

isoladas. 

     Espelhando o universo pessoal de escolhas, as referências à Enfermagem, de 

forma isolada ou combinada, somaram 68,1 %, seguida do curso de Direito, com 

cinco menções; Engenharia e Letras, com duas; e, finalmente, a História e 

Geografia com uma menção. 
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Tabela 4.2.14 
 
Alunos negros, matriculados na Enfermagem da UNIFESP e UNIFMU em 
2004, segundo os cursos com maiores chances de ingresso no ensino 
superior 

CURSOS UNIFESP UNIFMU Total 

 N % n % n % 

Enfermagem - - 8 38,1% 8 36,4% 

Direito 1 100,0% 2 9,5% 3 13,6% 

Engenharia - - 1 4,8% 1 4,5% 

Administração - - 1 4,8% 1 4,5% 

Letras - - 1 4,8% 1 4,5% 

Enfermagem e Direito - - 3 14,3% 3 13,6% 

Enfermagem e Letras - - 2 9,5% 2 9,1% 

Enfermagem e Engenharia - - 1 4,8% 1 4,5% 

Enfermagem e História - - 1 4,8% 1 4,5% 

Direito e Geografia - - 1 4,8% 1 4,5% 

Total 1 100,0% 21 100,0% 22 100,0%

 

 

     Trabalho sobre “Negros na Universidade – identidade e trajetórias de ascensão 

social no Rio de Janeiro”, Teixeira (2003), considera a precária formação escolar 

da maioria dos alunos, dada sua classe social de origem, a qual se somam 

experiências de preconceito e discriminação. Isso leva essas pessoas a ingressar 

na universidade, sobretudo, nos cursos menos concorridos e de menor status 

social que, geralmente, estão associados às ocupações de baixa remuneração, 

dentre as quais inclui a enfermagem. Para a autora, é possível que, apesar de 

todo o progresso social e trajetórias de sucesso alcançadas por negros, 
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referenciadas no estudo, os níveis de desigualdade entre brancos e negros ainda 

são intensos e permanecem através da renovação dos mesmos preconceitos do 

passado, envolvidos conforme sua avaliação, pelas formas de reprodução das 

classes sociais que reatualizam a limitação da mobilidade social ascendente. 

Pode-se pensar, ainda segundo a autora, que as desvantagens que os estudantes 

negros vem acumulando, ao longo da trajetória escolar básica, pesem no 

momento desta escolha, seja por ter freqüentado escolas mais precárias, seja 

porque disponham de um tempo mais reduzido de preparação, por ter que 

associar estudo e trabalho.  

     Pesquisa encaminhada em março de 2005 pela Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP ao Ministério da Educação mostra que a desigualdade 

racial em curso de graduação é grande. Usando informes do extinto Provão, entre 

1999 e 2001, o levantamento apontou para o reduzido número daqueles que se 

declararam negros (2,5%) e 14,8% pardos, chamando a atenção para a 

participação mais significativa em cursos de licenciatura, como Letras, Pedagogia, 

Matemática e Física. O índice cai quando se trata de área mais competitivas, 

como Odontologia (0,7% de negros) e Medicina (0,9%). 

     A despeito das variações em relação às menções aos cursos da área de 

licenciatura, os resultados revelam que elas estão presentes no universo dos 

alunos investigados, ressaltando-se a ausência de menção às áreas mais 

competitivas, como é o caso da Odontologia e Medicina, que comportam 

reduzidas proporções de negros. 

    A escolha ou a “restrição da escolha” da carreira está orientada, segundo 

Queiroz (2000) pela procedência social dos indivíduos; o grupo racial a que 

pertence o estudante e sua condição terá um importante papel definidor no tipo de 

carreira por ele escolhida. Analisando atitudes dos membros das diferentes 

camadas sociais frente às escolhas da carreira escolar, Bourdieu (1998) mostra 

como a estrutura de oportunidades à disposição dos sujeitos condiciona essas 

escolhas. “Até mesmo quando suas escolhas lhes parecem obedecer à inspiração 

irredutível do gosto ou da vocação, elas traem a ação transfiguradora das 
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condições objetivas” – o que coincide com o exposto e as considerações que se 

seguem. 

 
 
As cotas 
 
     Levando em conta a discriminação social e racial que permeia o ingresso do 

negro na universidade, assim como a seleção dos cursos nos quais se inserem, 

consideramos as opiniões relativas às políticas afirmativas / cotas. Dentre os 

alunos abordados – excluído um que não se posicionou a respeito - quatorze 

(53,9%) responderam favoravelmente e onze alunos (42,3%) se manifestaram 

contra, incluindo, entre estes, o aluno da UNIFESP. Tais posicionamentos foram 

extensivos à sua aplicação nas universidades privadas, sendo que a proporção de 

desfavoráveis às cotas no ensino privado, neste caso, atingiu a ordem de 57.6 %. 

     Entre os argumentos favoráveis – no tocante às escolas públicas - observamos 

referências de que elas atendiam à necessidade de ...aumentar a presença do 

negro, ...concorrer com o movimento de inclusão social, cumprindo, nestas 

circunstâncias, com as necessidades de suprir as deficiências do ensino público 

no país - em consonância com a expressão ...o Brasil tenta inferiorizar o negro. 

Em relação à expansão das cotas ao ensino privado, ao lado da referência ao fato 

de que ...as universidades públicas não atendem à demanda -  justificando, nestas 

condições, a presença do negro nessas instituições - os argumentos favoráveis às 

cotas se expressaram, igualmente, em termos  da possibilidade de... aumentar  as 

chances de ingresso no ensino superior, bem como, ...do número de negros. 

     Dentre os argumentos desfavoráveis à implantação das cotas no ensino 

público, alguns alunos referiram que... as cotas não resolvem o problema, gerando 

mais preconceito. Outros apontaram ... que deveria haver ensino de qualidade 

para todos, ... investir em mais escola pública,  tendo sido aventada a necessidade 

de... haver mais vagas  ou, mesmo,... ter livre acesso à universidade. De forma 

correspondente, no tocante à extensão das cotas para o ensino privado, os alunos 

alegaram (por referência ao preconceito racial) que... elas  deixam o negro 
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inferiorizado. Na vertente correspondente a expressão, relativa ao ensino, os 

alunos ressaltaram que a importância das cotas ...é facilitar as condições para 

todos, sendo verbalizado que ...haveria necessidade  de melhorar o ensino 

público, ...criar mais vagas nas escolas públicas.  Contraponto singular, em 

relação à extensão das cotas ao ensino público, se inscreveu o reiterado 

argumento de que ...se o negro pode pagar, por que as cotas? 

     Estas expressões ecoam disposições veiculadas na literatura e na mídia. Num 

movimento de defesa das cotas, Paiva (2001) refere que o papel da inclusão 

social é abrir oportunidades e chances educacionais como elemento de redução 

das desigualdades, capaz de propiciar mobilidade horizontal e vertical. Entretanto 

Sawaia (1999), recorrendo a Foucault, lembra que a inclusão social implica num 

processo de disciplinarização dos excluídos, envolvendo, portanto, um processo 

de controle social e manutenção da ordem na desigualdade social. Nesse espaço 

de ambivalência se estruturam argumentos a favor e contra as cotas, seja por 

referência ao ensino público, seja por referência ao privado, que configuram o  

universo discursivo mais amplo do contexto social. 

    Durham (2003), reconhecendo a necessidade de políticas afirmativas que 

compensem discriminações anteriores ressalta que o regime de cotas remete, na 

verdade, ao problema básico da escolarização. Ao lado da dificuldade de definir 

critérios de identificação, levando em conta a mestiçagem existente no país, a 

autora refere que não há discriminação por cor nos exames vestibulares das 

escolas públicas. O pequeno número de negros que ingressa nas universidades, 

segundo ela, se deve a um problema anterior de escolarização. Precisamos atacar 

o problema no nível onde é criado: o ensino público básico. 

     A precariedade do ensino, enquanto expressão do caráter racial da produção 

da pobreza - recorrendo aos termos empregados por Guimarães (2004) - constitui 

um eixo de argumentação fortemente presente nas representações dos alunos, 

tanto entre os que defendem as cotas, como entre os que são contra. 

     Demétrio Magnoli, em artigo publicado no jornal “Folha de S. Paulo” (2005), 

situando a natureza distorcida da concepção das cotas, ressalta que as políticas 

compensatórias surgiram na moldura do pensamento ultraliberal norte-americano, 
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que enxerga a sociedade como conjunto de consumidores. As cotas – nota 

Magnoli – enquanto elementos das políticas compensatórias são consistentes com 

a manutenção ou o aprofundamento das desigualdades de renda. Além disso, 

para ele, esse sistema reintroduz um fator discriminatório na carreira de 

profissionais por elas beneficiados, estigmatizando-os com a suspeita de 

favorecimento – o que constitui outra vertente de argumento utilizado pelos 

alunos, particularmente, entre os desfavoráveis às cotas. 

     Na tradição do discurso constitucional, a defesa das cotas remete ao núcleo da 

igualdade que reflete o centro mais denso dos ideais republicanos e democráticos, 

implicando, segundo Barrozo (2004), nas idéias de mérito, distribuição de bens 

públicos e oportunidades sociais, igualdade, desigualdade e discriminação. A 

questão, nesse âmbito, ganha foro significativo, particularmente, levando em 

consideração a pressão pelas vagas no ensino superior. Dados disponíveis 

revelam que elas vem crescendo em anos recentes, registrando-se, inclusive a 

incorporação de uma multidão advinda principalmente das classes C, D e E, 

segundo INEP/MEC (2004). Certamente, estes avanços, longe de apagar o 

espectro da exclusão, amplificam os argumentos utilizados no âmbito das 

implicações a cima referida, nos posicionamentos pró e contra as cotas. 
     O jornal Folha de S. Paulo (2004 e 2005), assumindo posição contra a reserva 

de vagas com base em critérios raciais, embora reconhecendo que o racismo é 

um problema grave que precisa ser combatido, refere que discriminações – 

positivas ou negativas – ferem o princípio republicano da plena igualdade da lei. É 

significativa, a propósito, a chamada de capa da revista Época de 25 de março de 

2002: Vagas reservadas nas universidades abrem lugar para estudantes negros, 

mas podem excluir alunos brancos. A veiculação destas mensagens alimenta a 

multiplicidade de posicionamentos frente ao gargalo da seleção, extensiva aos 

alunos de menor poder aquisitivo, negros, que tiveram êxito no processo 

competitivo de ingresso na universidade. 

     Contra argumentando, por sua vez, no sentido da defesa das cotas, Edna 

Roland (Folha de S. Paulo, 17/06/2003), relatora da 3ª. Conferência Mundial 

contra o Racismo rebate o argumento de que “cotas para negros implicam 
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combater uma injustiça com outra, pois suspendem o sistema de mérito do 

candidato”. Segundo ela, há um equívoco nesse argumento, qual seja, considerar 

que o atual vestibular tenha capacidade de medir o “mérito do candidato”. O que o 

vestibular mede é principalmente a qualidade do ensino oferecido aos candidatos 

e as suas condições de estudo e de vida. Sem abolir a competição, o sistema de 

cotas pressupõe que a competição deve se dar entre candidatos com igualdade 

de condições para que se possa medir o mérito dos estudantes, e não a diferença 

de oportunidades. 

     Em relação ao argumento de que as cotas para negros são discriminatórias e 

ofensivas, pois os negros também são capazes e não precisam disso, Edna 

refere: os proponentes das cotas não têm nenhuma dúvida da capacidade dos 

negros e têm certeza de que o pequeno número de negros nas universidades 

deve-se às barreiras sociais concretas, que não são removidas espontaneamente. 

Segundo a autora, para acelerar o processo de mudança são necessárias 

medidas especiais já previstas na Convenção Internacional pela Discriminação 

Racial, ratificada pelo Brasil, desde 1968. 

     Considerando que as cotas poderão resultar num rebaixamento dos padrões 

da universidade brasileira, a autora afirma que elas deverão resultar num 

enriquecimento da universidade, que terá a oportunidade de conviver com a 

diversidade cultural e a criatividade de parcela significativa do povo brasileiro. 

Eventuais falhas de formação acadêmica deverão ser superadas com programas 

de acompanhamento. Ou será que os oponentes das cotas acreditam que os 

negros sejam cronicamente inviáveis? 

     Deixando implícita a idéia de que as cotas encobrem um problema de base, 

subjacente à exclusão social, a autora acentua, em nosso entender, o caráter 

estratégico de sua adoção. Na mesma linha de argumentação, segundo Cavalleiro 

(2001), a educação anti-racista reconhece o ambiente escolar como um espaço 

privilegiado para a realização de um trabalho que possibilite o conhecimento 

respeitoso das diferenças raciais, bem como dos indivíduos pertencentes a grupos 

discriminados. 
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     Vale acrescentar, a propósito, o sentido atribuído pelo Grupo de Trabalho 

Interministerial - hoje extinto – na formulação dos conceitos nacionais de ação 

afirmativa, quando das primeiras formulações. Conforme aponta Santos (2003), as  

políticas afirmativas são consideradas  como ...medidas especiais e temporárias, 

tomadas ou determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com o 

objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a 

igualdade de oportunidades e tratamento...(GTI, 1997; SANTOS, 1999). Miranda, 

Aguiar e Di Pierro (2004), numa avaliação de extensa bibliografia sobre relações 

raciais apontam - ressaltando a necessidade de resguardar parâmetros que 

assegurem a pluralidade de opiniões - que nem todos os autores recomendam o 

uso indiscriminado das cotas. 

     Diante da natureza da questão subjacente às cotas, associadas à 

discriminação social e racial, de um lado, e as contradições inerentes às 

disposições concretas de seu enfrentamento, de outro, se configura o leque dos 

referentes que balizam as opiniões dos alunos, no plano pessoal, em ambas 

direções, a dos favoráveis e não favoráveis às cotas. Contando, a propósito, com 

a variedade das argumentações que se configuram em torno do debate emergente 

sobre as Políticas Afirmativas, os alunos foram solicitados a se posicionar, de 

forma sistemática, em relação aos argumentos pró e contra as cotas. 

     Embora concordando, majoritariamente, que as chances de ingresso nas 

instituições públicas de ensino superior são distintas para ricos e pobres, 

mantendo, assim, as desigualdades sociais e, que as cotas vêm para reparar a 

exclusão social de pobres, negros e índios no ensino superior, não se observou 

uma postura de consenso entre os alunos, se incluído no segmento dos 

discordantes (cerca de um terço), o aluno da instituição pública. O mesmo 

aconteceu em relação à indagação no sentido de que as cotas rompem com a 

igualdade de oportunidades, comprometendo o sistema de mérito, assim como,  

em relação à consideração da  postura a favor e contra as cotas enquanto 

manifestação de racismo ou de preconceito. 

     Chama a atenção, por sua vez, a coerência de proporções no confronto dos 

posicionamentos frente aos argumentos favoráveis e desfavoráveis às cotas. 
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Entre os primeiros, 75 % dos alunos afirmaram concordar que as cotas vêm 

reparar injustiças relativas á discriminação dos negros; e, 61,5 % responderam 

negativamente às afirmações de que as cotas eram injustas por que rompiam com 

o sistema de igualdade de oportunidades. O mesmo não aconteceu, na mesma 

proporção, em relação, especificamente, à consideração de que as cotas 

comprometem o sistema de mérito - só 42,2 % negaram a referida afirmação, 

evidenciando maior inconsistência a respeito de suas próprias opiniões.  

     Por outro lado, reafirmando coerência diante do confronto, 61,5 % dos alunos 

concordaram que as posturas contra as cotas não constituem manifestação de 

preconceito e, igual proporção negou que a consideração das cotas constitui uma 

manifestação de racismo. Quanto estas disposições se inscrevem no âmbito do 

racismo cordial, ou, são frutos de quem, sendo negro, compõem o segmento dos 

incluídos, constitui uma questão em aberto. 

     Ingressando mais tardiamente na universidade, tendo que se sujeitar ao ensino 

pago, sustentado pelo exercício do trabalho, a discordância é reveladora da 

situação contraditória das relações sociais nas quais se inscrevem suas vivências. 

     Verbalizando prismas interpretativos de apreensão de uma realidade complexa, 

quando os alunos explicitam argumentos na vertente do ensino, na dinâmica 

relacional, eles a remetem – tanto entre os favoráveis como contrários às cotas - 

ao processo de exclusão/inclusão, trazendo implícita, certamente, a vertente racial 

constitutiva de sua produção. Considerando por sua vez, a fragmentação com que 

se apresentam as formas de expressão, os argumentos desfavoráveis às cotas as 

remetem ao potencial gerador de preconceito, bem como, à interiorização dos 

beneficiários dela resultante, identificando, inclusive, o caráter racista que 

comportam. Expressando vertentes pessoais e singulares de apreensão da 

realidade concreta, estas expressões referenciam as facetas espelhadas e 

contraditórias do processo social discriminatório que estruturam as relações 

sociais, nas quais se inscreve a construção da resistência que se impõe, 

historicamente, à vivência do negro, em nosso meio. 
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“Conhecer é uma paixão, ou seja, uma percepção na alma da essência e da 
existência das coisas; de modo que não somos nós que afirmamos ou negamos 
jamais alguma coisa de uma coisa, mas é ela mesma que, em nós, afirma ou nega 
de si mesma”. (Barusch Spinosa, 1992). 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  
1- Diante da composição essencialmente feminina da população de alunos do 

curso de Enfermagem, dados secundários evidenciam um aumento da presença 

masculina. Ausentes nestes cursos em 1991, o contingente masculino passou a 

integrar 16,7% do conjunto de matriculados em São Paulo em 2002. 

     Na UNIFMU, em 2004, a proporção de homens matriculados em todos os 

períodos no primeiro semestre, foi da ordem de 17,8%, havendo indícios de 

crescimento deste segmento entre matriculados nos períodos mais recentes. Na 

UNIFESP, a presença masculina foi de 7,6%, evidenciando-se estabilização dessa 

proporções nas quatro séries em 2004. 

  

2- Acompanhando, por sua vez, o aumento da presença de segmentos de menor 

poder aquisitivo no ensino superior, incluindo pardos e negros, o levantamento 

(em questão) constatou a presença de 9,33 % de alunos negros na população 

masculina de alunos matriculados na UNIFMU – correspondendo a 1,66 % do 

conjunto (masculino e feminino) de estudantes em 2004. Na UNIFESP, neste 

mesmo ano, só foi identificado um único aluno negro, ou seja, 4,0 % da população 

masculina, correspondendo a 0.32 % do conjunto de alunos e alunas da 

instituição. Com uma proporção inferior ao da instituição privada, esse dado é 

sugestivo da questão racial que permeia as precárias condições de existência 

subjacentes ao ingresso do negro no ensino superior, apontando para a 

contraditória alternativa de sua maior presença no ensino privado. 

  

3- Comportando perfis diferenciados - na singularidade da referida situação - o 

levantamento identificou um aluno mais jovem na UNIFESP do que no conjunto 

dos alunos da UNIFMU, ressaltando-se o ingresso mais tarde, particularmente 

destes últimos, na universidade. 
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     Como a maioria dos pais, os alunos de ambas instituições, fizeram os cursos 

prévios em escolas públicas. Levando em conta, por sua vez, que a escolaridade 

dos pais se associa ao desempenho do aluno, o estudo ressaltou, em relação ao 

nível de escolaridade dos pais, o fato da mãe do aluno da UNIFESP ter 

completado o ensino médio, enquanto na instituição privada, particularmente as 

mães dos alunos, não ultrapassaram o ensino fundamental. 

     Nas condições existenciais de inclusão/exclusão, os diferenciais de idade se 

articulam, coerentemente, com a bagagem cultural prévia, condicionada pelo 

ambiente familiar e, com a inserção no mercado de trabalho, enquanto condição 

de sustentação financeira dos estudos pelos próprios alunos, no ensino privado. 

     Diante de indicativos de baixas condições sociais do alunado negro, a 

manutenção do aluno no curso superior, particularmente no ensino superior 

privado, se apoiou no exercício do trabalho remunerado, como recurso de 

sustentação econômica – inviável no caso da UNIFESP, por se tratar de curso em 

regime integral. 

4- Sem se incomodar com o legado da identidade feminina da profissão; dentre os 

motivos que justificaram a aproximação à profissão, se articularam, no dizer dos 

alunos, a identidade com o cuidar, intrínseco à constituição da profissão, no plano 

ideológico e, já estar envolvido, em termos de emprego, com a área, ambas 

associadas ao requerimento de aperfeiçoamento e ascensão profissional. Dentre 

as condições subjacentes às escolhas, os alunos mencionaram ao lado da 

experiência prévia de trabalho na área, a facilidade de encontrar emprego e o 

caráter compensador da titulação universitária em termos salariais. 

     Afirmando não se incomodar com o legado da identidade feminina da profissão, 

os alunos apontaram para as mudanças vigentes no tocante à divisão sexual do 

trabalho, embora registrassem, residualmente, o preconceito remanescente em 

relação à atuação masculina. Respaldados pelo exercício do trabalho remunerado 

que lhes garantiria a manutenção na universidade, estas disposições, no gargalo 

da seleção, não podem se pensadas fora do espectro das expectativas de 

ascensão profissional. 
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5- Considerando que o processo seletivo demarca, formalmente, um momento de 

exclusão social e racial, os alunos mencionaram dificuldades de acesso do negro 

ao ensino superior, associado à qualidade do ensino fundamental e médio que 

respalda seu ingresso na universidade, ou, à questão social e econômica, 

propriamente dita, combinada ou não com a questão racial. Tais assertivas são 

reafirmadas pelos alunos que negam dificuldades de ingresso para o negro, 

alegando que não é a cor, mas o saber que conta na seleção ou, mesmo que o 

acesso à universidade não constitui um problema para quem pode pagar. 

     Num contexto de restrições de escolha de áreas no ensino universitário 

delineadas pelo acúmulo de desvantagens ao longo de gerações, os alunos 

sinalizaram, da perspectiva das opiniões pessoais, para maiores chances de 

ingresso na Enfermagem, seguido dos cursos de Direito e Licenciatura. 

 

6- Concordando, majoritariamente, que as chances de ingresso nas instituições 

públicas de ensino superior são diferenciadas para ricos e pobres, brancos e 

negros etc., mantendo as desigualdades sociais, as opiniões dos alunos quanto às 

cotas não foram consensuais reproduzindo os diferentes argumentos da mídia e 

da literatura. Mais da metade deles foi favorável à sua implantação no ensino 

público e, proporção inferior, colocou-se favorável à sua extensão ao ensino 

privado, ressaltando que o ensino público não atende a todos. 

Argumentos fundamentados na qualidade do ensino público (fundamental e 

médio), assim como, o acesso igualitário (ou livre) à universidade, se prestou à 

expressão tanto das opiniões favoráveis como as contrárias às cotas. Enquanto 

que a questão da qualidade do ensino foi referenciada aos requisitos de 

compensação do processo de exclusão do negro no tocante ao ingresso e 

inserção no ensino superior - na postura favorável às cotas, o registro de seu 

potencial gerador de preconceito - na postura desfavorável - levando a 

inferiorização dos beneficiários, referenciou o prisma da inclusão. Ancoradas na  

consideração da dimensão racial da pobreza, subjacente ao processo 

discriminatório, estas disposições, mutuamente referenciadas, estruturam o 
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universo de referentes, comportando o caráter contraditório, espelhado e 

complementar das expressões que remetem às políticas 
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“Last but not least” (Último mas não o menor). 
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ANEXO B 
 
                          CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PESQUISADOR 
 
 
Eu, Pedro Fernandes de Freitas, mestrando do Programa de Mestrado de Ensino 

em Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde do CEDESS/Unifesp, sob orientação da Profa. Dra. Paulete Goldenberg, 

estou desenvolvendo pesquisa intitulada: O homem negro no curso superior de 
graduação de enfermagem no município de São Paulo, cujos objetivos estão 

expressos no termo de consentimento (anexo). 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de São Paulo/Unifesp. Após concordância desta instituição em participar 

da pesquisa, estou encaminhando aos alunos negros desta unidade de ensino, o 

questionário para preenchimento. Anexo, seguem o termo de esclarecimento 
livre e esclarecido e o questionário. O aluno que concordar em participar da 

pesquisa deverá ler e assinar o termo antes de responder o questionário. 

O questionário e o termo de consentimento devidamente preenchido pelo aluno 

deverão ser encaminhados em envelopes a ser lacrados à Secretaria da 

Coordenação do curso de enfermagem desta unidade e/ou serem recolhidos pelo 

próprio pesquisador se assim for mais conveniente e seguro. Aguardo o 

preenchimento do questionário, no prazo de 10 dias, a contar da data do 

encaminhamento destes a esta unidade de ensino. 

Comprometo-me a guardar sigilo quanto ao nome da instituição e do aluno que, 

voluntariamente, participar da pesquisa. 

Coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários pelo E-mail: pedroffreitas@globo.com  e/ou pelo tel: (11) 6698-
5487. 
Desde já, agradeço a sua valiosa colaboração. 

                                                                          Atenciosamente, 

                                                                          Pedro Fernandes de Freitas 

                                                                          Dra. Paulete Goldenberg 
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ANEXO C 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
A pesquisa intitulada: O homem negro no curso superior de graduação de 
enfermagem no município de São Paulo, aprovada pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de São Paulo/Unifesp, tem por objetivos: identificar a 

presença do homem negro no curso superior de graduação de enfermagem; 

dimensionar sua presença no período de 2000 a 2004; caracterizar o perfil sócio-

econômico do ingressante negro, e identificar os motivos associados à escolha do 

curso de enfermagem em uma instituição pública e uma instituição privada; avaliar 

a opinião do aluno negro no acesso à escola superior através do sistema de cotas. 

Sua participação será fundamental para a concretização da pesquisa. Fica 

concedida ao participante total liberdade de participar, ou não, do estudo e, 

mesmo aceitando faze-lo, poderá interromper sua participação, a qualquer 

momento. 

Fica também garantidos o anonimato dos participantes, o caráter confidencial das 

informações e o acesso aos resultados obtidos ao final do trabalho. 

 

Contado com sua colaboração, desde já, agradeço. 

 

                                      Pedro Fernandes de Freitas 

                                      E-mail: pedroffreitas@globo.com 

                                      Tel.: (11) 6698-5487 

 
Eu, abaixo assinado, li as informações acima e não tendo dúvidas a respeito dos 

objetivos expostos, aceito participar do estudo proposto. 

Nome: ______________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________ data____________________ 
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ANEXO D 
 

Pesquisa: O homem negro no curso superior de graduação de enfermagem 
no município de São Paulo. 
Instituição: ________________________________________________________ 

Nome: ____________________________________________________________ 

Período que está cursando: _________  
 
 
Questionário 
Utilizamos o questionário a seguir, com perguntas fechadas e abertas, como 
instrumento de coleta de dados. 
 
 
I – Perfil do aluno (dados de escolaridade) 
1.1 – Idade _____anos completos 

1.2 – Em que escola cursou o ensino médio? (      ) pública      (      ) privada 

1.3 – Você trabalha no momento? (      ) sim          (      ) não 

1.4 – Onde trabalha?  (      ) setor público 

(      ) setor privado 

1.5 – Se trabalha, qual é o ramo de atividade? (      ) comércio 

(      ) indústria 

(      ) saúde 

(      ) outro, qual? 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
II – Escolaridade dos pais 
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2.1 – Escolaridade do pai 

 

(      ) fundamental completo 

(      ) fundamental incompleto 

(      ) médio completo 

(      ) médio incompleto  

(      ) superior 

(      ) pós-graduação 

2.2 – O pai estudou em escola? (      ) pública      (      ) privada 

2.3 – Escolaridade da mãe 

 

(      ) fundamental completo 

(      ) fundamental incompleto 

(      ) médio completo 

(      ) médio incompleto  

(      ) superior 

(      ) pós-graduação 

2.4 – A mãe estudou em escola? (      ) pública      (      ) privada 

 
III – Financiamento dos estudos 

3.1 – Como são pagos seus estudos?  (      ) pago por você 

(      ) pago pelos pais 

(      ) pago por você e seus pais 

(      ) bolsa de estudos 

(      ) crédito estudantil 

 
IV – Escolha da profissão (experiência com o “cuidar”) 
4.1 – Você têm experiência com o “cuidar” (lidar com 
pacientes)? 

(      ) sim          (      ) não 

4.2 – Essa experiência influenciou sua escolha pela 
enfermagem? 

Por quê? 
_____________________________________________

(      ) sim          (      ) não 

4.3 – Em caso positivo, sua experiência se deu em que (       ) aux.de enfermagem 
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função? (       ) téc. de enfermagem 

4.4 – Exerce ainda hoje, essa função? (      ) sim          (      ) não 

 
V – Mundo do trabalho (profissão) 
5.1 – O que levou você a escolher a profissão de 
enfermagem? 

(       ) experiência anterior 

(       ) facilidade para arrumar 
           emprego 
(      ) salário atrativo 

(      ) outro, qual? __________ 

5.2 – Você acha que é mais fácil arrumar 
emprego nesta profissão? 

(      ) sim          (      ) não 

5.3 – Você sabe qual a faixa salarial de um 
enfermeiro em São Paulo? 

Setor público R$ __________ 

Setor privado R$ __________ 

5.4 – Como você classifica os valores de salário 
de enfermeiro?  

(      ) baixo     (      ) razoável 

(      ) bom       (      ) ótimo 

5.5 – Você acha que seria possível arrumar 
emprego em outra área de atuação com a mesma 
facilidade? 

(      ) sim          (      ) não 

se sim, qual? ______________ 

5.6 – (Em caso positivo) nesta área o salário seria 
da mesma faixa salarial do que da área da 
enfermagem? 

(      ) sim          (      ) não 

VI – Ingresso no curso 

6.1 – Você tentou prestar vestibular em universidade púb (      ) sim          (      ) não 

se sim, quantas vezes? ______ 

6.2 – Você acha que é difícil para um negro entrar em um
universidade no Brasil?  

Por quê? ______________________________________

(      ) sim          (      ) não 

 

6.3 – Você acha que é mais difícil para o negro entrar par
universidade pública e gratuita? 

Por quê? ______________________________________

(      ) sim          (      ) não 
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6.4 – Qual é o curso que você acha que os negros têm m
chance de entrar? 

(       ) medicina 

(       ) direito 

(       )  enfermagem 

(       ) engenharia 

(       ) outro, qual? _________ 
________________________ 

 
VII – Profissão e gênero 

7.1. – A enfermagem historicamente foi considerada uma
com jeitos e trejeitos femininos, em decorrência do “cuida
devoção e caridade. Isso o incomoda na escolha da pro
Por quê? ______________________________________

(      ) sim          (      ) não 

7.2 – A enfermagem, ainda hoje é, uma profissão exercid
grande maioria por mulheres. Você acha que essa realida
mudando? 

(      ) sim          (      ) não 

7.3 – Você acha que o homem “cuida” tão bem quanto à 
paciente no local de trabalho? 

(      ) sim          (      ) não 

 
VIII – Cotas (Ações Afirmativas) 
8.1 – Você é a favor das cotas para negros adotadas 
no Brasil em algumas universidades públicas até o 
momento? 
Por quê? _____________________________________

(      ) sim          (      ) não 

8.2 – Você é a favor que as cotas também sejam 
adotadas nas faculdades e universidades privadas? 
Por quê? 
______________________________________ 

(      ) sim          (      ) não 

8.3 – As cotas, na sua opinião, ajudam a inserir o negro 
na universidade? 

(      ) sim          (      ) não 

8.4 – O ensino público e gratuito ministrados nas 
instituições públicas, não oferece chances iguais para 
ricos e pobres, brancos e negros, mantendo assim as 
desigualdades sociais? 

(      ) sim          (      ) não 

8.5 – A adoção das cotas vem para reparar a exclusão 
social de pobres, negros e índios no ensino superior? 

(      ) sim          (      ) não 
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8.6 – Colocar-se contra as cotas constitui manifestação 
de preconceito racial? 

(      ) sim          (      ) não 

8.7 – Na sua opinião, o sistema de cotas é injusto 
porque rompe com a igualdade de oportunidade iguais 
para todos? 

(      ) sim          (      ) não 

8.8 – Você acha que as cotas comprometem o sistema 
de méritos de cada um de acordo com sua 
capacidade? 

(      ) sim          (      ) não 

8.9 – Você acha que as cotas para negros constituem 
uma manifestação de racismo? 

(      ) sim          (      ) não 

 


