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EPÍGRAFE 

 

“[...]A minha liberdade é aliada e 

Ela existe independente de qualquer declaração 
Quem nos dá direito são a terra, o céu e o sol 

E o bombear do coração 

Todos nascemos livres, dizia o iluminês 
Enquanto assinava e declarava novas leis 

Como é que vai haver o livro arbítrio? 
Se a sua própria essência está enclausurada em livros? 

Ordem e progresso são duas cantilenas 
Cantadas no compasso das algemas 

Quem é que dá poder pra dinossauros de Brasília 

Interferirem dessa forma na tua vida? 
Interferirem dessa forma na tua vida? 
Interferirem dessa forma na tua vida? 

E tu que veste a farda 
Se pergunta alguma vez 

Se é realmente o povo que tu serves ou talvez 
É apenas um comando em ação 

Daqueles eles que não ligam nem pra nós nem pra vocês 
O repressor e o reprimido 

Tem os mesmos instintos de violência no seu ser 

Tu anda pela rua e olha ao teu redor 
Tu teme alguma coisa, não quer admitir 

Que essa insegurança que tu sente 

É uma projeção da mente 
Um espelho social do nosso ser 

Que busca harmonia em pesos diferentes 
Que tenta achar a luz procurando no escuro 

Ah, meu bem, é tão fácil ser parte do problema 
É só nascer que te cadastram no sistema 

No sistema 
No sistema” 

Cuscobayo - Comandos em ação 



	
	

	

RESUMO 

O objetivo do nosso trabalho foi conhecer o perfil socioeconômico e racial dos 

estudantes de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). Para isso, 

realizamos um Censo com os alunos que ingressaram entre os anos de 2013 e 2017 no 

referido curso. O censo alcançou 92,3% do corpo discente e gerou um extenso banco de 

dados contendo 30 perguntas relacionadas a variáveis socioeconômicas, raciais, 

familiares e de percepções subjetivas. Assim como encontrado na literatura, na 

Faculdade de Medicina da UFF o corpo discente ainda é composto por uma ampla 

maioria de estudantes brancos e ricos. Nos questionamos se tal perfil poderia 

corresponder a um habitus, segundo a concepção de Bourdieu. Acreditamos na 

independência do conceito de raça a classe e, por isso, indicamos em nosso estudo que 

a política de cotas deveria adotar critério racial exclusivo de maneira a atingir as metas 

estipuladas pela Lei 12.711/2012. Portanto, a reserva de contas poderá promover um 

acesso mais equânime e uma universidade mais justa, culturalmente rica, e plural. 

Palavras-chave: Classe social; Grupos de populações continentais; racismo oculto; 
Educação médica; Ação afirmativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

ABSTRACT 

We aimed at describing the socioeconomic and racial profile of Medicine students at the 

Federal Fluminense University (UFF in Portuguese). Thus, we carried out a Census with 

the students who enrolled in that course from 2013 to 2017. Our census reached 92.3% 

of the student body. It generated an extensive database containing 30 questions related to 

socioeconomic, racial, family variables, as well as subjective perceptions. Our data 

showed that the student body was still composed by a majority of white-rich students, 

meeting what we found on the literature. We questioned ourselves whether such a profile 

could correspond to an habitus, according to Bourdieu's conception. We believe in the 

independence of the concepts of race and class and, hence, we indicated in our study that 

there should have been an exclusive racial quota in order to meet the goals set by the Law 

12.711/2012. Therefore, the Quota Policy can foster a fair and equitable access to 

Universities, which enrich itself politically and culturally. 

Keywords: Social class; Continental population groups; Covert racism; Medical, 

education; Affirmative action. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação pessoal 

Entendo que começar um projeto de pesquisa por uma etapa de apresentação é 

fundamental para saber quem é esse pesquisador, qual seu lugar de fala e sua visão sobre 

a ciência. Chego a uma etapa da minha vida em que é preciso demarcar posicionamentos. 

Dizer quem sou – e a que me proponho – faz parte da busca por companheiros que trilhem 

comigo uma caminhada em direção ao meu norte ideológico, que aqui irei exemplificar 

como a defesa da função social da ciência, da educação e da saúde. 

Neste sentido, não poderia me apresentar de outra forma que não como mulher, feminista, 

cidadã e trabalhadora da saúde na função de médica. Certa de que meu papel é o de atuar 

junto com o povo, entendo que as ciências sociais em saúde precisam compreender as 

complexidades populares e suas reais necessidades para, a partir delas, guiar ações e 

estudos. 

Tom Jobim eternizou um verso em que diz “É impossível ser feliz sozinho” (JOBIM, 

Tom, 1967). Para além disso, o ano de 2018 mostrou-me que é impossível “ser” sozinho. 

Enquanto humanos, somos seres relacionais e dependentes uns dos outros, e não há prova 

maior em minha vida acadêmica (e pessoal) do que a finalização deste trabalho. 

Justamente por isso, cabe aqui a demarcação de um posicionamento. Esta pesquisa foi e 

sempre será descrita na primeira pessoa do plural, pois se trata de um feito em equipe. 

Ainda que eu seja a mestranda, tudo o que construí até aqui foi em conjunto. E digo, com 

absoluta certeza, que sem a participação direta de Pedro, Amanda e Fabiano (e de tantos 

outros que tiveram nos sustentando de todas as formas possíveis), jamais teríamos a 

conclusão deste estudo. 

Uma das recomendações que recebi da banca avaliadora na qualificação do projeto de 

mestrado foi a de que – se eu identificava esse trabalho como coletivo – deveria não só 

fazer uma apresentação minha, mas de toda nossa equipe. Por isso, trago ao leitor a 

composição responsável por esse estudo, para que os leitores tenham a perfeita dimensão 

do que estamos propondo fazer e de como essa temática nos é cara. 

Não há maneira de começar que não seja por Aluísio. Mesmo sendo extremamente 

reconhecido e respeitado no meio da Saúde Coletiva, ele não permitiu que essa fama o 

afastasse da formação de profissionais de tantas áreas, sempre deixando seu saber a fácil 

acesso dos alunos. 
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Ele que antes me assustava com a cara de mau ao contar suas famosas histórias de 

macarronada lá nos idos de 2011, veio a ser o meu primeiro mestre. Foi dele o incentivo 

para transformar as inquietações de estudante em pesquisa científica, que culminam hoje 

com esta dissertação. 

Desde o início de nossa amizade com caminhadas despretensiosas na praia de Icaraí até 

os dias de hoje, Pedro mostra-me a importância de mantermos a coerência de nossos 

posicionamentos independentemente das circunstâncias. Com uma paciência que ele não 

era obrigado a ter, ele me apresentou o óbvio que muitas vezes precisa ser escancarado: 

somos um país racista. 

Daí em diante, pude acompanhar a linda e marcante trajetória daquele que, no início, era 

pra mim só mais um dos tantos calouros do ano de 2014. Junto com muitos outros 

parceiros, Pedro tem pautado importantes questões raciais no curso de medicina, já sendo 

possível ver importantes resultados desta luta. 

Nesta mesma perspectiva, Amanda vem resolver um problema que muito me 

incomodava: a presença de uma única mulher em nossa equipe. Seu papel foi muito além 

de uma quase bolsista (agora bolsista oficial!). Fomos construindo uma relação baseada 

na força do poder feminino e da verdadeira sororidade, presenteando-nos com uma 

querida amizade que reflete na conclusão do meu mestrado de inúmeras formas. 

Por falar em amizade, prefiro dar essa descrição a Fabiano, muito mais adequada que a 

de orientador (até porque segundo ele é Pedro quem nos orienta). Qual professor tolera 

“chá de cadeira” no Starbucks às vésperas da defesa? E resumos de dissertação com letras 

e marcações incompreensivelmente coloridas? Que te arrasta pra se alimentar naqueles 

piores dias e marca de tomar café da manhã pra falar sobre a vida? Só um verdadeiro 

amigo age assim. 

No meio de tantos professores desinteressados da formação médica que, infelizmente, 

deparei-me ao longo da faculdade, Fabiano destaca-se pelo compromisso com a educação 

pública. “É o povo que paga pra eu estar aqui”, ele diz. Nossos alunos de TCS1, por mais 

que reclamassem de um suposto excesso de cobrança em comparação a outros grupos da 

mesma disciplina, não mediam palavras pra reconhecer e admirar sua dedicação a eles e 

a um ensino de qualidade. 

Contudo, bem antes de todos esses encontros acontecerem, durante minhas primeiras 

visitas aos ambulatórios do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) identifiquei 

																																																	
1 TCS: Trabalho de Campo Supervisionado, disciplina do curso de medicina da Universidade Federal 
Fluminense. 
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uma forte diferença racial e social entre mim, meus colegas e professores e os pacientes 

que atendíamos. De fato, eram bem poucos os estudantes de medicina negros e pobres 

que eu conhecia, assim como os professores negros, que também foram minoria ao longo 

de seis anos de curso. 

A partir de então comecei a me questionar sobre as razões para tamanha distinção. Ela 

existiria mesmo ou eram apenas impressões? Se existissem, por que aconteciam? Onde 

estavam aqueles que, segundo dados do IBGE2, compõe mais da metade dos brasileiros, 

os negros e negras? Por que estudantes carentes não conseguiam se manter em um curso 

de medicina? 

Por trás da certa obviedade do senso comum a respeito de um perfil elitizado do médico, 

destrinchar este tema foi muito além de compreender as diferenças nas relações da 

assistência em saúde. Expor um componente óbvio muitas vezes se faz necessário, o que 

acredito ser o nosso caso. Assim, ao longo dos últimos anos dediquei-me a tentar entender 

as relações da minha categoria de trabalho e de tudo o que ela representa social, política 

e economicamente. 

Este tema interessou-me sobremaneira por duas vertentes, enquanto médica e enquanto 

cidadã. Como profissional questiono-me se este suposto perfil elitizado do médico nos 

afasta da população, interferindo em nossa prática clínica e na relação médico-paciente, 

fundamental para o cuidado em saúde. 

Em outra frente, como cidadã, ativa politicamente, compreendo a existência de uma 

sociedade de classes que se apresenta de modo desigual e excludente a serviço da 

reprodução do capital. Dessa forma, interesso-me por esta temática uma vez que me 

identifico como e com a classe trabalhadora, aquela que sustenta e compõe a maior parte 

da nossa sociedade e a quem as políticas de saúde, no meu entendimento, devem servir. 

Feitas as apresentações e colocados nossos posicionamentos, fica claro que um trabalho 

desse porte não pode ser lido meramente como uma análise de dados e tabelas. É 

fundamental reforçar o caráter sociológico e político aqui defendido. 

Em minha compreensão, pesquisa, educação e saúde devem servir as demandas do povo 

e não a interesses mercantis. Deixo claro, assim, o caráter absolutamente militante dessa 

pesquisa e meu mais profundo desejo de que esse trabalho sirva de resistência em tempos 

políticos tão sombrios e que produza estudos, ações e resultados para a democratização 

																																																	
2 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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do ensino superior, em especial, do curso de medicina da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), minha primeira casa.  

 

1.2 Contextualização e apresentação do tema 

Existem atividades que carregam muitas representações nos que a praticam e a medicina 

é uma delas. Desde a Antiguidade, é formada a ideia do médico como um ser bondoso, 

caridoso e altruísta; e da medicina enquanto arte e profissão de honra, exigindo nobreza 

de caráter, generosidade, grandeza moral e hombridade (VIEIRA, 2004).  

Assim como Vieira (2004), Foucault também discute sobre esse status de bondade, 

altruísmo e caridade do médico, ao defender que esse desempenha um papel de poder na 

sociedade, principalmente a partir do século XVIII (FOUCAULT, 1979). Então, à luz de 

um imaginário coletivo – propagado pela mídia em novelas, filmes e seriados – cada 

pessoa carrega consigo o padrão do que é ser um médico: como ele se veste, fala e age. 

Dessa forma, o currículo da medicina inicia-se muito antes da entrada na faculdade, com 

os estudantes trazendo desde cedo uma visão consolidada a respeito da profissão 

(FERREIRA et al, 2000). 

Em consequência de vivências pessoais e culturais, tal visão já seria de cunho elitista, ou 

seja, aquela ideia do médico como um “ser superior”, acima de qualquer dúvida, dotado 

de inteligência e bondades supremas; alguém que não deve ser questionado, mas sim 

obedecido (FERREIRA et al, 2000).  

De maneira a trabalhar o que, a princípio, descreveremos como o estereótipo do médico, 

recorremos ao sociólogo Rudolf Lenhard (1975). Acreditamos que entender como os 

indivíduos constroem, identificam e se relacionam perante as posições sociais é 

importante em nossa análise, pois, dessa forma, podemos perceber o sistema de valores 

imbuídos em determinados grupos. Segundo esse autor, do ponto de vista sociológico, as 

relações que desenvolvemos com o outro manifestam-se em nós de duas formas 

principais: (1) na singularidade dos indivíduos; (2) ou ao nos identificarmos como 

representante de uma categoria social, com traços facilmente perceptíveis. 

De acordo com a definição de símbolo social, esses são fenômenos percebidos de forma 

geral pelas pessoas, mas de um modo subjetivo – não declarado abertamente. Eles 

determinam o sentido que eventos do dia a dia tem dentro de uma comunidade 

(LENHARD, 1975).  

Isso quer dizer que alguns elementos típicos de um certo grupo, como por exemplo sua 

forma de vestir, falar ou se comportar podem ser lidos como uma representação, um 
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símbolo do coletivo. Portanto, pessoas podem desempenhar a função de símbolo social 

em decorrência da posição que ocupam na sociedade ou de seus atributos pessoais. 

Existem padrões de comportamento específicos associados a cada “tipo de pessoa” que 

carregam consigo uma série de valores sociais. Quanto mais importante for esse valor 

agregado, maior serão as forças empenhadas em sua preservação e, consequentemente, 

maior será a resistência a mudanças (LENHARD, 1975). 

Lenhard (1975) também apresenta o conceito de status, definindo-o como uma divisão 

hierárquica e dicotômica das posições sociais em melhores e piores. Neste sentido, 

dependendo do tipo social do indivíduo e do local que ele ocupe na sociedade, a ele (a) 

lhe será atribuído mais ou menos respeito. 

Justamente sob essa ótica que Pierre Bourdieu faz sua interpretação da sociedade. Ele 

considerou os perfis sociais e onde eles ocorrem, em que reemerge o conceito de habitus. 

Essa teoria interpreta a existência de uma sociedade de classes sob a lógica de manutenção 

do poder a partir de grupos de dominados e dominadores, que lutam para manter seus 

costumes de vida (DENDASK e LOPES, 2016; SETTON, 2002; TINEU, 2017).  

O primeiro uso de habitus que se tem notícia foi feito por Aristóteles na Grécia antiga. 

Ao resgatar a ideia de “virtude”3, desenvolveu-se o conceito de hexis, como sendo um 

estado do caráter moral que orienta a conduta dos indivíduos e que seria a raiz para 

definição de habitus (DENDASK e LOPES, 2016). Porém, apesar de antigo, foi com 

Bourdieu que o conceito de habitus foi mais difundido. Para o autor, os indivíduos não 

estão isolados, mas influenciam e são influenciados pelas estruturas sociais como um 

todo. Dessa forma, Bourdieu tenta entender as relações entre os indivíduos, considerando 

a estrutura social em que vivem explorando o conceito de campo, que seria o espaço em 

que as disputas de poder ocorrem (SETTON, 2002). 

Dessa feita, são as interações ocorridas entre os indivíduos e entre esses e o espaço que 

ocupam que definem os aspectos da comunidade. Por meio de uma disputa de poder, 

formam-se grupos dominantes que submetem os dominados a seus modos de 

investimentos, tempo, trabalho, entre outros.  

A depender dos valores repassados pelas instituições sociais às quais pertencem, 

principalmente família e escola, os indivíduos assumem práticas culturais, estéticas e 

políticas diretamente relacionadas ao seu grupo social. As preferências individuais não 

																																																	
3 Virtude: Segundo Yara Frateschi, para Aristóteles, a virtude seria uma disposição do caráter que dirige, 
nos homens, a escolha de suas ações e emoções e que consiste na observação do meio termo em relação a 
nós mesmos, o qual é determinado pela razão. (FRATESCHI, 2008) 
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seriam fruto do acaso, mas refletiriam o nível de instrução, o capital cultural e a herança 

familiar de cada um, bem como a lógica interna de cada campo (ALVES, 2008). 

Com isso, aqueles que possuem o mesmo tipo de habitus tendem a apresentar 

comportamentos, escolhas e gostos semelhantes e são essas preferências que determinam 

o que é próprio de cada grupo social. Como são essas relações que definem o habitus de 

cada grupo e a posição que ocupam em um campo, aqueles com o mesmo tipo de habitus 

costumam agir de modo a seguir as expectativas criadas sobre eles. 

Se aplicarmos tais questões ao se tratar da educação e da formação dos cidadãos enquanto 

força de trabalho, indagamos se há possibilidade de existirem grupos profissionais com 

características semelhantes entre si, que seriam lidas pelos demais enquanto próprias 

daquela categoria. Em nosso entendimento, ao mobilizarmos o conceito de habitus, tais 

similitudes (d)entre certas classes e categorias sociais, expressaria intencionalmente a 

presença destes grupos nos diversos espaços sociais para influenciar todos os tipos de 

relações que ali ocorrem. 

Considerando o exposto, nós nos questionamos se não haveria uma relação entre habitus 

e as características e padrões de comportamento historicamente descritos como típicas 

dos médicos. Será que aquilo que inicialmente chamamos de estereótipo do médico 

poderia, na verdade, corresponder a um habitus tal qual define Bourdieu? 

Quando elaboramos a hipótese de que grupos sociais possam se apropriar de certos cursos 

e carreiras, atraindo seus semelhantes, Vargas (2015) defende a reprodução de um habitus 

também dentre os estudantes universitários. 

Do mesmo modo, outros grupos que estejam excluídos do acesso a inúmeros bens sociais, 

entre eles o ensino superior, podem refletir certo conformismo com essa diferença. O 

conceito de habitus pode explicar essa postura ao perceber que tais grupos excluídos 

também identificam esse habitus universitário, e se veem distante dele (MELO, 

CAMPOS e ZARIAS, 2015). 

Ristoff (2013; 2016) associa-se às hipóteses desses autores, uma vez que identifica, dentre 

os universitários brasileiros, um perfil elitizado, mais acentuado em cursos de “maior 

prestígio social”, em que se percebe forte exclusão de certos grupos étnico-raciais e 

socioeconômicos presentes na sociedade brasileira. Tais cursos seriam aqueles de alta 

demanda, preferidos pelos estudantes mais ricos.  

Por esse raciocínio, nós nos propusemos a estudar a formação médica, em busca de 

evidências na literatura se há ou não um perfil típico desta categoria profissional (no caso 

deste estudo, referimos à medicina). Afinal, segundo Arouca, (1975) é importante refletir 
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sobre a formação médica, pois a ampliação dos conceitos de saúde e doença, bem como 

a valorização das relações entre ciência e sociedade estão intrinsicamente ligadas a 

reorientação do que é ser um profissional de medicina. 

Koifman, (2010) em seu estudo “A função da universidade e a formação médica”, 

compreendeu a universidade como um local de produção, controle e legitimação e não 

apensas absorvendo ideias e costumes. Por conseguinte, ela (universidade) se configura 

como um espaço de disputa de poder. Segundo a autora, a existência de uma crise 

internacional da universidade ao longo do século XX – e as novas exigências à educação 

superior que se apresentaram com ela – levou a necessidade de mudanças na formação 

dos trabalhadores da saúde. Esses, diante de uma outra realidade, saem da condição de 

meros recursos humanos para um conceito de agentes sociais em um cenário de saúde, 

atuando como responsáveis pelo cuidado em saúde. 

Neste contexto, a o curso de Medicina da UFF assume um importante papel. Como 

explicitado por Koiffman (2001), desde 1970 iniciou-se um processo de discussão do 

currículo médico da UFF, comandado por professores e alunos, por meio do Diretório 

Acadêmico Barros Terra (DABT). Tal processo sofreu várias interrupções, sendo 

retomado em 1983. Em 1992, abriu-se uma reforma curricular, com implantação do então 

novo currículo em 1994. As discussões realizadas nesta reforma centravam-se na 

definição do profissional a ser formado, no estudo de documentos de outras reformas 

curriculares, na realidade do Brasil, no estudo dos serviços de Niterói e das realidades do 

ensino. 

Uma das conclusões que o grupo responsável pela reforma curricular chegou foi a de que 

o sistema de saúde não estaria atendendo às necessidades de assistência médica da 

população. O ensino focado na doença, com ênfase em aulas teóricas não atendiam ao 

perfil desejado para o médico formado. 

Neste contexto, surge um modelo de currículo para o curso de Medicina da UFF com o 

objetivo de formar um profissional humanista, com habilidade técnica e compromisso 

social, e que busque, ao mesmo tempo, à interdisciplinaridade e repense constantemente 

os conhecimentos da área médica. 

Como se percebe, o curso de Medicina da UFF apresenta há muito tempo uma 

preocupação com o perfil de médico formado por ela e em como este profissional está 

atuando junto à sociedade. Porém, como dito, para entender o perfil do egresso, é 

necessário ir além de estudos curriculares, sendo fundamental questionar quem está 

ocupando a universidade. 
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Portanto, faz muito sentido estudar o perfil do estudante de Medicina da UFF para 

entender de que modo ele influencia no médico que essa universidade forma e no médico 

que ela deseja formar. Se dentro da Universidade Federal Fluminense buscamos um curso 

de excelência, que esteja apto para atender às demandas da população, precisamos falar 

de quem compõe a universidade. Quem somos nós, alunos e professores. 

Nesse sentido, buscamos saber se entre os estudantes do curso de medicina da UFF há 

um perfil homogêneo em relação a critérios socioeconômicos e raciais. A fim de termos 

um sólido substrato teórico que permita analisar os dados encontrados em nossa pesquisa, 

faz-se necessário apresentar os conceitos de raça, racismo e classe social, os quais serão 

usados como base para a discussão. 
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2 Referencial teórico 

2.1 Raça e Racismo 

Neste item nosso objetivo foi abordar o conceito social de raça e apresentar algumas das 

teorias formuladas sobre as origens e impactos do racismo nas sociedades ocidentais. 

Com isso, queremos defender que o racismo existe sim em nosso meio e não somente de 

forma agressiva e evidente, mas, principalmente, de forma institucionalizada e velada, o 

que sem dúvida impacta no acesso à universidade, sobretudo em profissões de maior 

prestígio, como é a Medicina. 

Uma pontuação inicial necessária diz respeito ao uso do termo raça, uma vez que, 

biologicamente, é tido como inadequado e em desuso, pois como não há diferenças 

genéticas entre nós, todos pertenceríamos a uma mesma raça: a humana. Contudo, o uso 

da palavra raça enquanto conceito social é de grande valor, existindo como uma 

construção sociopolítica. 

Em publicação de 2013, “Características étnico raciais da população”, o IBGE coloca a 

pertinência do uso social de raça. Apesar de ter uma origem linguística negativa e 

desfavorável, o importante é considerar os sentidos e efeitos da palavra. Ou seja, segundo 

o IBGE, ainda que raça não corresponda a uma realidade científica do ponto de vista 

genético, corresponde a uma realidade social. 

Com isso, conclui-se que a aplicação de tal conceito é válida em seus aspectos sociais, 

estabelecendo uma espécie de marca natural, possibilitando o estabelecimento de 

categorias ou grupos sociais qualificados como raciais. Dessa maneira, uma pessoa pode 

ser identificada, classificada, discriminada, priorizada a partir de uma cor/raça/etnia ou 

outra origem atribuída a ela por terceiros.  

De modo semelhante, Seyferth, (1986) afirma que apesar do conceito biológico de raça 

não ter instrumentalidade para as ciências sociais, a palavra raça evoca classificações de 

ordem física usadas para marcar diferenças sociais. De acordo com a autora, esse 

significado biológico é deformado por questões de hierarquia, de modo a defender que 

haveria uma raça superior a outra. Logo, colocando-a como inferior biologicamente, 

também a coloca como inferior social e culturalmente. 

Porém, não teriam sido as diferenças físicas que deram origem ao que chamamos de 

racismo, mas o significado social atribuído a essas diferenças e a forma como é utilizada 

pelos Homens. Ou seja, uma pessoa é considerada inferior por suas características físicas 

e isso assume um sentido social (SEYFERTH, 1986). 
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D’Adesky, (2009) também defende a inaplicabilidade do conceito de raça de um ponto 

de vista genético, pois a história da humanidade contraria a ideia de uma raça pura. No 

entanto, o homem comum ao olhar para outra pessoa a tipifica e classifica segundo o 

fenótipo. Logo a ausência de construção cientifica de raça não apaga as evidências de 

raça simbólica, percebida e interpretada. E é disso que se alimenta o imaginário racista. 

Durante a invasão4 das Américas e da África pelos europeus foi forjada a ideia de que os 

povos da raça negra teriam um papel insignificante na história da humanidade, sendo 

apenas coadjuvantes, inclusive, no seu próprio continente. Assim, Moore (2007) coloca 

não ser possível compreender as origens do racismo sem pensar de que forma os povos 

da raça negra atuaram na história da humanidade: como surgiram, o que faziam, em quais 

conflitos se inseriram. Assim, é preciso desconstruir a visão eurocêntrica e racializada 

com a qual a história tem sido contada. 

Ao partilhamos do mesmo patrimônio genético entende-se que as diferenças fenotípicas 

entre os humanos se devem a mudanças genéticas aleatórias e/ou pressões seletivas do 

ambiente, as quais independem de vontades individuais ou coletivas. Quando a ciência 

apresenta fortes evidências de que a origem da humanidade foi apenas uma é 

desconstruída a existência de uma supremacia genética formando uma raça superior, a 

dos brancos (MOORE, 2007; DIOP, 1955). 

Atualmente, pode soar estranho para alguns de nós que essa teoria de superioridade dos 

povos brancos já tenha sido prevalente. Entretanto, conforme abordado por Moore (2007), 

essa ideia foi, por muito tempo, considerada correta e serviu de base para alguns regimes 

totalitários, que exaltavam a suposta pureza e supremacia dos povos arianos. 

Por conseguinte, comprovar, em bases científicas, a inverdade de uma teoria sobre a 

supremacia genética branca desconstrói a existência de uma raça superior. A definição de 

que a origem da humanidade é uma só, e no continente africano, evidencia que tal 

superioridade não passa de uma construção social, sem provas biológicas que a 

justifiquem (DIOP, 1955). Para além do conhecimento científico, essas descobertas têm 

impacto direto no imaginário social coletivo, ou seja: nas raízes do racismo. 

Moore (2007), assim como Diop (1955) e Petruccelli, (2013), coloca a origem dos povos 

na África como central na problemática do racismo, que já existiria mesmo antes de sua 

																																																	
4 Para Seguy (2014) o termo mais apropriado é invasão das Américas, e não conquista, como a historiografia 
oficial estabilizou os sentidos do discurso colonialista. As Américas eram povoadas, inclusive por povos 
muito avançados como os popularmente conhecidos Incas e Maias. A Antropologia que estuda os povos 
Ameríndios tem descoberto importantes contribuições de uma cosmovisão bosquímanas, por exemplo, num 
artesanato pré-colonial.    



	
	

	

24	

definição. Baseando-se em documentos históricos – como obras de Aristóteles, Homero 

e Platão, e mitos-arquétipos dos povos euro-semitas, incluindo a Bíblia judaica, os textos 

védicos (principalmente o Rig-Veda), os escritos fundadores do Zoroastrismo persa (Zend 

Avestra), e até mesmo o Alcorão – os autores percebem a existência de uma hostilidade 

aos povos negros. 

“Uma cor excessivamente preta é a marca do covarde, como testemunha 
os egípcios e os etíopes, mas também uma cor excessivamente branca 
é indício de covardia, como podemos ver com as mulheres. Porém a cor 
que corresponde à coragem deve ser intermediária entre esses extremos 
[...]. Se os olhos são pretos demais, isso indica covardia, como temos 
visto no caso da significação da cor preta” (Trecho de A Fisiognomia 
de Aristóteles – LOVEDAY e FORSTER, 1913 apud MOORE, 2007, 
p. 57).	
"Aqueles que vivem em regiões que são montanhosas, duras, altas e 
bem abastecidas de água, onde as mudanças das estações mostram 
pronunciadas diferenças tendem a ser altos, bem adaptados para a 
resistência e a coragem e tais naturezas são passíveis de possuírem 
muita selvageria e ferocidade. Aqueles que habitam regiões baixas, que 
são gramadas e pantanosas e têm mais ventos quentes que frios, onde 
não há água quente, estes não serão altos nem bem constituídos, mas 
tendem a ser atarracados, corpulentos e de cabelos escuros; eles 
mesmos são mais morenos que loiros, mais suscetíveis ao catarro que à 
bile. Similarmente, nem coragem ou resistência são naturalmente parte 
de seu caráter, mas a imposição da lei talvez as produza artificialmente" 
(Trecho de Ares, Águas, Lugares de Hipócrates - apud ISAAC, 2004, 
p. 65 apud MOORE, 2007, p. 68).	
"cabelos crespos, sobrancelhas pouco abundantes, narinas largas, lábios 
grossos, dentes pontudos, cheiro da pele forte, olhos pretos, rachas nas 
mãos e nos pés, desenvolvimento das partes genitais e uma petulância 
excessiva, resultado, na concepção de Galeno, da formação imperfeita 
do cérebro, que explica também a fraqueza de inteligência" (Trecho da 
obra de Al-Masudi, falecido em 956 citando os atributos que Claudio 
Galeno - (129-200) conferiu aos negros. MASUDI apud LEWIS, 1992, 
p. 52 apud MOORE, 2007, p.87).	
"De entrada, nota-se que a autodenominação das tribos leucodérmicas 
invasoras, procedentes do sul do Irã e da Ásia Central, é arri, ou ária 
(traduzido por: "gente da pele nobre"), e que seus oponentes, os negros 
dravidianos são designados globalmente de dasyu (denominação 
coletiva para "negros") ou anasha ("gente do nariz chato"). Assim, o 
Rig-Veda relata que Indra, suposto líder dos invasores arianos, logo 
transformado em semi-Deus, ordenou a seus súditos guerreiros para 
"destruir o dasyu" e "eliminar a pele negra da face da Terra" (MOORE, 
2007, p.51).	

 

Moore, (2007) entende haver uma atitude negrofóbica histórica, muito antes do conceito 

de raça ser definido. É a partir dessas constatações sobre o medo e a hostilidade universais 

ao negro que, de acordo com o autor, devemos analisar a gênese do racismo. 
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A história que lemos, vinda daqueles considerados como os grandes pensadores da 

história de origem greco-romana, é contada pelos que invadiram a África, dominaram 

seus povos e tiveram êxito em seus objetivos. Ou seja, é contada pelos que venceram e é 

a esse material a que temos acesso. Dessa feita, entende-se que a visão prevalente seja a 

deles, a dos vencedores e não a dos povos dominados. 

Outrossim, ao difundir pelo mundo a certeza da primazia branca, os pensadores gregos e 

romanos colocam os povos negros como inferiores. Em outras palavras, tal inferioridade 

é atribuída às suas características fenotípicas: o diferente é inferior e o diferente é negro. 

Consequentemente, o racismo já existia desde tempos muito remotos da história. Era um 

fenômeno que já acontecia, mas não havia inicialmente a separação de raças, nem uma 

definição para tal. Assim, esse fenômeno precisava de uma teoria para legitimá-lo e, com 

isso, surge a teoria racialista (MOORE, 2007). 

Para Quijano, (2005), a dominação europeia sobre as Américas e o desenvolvimento do 

capitalismo enquanto sistema produtivo determinaram uma nova estrutura de poder 

mundial e um dos pilares desse poder é justamente a separação das pessoas em raças 

inferiores e superiores. Por isso, raça seria uma construção social, mental, que expressão 

a ideia de dominação das colônias.  

A construção da categoria raça baseou-se em diferenças fenotípicas entre conquistados e 

conquistadores, tendo como referência características biológicas, produzindo novas 

identidades na América: brancos, negros, índios, mestiços. Isso foi uma das maneiras dos 

europeus legitimarem sua dominação na colônia, uma vez que se sentiam uma raça 

melhor (QUIJANO, 2005). Essa concepção sobre as raças e as identidades a elas 

atribuídas tem sido historicamente associada aos lugares sociais ocupados pelas pessoas, 

permitindo uma nova estrutura de controle do trabalho. Surge-se uma divisão racial do 

trabalho, em que uma das coisas entendidas era de que o trabalho assalariado era 

exclusivo dos brancos que, por isso, não poderiam ser escravizados. Os negros, por serem 

inferiores, poderiam (QUIJANO, 2005). Atualmente, pode-se perceber isso ao observar 

os menores salários das populações negras.   

Outro ponto importante, diz respeito às nomenclaturas dadas as cores/raças. Diversas 

correntes sociológicas defendem o uso do termo raça, pois este teria maior identificação 

com a população, além de não permitir a invisibilidade do conceito de raça na construção 

do racismo (SANTOS, 2001). Pesquisadores da temática racial como Nelson do Valle 

Silva e Carlos Hasenbalg e correntes do Movimento Negro ao analisarem a situação do 
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negro brasileiro, agregam as categorias raciais “preto e pardo” entendendo-as como 

expressão do conjunto da população negra no Brasil (HERINGER, 2002; GOMES, 2010).  

Ao estudarmos as categorias raciais, temos a classificação de preto, pardo, branco, 

amarelo e indígena proposta pelo IBGE, mas também temos classificações que agrupam 

pretos e pardos em uma única categoria: a de negros.  

 

2.2 As particularidades do Brasil 

Até aqui buscamos fazer uma revisão das origens do conceito de raça e do racismo a partir 

da história da Humanidade. Contudo, esse processo deu-se de forma diferente nas 

Américas, por serem formadas por sociedades mais jovens. Além do mais, a América foi 

um dos grandes consumidores de mão de obra escrava, que estava na base do sistema 

produtivo das colônias (PETRUCCELlI, 2013).  

Na Primeira República, assume com mais força a necessidade de se criar uma identidade 

nacional, um conceito de povo brasileiro. Nesse período, diversas teorias surgem sobre 

como fazer isso, analisando os vários fatores que levaram/levariam ao sucesso ou ao 

fracasso desse processo de construção de identidade nacional (OLIVEIRA, 2007). 

As discussões sobre o conceito de raça ganham destaque nesse momento, quando se 

buscou entender o papel dos diferentes povos que ocupavam o território do Brasil nessa 

construção da identidade nacional. Com a abolição da escravidão em 1889, a figura do 

negro passa a ser considerada como participante desse processo identitário (OLIVEIRA, 

2007). 

Oliveira (2007) aborda o conceito de “legalização da abolição” ao invés de apenas 

abolição. Isso porque em 1889, apenas 5% dos negros eram escravos. Apesar de não se 

falar muito sobre isso, o movimento negro sempre existiu ao longo da história fazendo 

resistência, de modo que em 1889 95% dos negros já haviam conseguido sua liberdade 

por meio desse movimento.  

O Brasil assume então essa posição de abolir a escravidão em virtude de uma pressão 

internacional, visto que era um dos poucos países a ainda mantê-la. Contudo, essa decisão 

não tem um caráter objetivo de retirar os negros de uma condição sub-humana ou de 

marginalidade, devolvendo sua dignidade. A forma como a abolição ocorreu condenou 

os negros a uma marginalidade e imobilidade social. Ainda que não tenha ocorrido 

legalmente, nenhuma forma de segregação, como o apartheid nos EUA e África do Sul, 

os ex-escravos ficaram a margem do sistema econômico (SANTOS, 2001; HERINGER, 

2002). 
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Assim, na Primeira República, as instituições culturais brasileiras vão se incorporar das 

teorias europeias, entendendo a presença dessas raças inferiores como a responsável pelo 

fracasso e pela inferioridade da nação. Logo, por conta disso, vão propor o 

desaparecimento das populações negra e indígena do território (OLIVEIRA, 2007). 

Dessa maneira, foram estabelecidas políticas públicas visando a tal desaparecimento 

(SEYFERTH, 1986; OLIVEIRA, 2007). Entretanto, tais políticas só vão corroborar um 

processo que já acontecia desde meados do século XIX, antecipando-se a teoria do 

racismo científico. Alguns autores da época como Manoel Bonfim vão se opor a essa 

teoria do determinismo racial, mas sem ter destaque na comunidade intelectual. 

Segundo Oliveira (2007), com a chegada da Corte portuguesa ao Brasil em 1808, diversas 

instituições culturais foram criadas e ocupadas pela elite intelectual da época que 

propagava essas teorias sobre o determinismo racial e o racialismo. Além de instituições 

como o Museu Nacional, que se destinavam a estudar a população, sua história e 

geografia, surgem também faculdades, inicialmente de Direito e Medicina. 

As faculdades de Medicina começam na Bahia e no Rio de Janeiro, também com a função 

de justificar e legitimar a exclusão e inferiorização da população indígena e 

principalmente da população negra. No Rio de Janeiro, a faculdade de Medicina 

priorizava o estudo da doença, com foco nas doenças tropicais, como febre amarela e 

doença de Chagas, as quais seriam solucionadas com programas de eugenia da população. 

Já na Bahia, o foco era no doente e não na doença, considerando como doentes os mestiços 

(OLIVEIRA, 2007).  

Ao se considerar negros e índios como raças degeneradas, a escola baiana de Medicina 

avaliava que era a partir da mestiçagem que surgiam a loucura, a criminalidade e a doença, 

legitimando os programas eugênicos com objetivo de fazer uma depuração da raça. Tais 

estudiosos mobilizavam em favor de suas teses a teoria darwinista para interpretar a 

sociedade, colocando o cruzamento entre raças e a mestiçagem como o grande mal 

brasileiro (OLIVEIRA, 2007). 

Diante desses conceitos, Oliveira (2007) vai classificar o pensamento racial brasileiro em 

quatro fases. As teorias que sustentaram todas essas fases culminaram, atualmente, no 

reconhecimento por parte do poder público da existência do racismo e da exclusão da 

população negra. Com isso, passou a promover políticas de inclusão e promoção da 

igualdade racial que, apesar de representarem um avanço, ainda são consideradas como 

insuficientes. 

As quatro fases descritas pela autora são: 



	
	

	

28	

1ª fase: o racismo científico que data do final do século XIX até 1914; 

2ª fase: intermediária representada pela consolidação do ideal de branqueamento, anos 

1920/1930; 

3ª fase: questionamento sobre a democracia racial e subordinação do conceito de raça ao 

de classe; 

4ª fase: autonomia da raça em relação à classe social. 

A primeira é caraterizada pelo racismo científico, que foi absorvido a partir de teorias 

europeias, as quais consideravam a presença de uma raça pura, branca, como 

determinante no progresso da nação. Dessa maneira, por conta da presença maciça de 

negros, o Brasil teria seu sucesso e desenvolvimento inviabilizados (OLIVEIRA, 2007). 

A partir de então que se iniciam as discussões sobre políticas de branqueamento, com a 

importação de mão de obra europeia. Nessa época também há certa distorção entre os 

intelectuais, sendo que uns consideravam a mestiçagem como algo positivo e outros que 

a consideravam como negativo (SEYFERTH, 1986).  

Milhões de imigrantes europeus entraram no país durante as últimas décadas do século 

XIX e no início do século XX. Essa força de trabalho foi contratada preferencialmente 

para agricultura e indústria que estava sendo implantada nas principais cidades, numa 

tentativa explícita de “branquear” a população nacional (HERINGER, 2002). 

A segunda fase, classificada como intermediária, ocorreu entre as décadas de 1920 e 1930 

e é marcada pela inclusão de outros fatores que influem na determinação do conceito de 

nação, como as artes e a literatura. Assim, a raça não é mais considerada como um fator 

exclusivo para a construção de uma identidade nacional (OLIVEIRA, 2007).  

Em seguida ocorre uma forte crise política, literária e artística, culminando com a Semana 

de Arte Moderna, em 1922. Um dos ícones dessa época é o personagem Jeca Tatu, de 

Monteiro Lobato, um mestiço representante da miséria do interior, mas que se recupera 

ao submeter-se às regras de eugenia. A Semana de Arte Moderna foi um dos marcos mais 

importantes da época, porque a criação de uma identidade nacional precisava de um 

propulsor, que é a arte (OLIVEIRA, 2007; CHAUI, 2016). 

Paralelamente a essa desnaturalização da raça como o único fator a influenciar na 

construção da nacionalidade, o nazismo alemão ganha força afirmando sua superioridade 

em relação a negros e judeus, colocando o critério racial como determinante do sucesso 

ou fracasso de um povo. Além disso, é também nesse período que se consolida o ideal de 

branqueamento e o aparecimento da ideia de democracia racial, termo usado pela primeira 
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vez em 1940 por Roger Bastide.  Famoso no Brasil por defender essa teoria, Gilberto 

Freyre só vai utilizar esse termo em 1962. 

Assim, os autores dessa época vão apresentar o sertanejo, o indígena e o mestiço para o 

resto do país – que desconhecia as populações do interior e de regiões pouco 

desenvolvidas – fora do grande eixo socioeconômico protagonizado pelo Sudeste. Essas 

pessoas eram tidas como fortes, destemidas e boas de alma e coração, talhadas pelos 

agouros de uma vida sofrida, mas que recebendo o progresso, se tornariam mais evoluídas 

e dignas (OLIVEIRA, 2007).  

Portanto, a segunda fase pode ser resumida como a consolidação do mito da democracia 

racial e da necessidade das políticas de branqueamento. Há o entendimento de que a 

salvação para os povos sofridos do interior é o acesso ao progresso, o qual tem uma 

característica essencial: a de ser da raça branca (OLIVEIRA, 2007).  

A terceira fase é marcada pela existência da democracia racial e subordinação do conceito 

de raça ao de classe, ganhando destaque a Escola de Sociologia e Política de São Paulo 

com Florestan Fernandes, que vai questionar a teoria da democracia racial. No lugar de 

nos envergonharmos de nossa maioria negra e mestiça, devíamos nos orgulhar e admirar 

isso como um sinal de nossa tolerância e integração racial. Afinal, nós não possuíamos 

uma segregação legal como nos Estados Unidos e na África do Sul e éramos capazes de 

conviver bem com todas as raças (HERINGER, 2002). 

Na quarta fase, ganham força os estudos que defendem a autonomia do conceito de raça 

ao de classe, com destaque para Carlos Hasenbalg, no Rio de Janeiro. Além disso, no 

final dos anos 2000, observa-se uma mobilização diferente do poder público diante da 

problemática racial (OLIVEIRA, 2007). 

É importante reafirmarmos e divulgarmos a ideia de que o povo negro não assistiu a todo 

esse processo de exclusão e coisificação silenciosamente. Desde a época da escravidão, 

diversas eram as formas de resistência desenvolvidas pelos movimentos negros, os quais 

persistem até hoje, garantindo uma série de políticas sociais voltadas para essa população, 

bem como as lutas contra outras manifestações do racismo. Exemplos dessa resistência 

foram os quilombos, a criação de irmandades, lutas internas e até mesmo o suicídio, além 

da preservação da cultura africana por meio da capoeira, criação de terreiros, entre outros 

(OLIVEIRA, 2007). 

Desse modo, pressionado pelo movimento negro, o Estado brasileiro reconheceu a 

existência da discriminação racial e a necessidade de promover políticas públicas que 

reparassem a exclusão desses grupos.  
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Assim, foram criadas ações afirmativas e órgãos específicos para tratar da questão, 

iniciadas no primeiro mandato do governo Lula – antecedidas por debates públicos e 

grupos de trabalho no governo Fernando Henrique Cardoso – intensificadas no segundo 

mandato Lula e primeiro de Dilma Rousseff. 

Em geral, as medidas tomadas pelo governo Lula em seu segundo mandato reconheciam 

a presença da discriminação racial no cotidiano brasileiro, compreendendo suas origens 

históricas que ainda se perpetuam, bem como a necessidade de medidas específicas para 

promover a igualdade racial. Esse entendimento não excluiu a ideia de que deveriam 

existir medidas de caráter universal, para além das políticas afirmativas, porém se admitiu 

que ambas sejam necessárias complementarmente. 

Dentre essas medidas governamentais destacam-se: Seminário Internacional 

Multiculturalismo e Racismo, promovido pelo Ministério da Justiça e Secretaria de 

Direitos Humanos, em 1996; criação do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) de 

Direitos Humanos, em 1996; III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, com importante participação 

do movimento negro nacional e apoio do poder público brasileiro, em 2001; criação da 

Secretaria da Promoção de Políticas da Igualdade Racial (Seppir)5 e a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), em 2003. 

Neste contexto, não podemos deixar de ressaltar a citada Conferência Mundial contra o 

Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, 

promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), de 31 de agosto a 8 de setembro 

de 2001, na cidade de Durban, na África do Sul. A partir desta conferência, o Movimento 

Negro brasileiro ganhou ainda mais força em suas reivindicações. Uma das muitas 

conquistas vindas a partir dos frutos de Durban é a Lei de Cotas para as universidades e 

institutos federais (OLIVEIRA, 2007; GOMES, 2012; 2012). 

 

2.2.1 O mestiço 

Oracy Nogueira foi um dos primeiros pesquisadores brasileiros a teorizar o conceito de 

preconceito racial, em suas diversas nuances, inerentes a cada cultura (OSORIO, 2003). 

																																																	
5Fruto do reconhecimento das lutas históricas do Movimento Negro brasileiro, a Seppir foi criada em 2003, 
pela Medida Provisória n° 111, de 21 de março de 2003, convertida na Lei nº 10.678, com status de 
Ministério. No governo Temer, em 2017, foi retirada do Ministério de Mulheres, Igualdade Racial e 
Direitos Humanos, sendo realocada no Ministério dos Direitos Humanos. Com a eleição do presidente Jair 
Bolsonaro, a secretaria passou a integrar o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. 
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Para ele, uma das formas de se compreender o preconceito racial é quanto ao modo de 

atuar, havendo um preconceito chamado de marca e um de origem (NOGUEIRA, 2006). 

Quando o preconceito de raça ocorre por conta das características físicas de uma pessoa, 

ou seja, a aparência, diz-se que é de marca. Por outro lado, quando apenas a ascendência 

é suficiente para o preconceito se estabelecer, diz-se que este é de origem (NOGUEIRA, 

2006) 

No Brasil, o preconceito racial se caracteriza por ser preponderantemente de marca. Ter 

um corpo de aparência branca, com as marcas que se imagina ter o branco, cor da pele, 

cabelos, os traços da face, é o ideal (OSÓRIO, 2003; NOGUEIRA, 2006). 

Assim, em locais onde o preconceito de marca é prevalente, como no Brasil, quando há 

indefinição de como caracterizar a cor/raça de uma pessoa, são levados em conta outros 

elementos não raciais: como as maneiras, a educação sistemática, a formação profissional, 

o padrão de vida ou o poder econômico. Por conseguinte, é composto um perfil e uma 

classificação para o sujeito que é observado (MUNANGA, 1999). 

A partir disso surgem colocações racistas para se referir a negras e negros, tais como nos 

casos em que o fenótipo lido é de “moreninho”, “nem é tão preto”, “mulata”, “negão”, 

em que ocorre invisibilidade dessas pessoas e de sua identidade enquanto negra(o). Isso 

só foi possível no Brasil, devido à presença do mestiço (MUNANGA, 1999). 

De modo semelhante, desenvolveu-se o pensamento de que o mestiço pode “ascender” a 

condição de branco, caso adquirisse um perfil mais “esbranquiçado”. Já para os norte-

americanos nem a mestiçagem nem a elevação da condição socioeconômica vão mudar a 

condição do negro diante do branco, demarcando um preconceito de origem 

(NOGUEIRA, 2006). 

Destarte, no Brasil, o mestiço era interpretado como uma “categoria racial” intermediária, 

que após algumas gerações poderia evoluir para a branquitude, caso seus filhos se 

relacionassem com pessoas cada vez mais claras. Nos EUA, o mestiço não teve nenhum 

privilégio em relação ao negro, ainda que lá os mestiços também fossem maioria entre os 

libertos. Por conta dessa polarização, o casamento inter-racial não poderia oferecer 

solução para o mestiço, pois ele e seus filhos ainda seriam lidos como negros 

(MUNANGA, 1999; OSÓRIO, 2003; NOGUEIRA, 2006). 

Por isso, Kabenguele (2009) coloca que o papel mais importante das relações inter-raciais 

foi dos filhos desses casais: os mestiços. Com isso, eles vão ocupar os locais importantes 

demais para serem destinados aos negros (que ainda eram tidos como escravos, mesmo 
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após a legalização da abolição), mas que também eram inferiores para serem ocupados 

por brancos. 

Por outro lado, o surgimento do mestiço estabeleceu certa rivalidade desses com os 

negros, uma vez que os filhos dos relacionamentos inter-raciais se sentiam mais próximos 

do ideal branco, negando-se enquanto negros e não se identificando com seu sofrimento 

e suas reivindicações. Assim, a ideologia do branqueamento como opção para salvar a 

sociedade brasileira do subdesenvolvimento e da primitividade dividiu negros e mestiços 

e alienou a construção da auto identidade desses dois grupos (MUNANGA, 1999). 

A maior parte da população brasileira, segundo tal autor, vive nessa linha flutuante, que 

enfraquece o sentimento de identificação e solidariedade com os negros indisfarçáveis. 

Esse processo gera e alimenta uma alienação que dificulta os processos de formação de 

identidade coletiva. 

Logo, isso nos leva a pensar que, no Brasil, há uma associação do “ser negro” com algo 

negativo e, consequentemente, um estímulo para que o negro busque ser branco, apague 

suas características fenotípicas e culturais e tente romper essa linha de cor, seguindo a 

lógica de branqueamento. 

 

2.3 Classe social 

De modo semelhante como fizemos com o conceito de raça e racismo, apresentamos uma 

revisão de literatura acerca do conceito de classe social, buscando ferramentas para 

discutir os dados de nossa pesquisa de forma consolidada. 

Santos (1987) afirma que apesar de Karl Marx (1818–1883) ter sido um dos mais 

conhecidos autores a trabalhar o conceito de classe social, não foi ele quem o criou. 

Aristóteles, por exemplo, desde a Antiguidade Grega, divide a sociedade em escravos e 

homens livres. Além disso, na Política divide os cidadãos em pobres, classe média e ricos. 

Nesta mesma obra, estabelece relações entre formas de governo e o predomínio de certas 

classes sociais. 

Na Bíblia, os livros Atos dos Apóstolos e o Novo Testamento, como um todo, estão cheios 

de referências às classes sociais, sempre observadas da relação de pobres e ricos ou das 

relações escravistas. Santo Tomás de Aquino (1225–1274) dividia a sociedade em ordens 

sociais bastante rígidas que refletiam a cristalização da hierarquia feudal na Idade Média 

(SANTOS, 1987). 



	
	

	

33	

No entanto, ainda que Karl Marx não tenha sido o único a trabalhar com classes sociais, 

foi a partir de suas formulações  com Friedrich Engels que as ciências começaram a 

discutir classe. Assim – mesmo para aqueles que discordam dessa visão – desse momento 

em diante construir-se-á argumentos a favor e contra  a partir das ideias de Karl Marx 

(MATTOS, 2007). A contribuição de Marx às ciências foi dar ao conceito de classe não 

só uma dimensão científica, mas colocá-las como a base para explicar a sociedade e sua 

história. Seu diferenciador foi justamente propor uma análise do modo de produção 

capitalista a partir do conceito de classe social (ASSIS, 2006; SANTOS, 1987).  

Sem embargo, é preciso ter em mente que Marx não abordou diretamente a definição de 

classe social. À vista disso, o entendimento marxista baseia-se na teoria de Marx, que foi 

estabelecida a partir da análise dos modos de produção capitalista. Marx fez toda a 

avaliação do capitalismo antes de abordar o conceito de classes sociais, que surge como 

resultado da análise das forças e relações de produção (SANTOS, 1987; MATTOS, 

2007). 

Ao compreendermos o conceito marxista como central na discussão das classes sociais, 

vamos apresentá-lo, brevemente, se maneira a subsidiar as análises dos dados neste 

trabalho. Além disso, coube-nos inquirir se existe ou não um estereótipo do estudante de 

Medicina. Ou melhor, pressupomos que exista um habitus entre essa categoria de trabalho 

que se inicia ainda na faculdade. Então decidimos apresentar do mesmo modo o conceito 

de classe social para Bourdieu, um dos principais autores a dissertar sobre habitus. 

 

2.3.1 Classe social segundo Marx 

As classes sociais no marxismo não são definidas a partir de status, renda, estilo, sotaque 

ou preferência pessoal, os quais funcionam como critérios secundários. A base das classes 

sociais são os locais que ocupam no sistema capitalista de produção, de modo que elas 

não existem isoladas (GROHMANN, 2013; TINEU, 2017). 

Para Marx, as classes sociais são um fenômeno praticamente universal em qualquer 

sociedade que tenha a dominação de uma classe por outra como no escravismo, 

feudalismo ou capitalismo. Elas se formariam a partir de aspectos filosóficos, econômicos 

e históricos. Logo, são categorias históricas, ligadas ao desenvolvimento da sociedade e 

que, por isso, podem e vão sofrer reflexos diretos das mudanças da sociedade (TINEU, 

2017). 

Podemos dizer que o ponto crucial do conceito marxista de classe social não é a simples 

percepção de sua existência, mas a percepção das fronteiras e dos conflitos entre elas. 
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Segundo Marx e Engels, os indivíduos só formam uma classe quando mantem uma luta 

comum contra outra classe, numa relação de dominadores x dominados (MATTOS, 

2007). 

Barata et al. (2013) avalia que, segundo Marx, os indivíduos participam do processo 

produtivo de maneiras diferentes as quais são estabelecidas por uma soma de direitos e 

poderes. Como as classes sociais constituem-se – a partir das relações dentro do modo de 

produção capitalista – serão determinadas por meio de vínculos de exploração e 

dominação econômica. Isto é, há uma relação de dependência entre esses grupos de 

exploradores e explorados que define as regras do mercado, estruturando as relações de 

classe e caracterizando a estrutura da sociedade capitalista ocidental. De modo igual, 

classe só poderia ser vista como um fenômeno social enquanto entendida em oposição 

aos interesses de outra classe, ao mesmo tempo que exista consciência de seu lugar social 

(BARATA, 2013 GROHMANN, 2013; MATTOS, 2007). 

À vista disso, o marxismo entende que o conceito de classes sociais só existe dentro da 

luta de classes, a qual tem ligação direta com a superação de um determinado modo de 

produção. Essa luta ocorreria quando as forças desse modo produção opõem-se ao sistema 

vigente, gerando conflito entre as classes, na qual emerge a consciência de classe 

(TINEU, 2017). 

Essa consciência vai além de uma mera percepção de qual lugar ocupa nesta disputa, mas 

como a representação consciente de seus interesses de classe num modo de produção. 

Ciente da profundidade necessária a essa análise, Marx estabeleceu o que seria “classe 

em si” e “classe para si”. O desenvolvimento do capitalismo transforma a massa da 

população de um país em trabalhadores, que possuem interesses e posições sociais 

comuns. Consequentemente a existência dessas condições econômicas determina uma 

classe trabalhadora, criando a “classe em si”. Ao se unir e se percebem como uma classe 

surge a “classe pra si”. Daí em diante os interesses que tem, tornam-se interesses da 

classe, que serão defendidos em uma luta de classes (MATTOS, 2007). 

Isto posto, no momento em um grupo de trabalhadores há uma conexão objetiva, mas 

seus interesses em comum não despertam essa união e nenhuma organização política, 

esse grupo não se constitui enquanto classe. Só há classe quando há conflito com outras 

classes (MATTOS, 2007). 
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2.3.2 Classe social em Bourdieu 

Outra teoria para explicar a estruturação da sociedade capitalista ocidental a partir das 

classes sociais é a de Pierre Bourdieu, que tem sua base nos conceitos de habitus e de 

campo. 

Enquanto Marx entende que as classes se definem pelas relações de força, que estão na 

estrutura das sociedades, de modo que é a dependência entre elas que caracteriza tal 

estrutura, Bourdieu confere uma posição mais ativa à classe. Para este, as pessoas são 

agentes em interação com/e no espaço social. 

Para compreender melhor a teoria bourdieusiana é imprescindível o conceito de campo. 

Este é um espaço social formado por diversas posições e suas dimensões. As posições 

dos indivíduos são definidas pelo volume de capital cultural e econômico dos agentes e 

pelo peso relativo que eles terão no meio. É preciso considerar o campo como um espaço 

multidimensional, onde as relações e as lutas acontecem (BARATA et al, 2013; TINEU, 

2017). 

Para Bourdieu, de acordo com princípios pré-estabelecidos nesse meio, os indivíduos vão 

ocupar posições diversas no espaço social, que ditam o perfil de cada um, diferenciando-

os e distribuindo-os hierarquicamente. Porém, não é o local de alguém nessa hierarquia 

que representa a estrutura das classes. Segundo o autor, dentro desses espaços sociais as 

pessoas, tidas como agentes ativos, adotam práticas cotidianas que configuram estilos de 

vida e – a partir desses – são formados diferentes grupos de status. Tais grupos 

distinguem-se uns dos outros, pois cada um define quais são os seus símbolos e limites, 

e por conta disso ocupam posições diversas na estrutura de classe (BARATA et al, 2013). 

Ou melhor, aqueles agentes que possuem interesses, atitudes e práticas sociais 

semelhantes e que estabelecem os mesmos limites simbólicos formam grupos a partir dos 

quais é possível estabelecer um recorte de classes. Por conseguinte, para Bourdieu cada 

classe é formada por um ou mais conjuntos de agentes similares, que ocupam posições 

análogas no espaço social (BARATA et al, 2013). 

Apresentando de outra maneira, Tineu, (2017) afirma que para Bourdieu,as classes são 

formadas por agentes parecidos socialmente que ocupam posições próximas no espaço, 

vivem e atuam nos mesmos ambientes executando ações semelhantes. Com isso, ele 

explora o conceito de capital cultural, uma forma de caracterizar subculturas ou setores 

de uma mesma classe. Por meio desse entendimento, a definição de cultura assume um 

sentido mais amplo. As características de uma classe que vão moldá-la vêm a partir de 

condições específicas de vidas das pessoas que a compõe que permitem o 
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desenvolvimento de uma cultura própria, característica (TINEU, 2017). Por isso, as 

pessoas de uma mesma classe vão ter gostos, estilos de vida e valores parecidos, típicos 

daquele grupo, e é a partir disso que Bourdieu coloca o conceito de habitus. Diferentes 

grupos, cada qual com seu habitus, organizam-se na sociedade em classes numa lógica 

de manutenção do poder (DENDASK e LOPES, 2016; TINEU, 2017). 

Lutando para manter seus costumes de vida, suas definições de ética, moral, posições 

políticas – entre outras práticas – formam-se  conflitos a partir de grupos dominantes e 

dominados. Logo, Bourdieu vai entender as classes como constituídas por indivíduos que 

não estão isolados, mas influenciam e são influenciados pelas estruturas sociais como um 

todo. 

O que vai compor a estrutura social, portanto, é o conjunto das categorias hierárquicas de 

status e as diferentes classes. É essa combinação que define as oportunidades econômicas 

e sociais para cada indivíduo dentro de sua classe. Assim sendo, os indivíduos são 

distribuídos em posições sociais e tais posições é que vão defini-los enquanto agentes, 

que vão definir o seu papel no espaço (BARATA et al, 2013). 

 

2.3.3 O conceito de classes sociais na atualidade  

Com a evolução da sociedade os conceitos de classe e luta de classes ganharam muitas 

interpretações a partir das ideias marxistas. Numa sociedade pós-moderna as classes 

sociais e as relações adquirem novos formatos, uma vez que as formas de comunicação, 

trabalho e interação são outras (ASSIS, 2006). 

Nesse sentido, há uma compreensão na sociologia de que os conceitos de classe social e 

luta de classes estão tornando-se frágeis, pois com o desenrolar da história surgiram novas 

maneiras de interpretar a sociedade sem que o trabalho estivesse no centro das análises. 

Isso estaria ocorrendo por conta de uma tentativa de negar as crises do capitalismo 

(ASSIS, 2006; GROHMANN, 2013). 

Essa negação da sociedade de classes é conveniente para alguns grupos estratégicos 

dominantes. Afinal, é mais fácil desqualificar o conceito, entendendo que classe não 

existe ou não é relevante, quando o discurso vem daqueles que não são afetados pelas 

privações decorrentes, justamente da sociedade de classes. Desse modo, os conflitos entre 

as classes antagônicas são mascarados, o que fragiliza a identidade e consciência de classe 

(ASSIS, 2006; GROHMANN, 2013). 

Por conta disso, muitos movimentos sociais contemporâneos perderam o caráter de 

movimentos da classe trabalhadora, justamente por retirar o trabalho de uma posição 
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central. Esses entendem a luta de classes num papel secundário e outras pautas assumem 

a centralidade das disputas, tais como as questões de gênero, cor/raça e religião (ASSIS, 

2006). 

Segundo Marilena Chauí (2016), no modo de produção capitalista, a sociedade divide-se 

em dois estratos fundamentais, que se apresentam econômica, política e culturalmente em 

classes sociais: a classe trabalhadora, que vende sua força de trabalho para o empregador 

e a burguesia, proprietária dos meios de produção. Assim, a economia determina a 

existência dessas duas classes, bem como uma disputa entre elas e seu modo de existir 

tanto na sociedade quanto na política.  

Contudo, a autora coloca ainda a existência de uma terceira camada intermediária: a 

classe média. Esta é proprietária de bens moveis e imóveis, ocupa cargos nas burocracias 

do estado e nas empresas privadas. Por outro lado, melhorias no setor econômico, bem 

como programas sociais do governo fizeram crescer o poder de consumo de grande parte 

dos brasileiros, o que permitiu o surgimento de um “outro” grupo social que vem sendo 

chamado de “nova classe média”. 

Entretanto, independente do seu padrão de consumo, se esse grupo está prestando serviços 

a um terceiro que é o dono da produção, está contribuindo para fazer crescer o capital da 

empresa em que trabalha. Logo, pertence à classe trabalhadora e não a classe média. E é 

nesses contextos que podemos ver a negação da sociedade de classes (ASSIS, 2006; 

GROHMANN, 2013; CHAUI, 2015; 2016). 

Por terem um padrão de consumo e estéticas semelhantes aos da burguesia, esses estratos 

intermediários vão absorver para si a consciência de classe do outro. E é nessa perspectiva 

que ocorre uma alteração de sentido da classe trabalhadora. Assim, o que estaria 

crescendo no Brasil, não é uma “nova classe média”, mas sim uma nova classe 

trabalhadora (CHAUI, 2015; TINEU, 2017). 

Tineu (2017) pontua que a dominação de uma classe não é exercida somente por ela, mas 

a favor dela por agentes de outras classes, segundo os seus interesses. Para que as classes 

dominantes se perpetuem no poder, é necessária a negação da sociedade de classes como 

ela é. É preciso que a luta de classes seja desqualificada e que as demais classes, que não 

a burguesia, iludam-se em relação a esse sistema, tendo uma consciência de classe 

confusa (CHAUI, 2008; 2015). 

Essa jovem classe trabalhadora vem crescendo sem referenciais de organização e não se 

identifica enquanto classe e com os demais trabalhadores. Paralelamente, existe um 

movimento social que abarca a nova classe trabalhadora e a chama de classe média. Com 



	
	

	

38	

isso, essa passa a ter a ilusão de ser burguesia pela ideologia neoliberal propagada, que é 

a ideologia do empreendedorismo (CHAUI, 2008). 

Essa ideologia neoliberal difunde a racionalidade espontânea do mercado e sua auto 

regulação, sendo desnecessária a presença do Estado na economia. De acordo com o 

neoliberalismo o Estado não tem que investir nos campos da educação, saúde, cultura, 

previdência, negando-os enquanto direitos sociais e defendendo a oferta de tais serviços 

a partir da privatização desses setores. Desse modo, cada um deve arcar com as próprias 

despesas para sua qualificação e demais aspectos que lhe permitam maior 

competitividade no mercado (TV PUC-RIO, 2016). 

Assis (2006) corrobora o dito pela Prof.ª Marilena ao observar que o Estado também tem 

modificado suas estruturas, reduzindo seu papel protetor para com os trabalhadores e 

precarizando a prestação dos serviços públicos. Dessa forma, ocorre a desqualificação de 

tudo que é público e a exaltação dos serviços privados. A desigualdade social ganha 

contornos mais complexos na medida em que surge uma demanda imaginária, estimulada 

pelo capitalismo, com o objetivo de retirar o trabalhador da proteção estatal, propagando 

a ideologia do “empreendedor” e do “autônomo”. 

Tal ideologia coloca cada indivíduo como um capital humano, um investimento da 

família e uma “empresa de si mesmo”, que deve dar lucro. Logo, cada um deve conseguir, 

por mérito próprio, as condições para se inserir no mercado e na sociedade. De modo que 

a vitória ou a derrota estão ligadas ao grau de esforço feito para “vencer na vida”. O que 

vai definir a classe média, portanto, não é sua renda, escolaridade ou padrão de consumo, 

mas o modo como ela se insere no sistema da propriedade (CHAUI, 2008; CHAUI, 2015; 

TV PUC-RIO, 2016). 

Pelo exposto acima, podemos perceber que as metamorfoses do mundo do trabalho, vistos 

na sociedade neoliberal de hoje, levaram a mudanças no perfil da classe trabalhadora e 

dos proprietários dos meios de produção. Contudo, não significa que a sociedade de 

classes tenha acabado. Assis (2006) reitera que o conflito capital x trabalho continua a ser 

central na sociedade. 

Por exemplo, Grohmann (2013) comenta o surgimento de um novo padrão de relações 

trabalhistas em que os grandes patrões e empresários cada vez mais abandonam as 

formalidades, adotando posturas “descoladas” diante de seus funcionários. Esses que 

pregam a aproximação entre lazer e trabalho e que valorizam a criatividade também estão 

falando sobre classes sociais. 
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Portanto, não é porque houve uma flexibilização da formalidade no mundo do trabalho 

ou a compreensão de que funcionários rendem mais quando mais descansados e 

satisfeitos, que não há mais classes sociais muito menos os conflitos entre elas. Apesar 

das constantes modificações na história das sociedades e nos padrões econômicos, da 

modernização e da inovação tecnológica, para os marxistas, o conceito de classe 

permanece o mesmo (GROHMANN, 2013). 

A classe operária não deixa de ser operária porque tem um iPhone ou por ter carro novo 

nem smart TV, assim como o patrão não deixa de ser proprietário dos bens de produção 

porque trocou o terno por uma camiseta despojada. O que define proletariado e classe 

trabalhadora, bem como a burguesia não são seus bens materiais ou seu padrão de 

consumo, mas a posição que ocupa dentro do sistema capitalista de produção 

(GROHMANN, 2013; CHAUI, 2015). 

Ao abordarmos o conceito de classe social no contexto do trabalho médico, percebemos 

que, historicamente, a medicina está subordinada ao modo de produção vigente, se 

articulando de diferentes formas. No desenvolver das sociedades, progressivamente, o 

médico vai desocupando locais religiosos e políticos e assumindo um papel de regulação 

da produção da força de trabalho e na diminuição das tensões provocadas pelas 

desigualdades sociais (GARCIA, 1989). 

Segundo Garcia (1989), tais desigualdades estão na raiz de muitas questões de saúde e, 

por isso, a ideia de ter atenção médica amenizaria essas diferenças. Contudo, certos 

grupos sociais têm obtido prioridades no que se refere aos serviços médicos. A medicina 

estabelece, portanto, tais prioridades obedecendo a razões econômicas e aos conflitos de 

interesse de classes opostas. 

Fundamentados na exposição acima , nosso estudo propõe-se a compreender a categoria 

médica e suas peculiaridades. Para tanto, inquirimos sobre o perfil socioeconômico e 

racial do estudante de medicina para futuramente analisar seu papel dentro da sociedade 

na construção das ações e práticas em saúde.  
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3 Métodos 

3.1 Desenho do estudo 

Nossa pesquisa teve como objeto de estudo averiguar a existência e a configuração de um 

possível perfil socioeconômico e racial dos estudantes de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense que ingressaram pelo vestibular entre os anos de 2013 e 2017. 

O trabalho foi realizado em dois pilares: um teórico, por meio de revisão de literatura que 

abordou os conceitos de raça e classe social e suas relações com a formação de 

profissionais, especialmente médicos, a fim de contextualizar e introduzir o tema. 

Também foram pesquisados trabalhos semelhantes ao nosso para posterior comparação e 

discussão dos resultados encontrados. 

O segundo pilar consistiu em uma etapa quantitativa, com a realização de um censo para 

buscar a existência ou não de um perfil socioeconômico e racial dos estudantes de 

Medicina da UFF e, em caso positivo, qual a sua configuração. 

A partir do vestibular 2013 (realizado no ano de 2012)6, a UFF passou a adotar o SiSU7 

como única forma de ingresso nos cursos de graduação. Além disso, seguindo a Lei nº 

12.711, de 29 de agosto de 20128 (BRASIL, 2012), implementou a política nacional de 

reserva de vagas para o vestibular. Cabe comentar que de 2008 até 2012 a UFF possuía 

um sistema de políticas afirmativas independente. Porém, quando a referida lei entrou em 

vigor, foi preciso abandonar o modelo antigo e submeter-se ao que fora determinado para 

todas as universidades federais (COSEAC/UFF).  

Segundo o que consta na lei, as universidades federais deveriam reservar 50% das vagas 

de cada curso de graduação, por curso e turno, para estudantes oriundos de escolas 

públicas no ensino médio. Ademais, havia a previsão de preenchimento dessas vagas por 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção, no mínimo, igual a encontrada 

no estado correspondente, de acordo com o último censo do IBGE9. Ainda dentro dos 

50% reservados à escola pública, haveria também uma reserva de 50% para estudantes 

de baixa renda10. Além disso, as universidades federais teriam que aumentar a proporção 

																																																	
6 A denominação do vestibular refere-se ao ano em que se dará a entrada na universidade. Desse modo, o 
vestibular 2013 foi realizado em 2012; o 2014, em 2013 e assim por diante. Fonte: COSEAC/UFF. 
7 SiSU: Sistema de Seleção Unificada – atual forma de ingresso na maior parte dos cursos superiores do 
país, que utiliza a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 
8 Dispõe sobre  ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível 
médio e dá outras providências. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/lei_12711_29_08_2012.pdf (Acesso em: 02 fev. 2019) 
9 Ou seja, dentre as vagas destinadas a alunos de escolas públicas, deveriam ser reservadas vagas seguindo 
a proporção de pretos, pardos, indígenas e deficientes encontradas na sociedade pelo último censo realizado 
pelo IBGE. 
10 Renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita. 
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das vagas destinadas às cotas em, no mínimo, 25% a cada ano em até quatro anos. Desse 

modo, em 2016, todas as universidades deveriam ter adotado completamente a política 

de cotas.  

Inicialmente, nos vestibulares de 2013 e 2014 a UFF manteve, além das modalidades 

descritas pela Lei nº 12.711/12, uma parte das vagas reservadas para alunos oriundos do 

ensino médio da rede pública estadual ou municipal, de qualquer unidade da federação, 

excluídos os colégios federais, universitários, militares e de aplicação: essa se chamava 

A1. Nesses dois anos, foram reservados, respectivamente, cerca de 20% e 30% das vagas 

para alunos com ensino médio público, nos moldes mencionados na lei. 

Para o vestibular 2015, a categoria A1 foi excluída, passando a existir apenas as 

modalidades de reserva definidas pela lei. Também houve aumento na proporção das 

cotas, que foram para cerca de 40% do total de vagas por semestre. Em seguida, no 

vestibular 2016, as cotas na UFF atingiram os 50% destinados aos estudantes egressos de 

ensino médio público respeitando o limite de quatro anos preconizado. Em dezembro de 

2016, a Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 201611 alterou a Lei nº 12.711/12 inserindo 

reserva de vagas para alunos com deficiência juntamente com pretos, pardos e indígenas, 

seguindo os mesmos critérios citados do censo do IBGE.  

É importante dar notícia que a Lei nº 13.409/16 prevê uma revisão da política de 

reserva de vagas, em todas as modalidades, num período de 10 anos a contar da data 

de publicação. O mesmo já tinha sido previsto na Lei nº 12.711/12, de modo que a 

nova lei passou a incluir pessoas com deficiência dentro das cotas. 

Por conta da alteração feita no ano de 2016, do vestibular 2017 em diante a UFF passou 

a destinar oito modalidades de cotas, que vigoram atualmente e estão dispostas na tabela 

1. 

Tabela 1: Modalidades de ingresso do Sistema de Seleção Unificada na Universidade Federal 
Fluminense e seus respectivos beneficiários 

 
Modalidade Definição 

AC ou A0 Ampla Concorrência 

A1 Estudaram o ensino fundamental e médio em escola pública independente 
da renda. Cota extinta no vestibular 2015. 

																																																	
11 Altera a Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com 
deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino. A partir dessa 
data, a lei de cotas passou a vigorar não só para as universidades federais, mas para todas as instituições 
federais de ensino superior, incluindo também os institutos. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm (Acesso em 02 fev. 2019) 
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L1 Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.  
 
 

L2 Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per 
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas. 
 
 

L3 ou L5 Independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas. 
 
 

L4 ou L6 Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da 
renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 
 
 

L9 Com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas. 
 
 

L10 Com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham 
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 
 
 

L13 Com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas.  
 
 

L14 Com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 
independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas. 

Fonte: COSEAC/UFF 
 

3.2 Participantes 

Inicialmente pensamos como participantes de estudo os estudantes que ingressaram cinco 

anos antes e cinco anos após a implementação da Lei de Cotas, ou seja, de 2008 a 2017. 

O objetivo seria o de fazer uma análise comparativa, com base em critérios 

socioeconômicos e raciais dos estudantes antes e após a implementação das políticas 

afirmativas, em busca de um possível perfil desses alunos. 

Entretanto, para isso necessitaríamos de dados relativos aos componentes da amostra que 

não constam em nenhum banco na reitoria da UFF, tampouco da Coordenação do Curso 

de Medicina. Como as turmas que ingressaram entre 2008 e 2011 já se graduaram, tal 
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recorte para a população alvo do estudo foi inviabilizado, devido à dificuldade em realizar 

a coleta de dados. 

Em razão desse fato, decidimos realizar a pesquisa com os alunos que ingressaram após 

as recentes mudanças citadas a fim de definir se havia ou não um perfil socioeconômico 

e racial atual dos estudantes de Medicina da UFF e como ele se configuraria, caso 

existisse. 

Destarte, os participantes da pesquisa, realizada por meio do censo, foram os estudantes 

com matrículas ativas na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, 

ingressos apenas pelo método do vestibular, através do SiSU, no período de 2013 a 2017, 

excluindo-se, portanto, eventuais alunos transferidos de outras instituições. 

Segundo informações da secretaria da Coordenação do Curso de Medicina da UFF, 

durante o período de aplicação dos questionários (janeiro a julho de 2018) havia 813 

estudantes com matrícula ativa e 22 estudantes com matrícula inativa. A soma alcança, 

portanto, 835 estudantes matriculados. Do universo de 813 estudantes com matrículas 

ativas, foram aplicados 748 questionários àqueles que ingressaram no curso de Medicina 

da UFF pelo vestibular entre os anos de 2013 e 2017, correspondendo a 93,1% do corpo 

discente. Destes, 62 questionários retornaram em branco, totalizando uma cobertura 

efetiva de 85,4%. 

Considerando apenas as respostas válidas, a porcentagem de alunos que responderam ao 

censo dentre o total de ingressantes em cada ano foi: 

- 82,7% dos 148 (mais 2 transferências) discentes ingressantes em 2013;	

- 76,2% dos 149 (mais 1 transferência e 1 convênio cultural) ingressantes 

em 2014;	

- 83,4% dos 155 (mais 44 transferências) ingressantes em 2015;	

- 75,4% dos 161 (mais 1 transferência e 1 convênio cultural) ingressantes 

em 2016;	

- 86,9% dos 152 (mais 2 transferências e 1 convênio cultural) ingressantes 

em 2017. 	

 

3.3 Coleta dos dados 

O censo foi realizado a partir de um questionário anônimo, estruturado, auto preenchido, 

aplicado entre janeiro e julho de 2018 à totalidade dos alunos das dez turmas que 

ingressaram na medicina da UFF entre 2013 e 2017. O questionário baseou-se do 

Questionário Socioeconômico aplicado no Exame Nacional de Desempenho de 
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Estudantes (Enade) em 2015, último ano de execução do exame aos alunos dos cursos de 

medicina do país. 

A escolha por esse questionário foi por este se tratar de uma ferramenta já validada e 

testada em âmbito nacional. Foram feitas pequenas adaptações para atender às variáveis 

elencadas na pesquisa, eliminando ou modificando questões que fugissem do interesse do 

trabalho. 

As variáveis exploradas com o censo foram: idade/data de nascimento, gênero, estado da 

federação de origem, raça/cor12, origem escolar no ensino médio, renda familiar, 

escolaridade dos pais, curso superior dos pais, contemplação por políticas de assistência 

e/ou permanência estudantil, e se exerce ou não atividade remunerada durante o período 

do curso. 

Como nosso estudo trata-se de um censo, a meta foi abranger a totalidade dos alunos 

ativamente matriculados. Por isso, aplicamos o questionário em dias de provas de cada 

uma das 10 turmas que compõe a amostra, nos quais subentende-se presença de todos os 

alunos de cada turma. 

No caso dos alunos que já estavam no internato13, os questionários foram aplicados nos 

dias das provas finais de cada um dos rodízios obrigatórios, pelos quais todos os alunos 

devem passar e que são realizados no hospital universitário da UFF. A única exceção se 

deu com os ingressantes no 1º semestre de 2014, em que a aplicação ocorreu concomitante 

a uma reunião obrigatória juntamente a coordenação de curso, para inscrição nos rodízios 

obrigatórios citados. 

A fim de não interferir na dinâmica das avaliações, os questionários foram entregues aos 

alunos junto com as provas, o que foi previamente combinado com os professores das 

disciplinas envolvidas. Dessa maneira, os estudantes puderam responder o questionário 

no momento que julgassem oportuno. 

A aplicação foi acompanhada em todas as turmas, com exceção de uma (a pedido da 

professora responsável), ou pela mestranda ou por um dos estudantes de iniciação 

científica membros da equipe. Ao entregarem as provas realizadas aos professores, 

recebíamos os questionários dos estudantes que desejaram participar. 

																																																	
12 Para avaliar o perfil racial, foram utilizadas as cinco categorias oficiais do IBGE para auto declaração: 
branco, preto, amarelo, pardo e indígena. 
13 Chama-se de internato os dois últimos anos do curso de medicina, em que se realizam estágios 
obrigatórios em unidades de saúde. 
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A fim de manter a ética na pesquisa, ressaltamos o respeito ao anonimato, bem como a 

decisão dos alunos em não devolver ou entregar em branco o questionário. 

 

3.4 Análise 

A análise dos dados obtidos com os questionários foi descritiva. Eles (os dados) passaram 

por dupla digitação e tabulados em planilhas do Excel (versão 2016) e convertidos em 

porcentagens simples, a fim de separar a porcentagem de alunos em cada variável 

estudada. Em seguida, os dados foram colocados em tabelas com a finalidade de 

caracterizar a amostra, em busca de um perfil socioeconômico e racial. Posteriormente, 

foram realizadas associações com base no teste do qui-quadrado de Pearson entre as 

variáveis de renda familiar mensal, receber ou não ajuda financeira da família, cor/raça, 

procedência escolar no ensino médio e escolaridade na família e, especificamente, dos 

pais. 

 

3.5 Aspectos éticos 

De acordo com a Resolução 510, de 7 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, 

parágrafo único, ficam dispensadas de aprovação do Comitê Local de Ética em Pesquisa, 

as pesquisas censitárias e de revisão de literatura científica. É importante dizer que o 

projeto de pesquisa foi apresentado, antes da aplicação dos questionários, à direção da 

Faculdade de Medicina e à reitoria da UFF, obtendo as respectivas declarações de 

anuência, as quais estão em posse da equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

46	

4 Resultados 

Com base nos 748 questionários aplicados, os dados foram organizados a fim de fazer 

uma caracterização da amostra. Posteriormente, foram feitas associações com algumas 

das variáveis pelo teste do qui-quadrado de Person, como descrito nos métodos. Dos 748 

questionários válidos, 667 alunos responderam qual foi seu ano de ingresso na 

universidade. A proporção de ingressantes por ano no curso de medicina da UFF que 

respondeu ao questionário pode ser vista na tabela 2. 

 

Tabela 2: Alunos participantes do Censo por ano de ingresso. Niterói, RJ, Brasil, 2019 

Ano de ingresso Alunos 
participantes 

  
2013 18,7% 

2014 17,1% 

2015 24,1% 

2016 18,4% 

2017 20,1% 

2018 0,9% 
 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

4.1 Caracterização da amostra 

A tabela 3 elenca as porcentagens dos estudantes para os quesitos: faixa etária, identidade 

de gênero, cor/raça, conclusão de nível superior na família, escolaridade dos pais bem 

como o nível de instrução paterno e materno. 

 

Tabela 3 – Descrição das variáveis sociodemográficas dos alunos da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ, Brasil, 2019 

Características estudadas n % 

Faixa Etária   

Até 20 anos 73 11,1 

De 21 a 25 anos 451 68,4 

De 25 a 30 anos 111 16,8 
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31 anos ou mais 23 3,5 

Sexo   

Masculino 322 49,0 

Feminino 335 51,0 

Situação conjugal   
Solteiros  656 96,8 
Casados 15 2,2 
Outros 7 1,0 
Cor da pele   
Branca 473 69,9 

Preta 22 3,2 

Amarela 18 2,7 

Parda  162 23,9 

Indígena 2 0,3 

Nacionalidade   
Brasileira 668 98,4 

Brasileira naturalizada 7 1,0 

Estrangeira 4 0,4 

Conclusão de nível superior na família   
Sim 585 86,5 
Não 91 13,5 
Escolaridade paterna   
Nenhuma  2 0,3 

1º seguimento do fundamental  50 7,4 

2º seguimento do fundamental 40 5,9 

Ensino médio regular 147 21,8 

Ensino médio técnico 53 7,9 

Ensino superior 243 36,0 

Pós-graduação 140 20,7 

Escolaridade materna   
Nenhuma  0 0 

1º seguimento do fundamental  28 4,2 

2º seguimento do fundamental 34 5,1 

Ensino médio regular 129 19,4 

Ensino médio técnico 34 5,1 

Ensino superior 267 40,1 
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Pós-graduação 174 26,1 

Nível superior dos pais   

Ambos possuem 309 46,4 

Apenas um possui 201 30,2 

Nenhum dos pais possui 156 23,4 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

As 658 respostas para “faixa etária” demonstram que 68,4% dos alunos da amostra têm 

entre 25 e 30 anos. A idade variou entre 18 e 41 anos, com média de 23,6 (desvio padrão 

= 3,1 anos). Em relação a identidade de gênero, a pergunta foi feita por auto declaração e 

aberta. Das 657 respostas válidas, 49% se identificaram com o gênero masculino e 51%, 

com o feminino. 

O critério cor/raça, como dito nos métodos, levou em conta a classificação oficial do 

IBGE. A partir das 677 respostas válidas para esse quesito foi feita a desagregação dos 

dados. O perfil encontrado foi de maioria branca (69,87%), seguido de pardos (23,78%) 

que juntos somam quase que a totalidade de estudantes, como descrito na tabela 3. 

Os estudantes autodeclarados pretos foram 3,2%; amarelos 2,7%; os que se declararam 

indígenas representam apenas 0,3% do total dos participantes. Como tal valor não se 

mostrou relevante estatisticamente fizemos a opção metodológica de analisar os dados 

apenas com as categorias branca, amarela, parda e preta, excluindo-se os indígenas. 

Ao serem questionados se alguém na família, independente do grau de parentesco, havia 

concluído curso superior, os alunos forneceram 676 respostas, dentre as quais 86,5% 

foram afirmativas. Em oposição, 13,5% dos estudantes disseram ser os primeiros da 

família a estar numa universidade. 

Quando perguntamos sobre o nível de escolaridade paterna e materna, obtivemos 666 

respostas. Os resultados foram agregados em três variáveis: pai e mãe com curso superior, 

que correspondeu a 46,4%; somente pai ou mãe com 30,2% dos alunos; e nem pai nem 

mãe com 3º grau, 23,4%. 

Observando especificamente os pais de alunos com formação universitária, questionamos 

sobre qual o curso realizado, obtendo 264 respostas sobre o pai e 312 para a mãe. Cabe 

pontuar que dentre os questionários aplicados, 118 para os pais e 149 para a mãe, 

deixaram essa pergunta em branco ou com respostas inválidas. 
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Ainda assim, fazendo o ajuste estatístico, pudemos observar que os cursos considerados 

como de maior prestígio figuram entre as principais faculdades realizadas pelos 

progenitores. 

Dos pais de alunos com curso superior, 23,1% são engenheiros, 15,2% são médicos e 

13,3% são bacharéis em direito, correspondendo a 51,6% da amostra. Os demais cursos 

superiores somam, juntos, 48,5% (tabela 4.1). Já das mães de alunos com curso superior, 

6,4% são engenheiras, 7,7% são médicas e 14,4% são bacharéis em direito, somando 

28,5% (tabela 4.2). Os demais cursos somam, juntos, 71,5%.  

 

Tabela 4.1: Curso superior dos pais dos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense. Niterói, RJ, Brasil, 2019* 

Primeira graduação do pai N % 

Engenharia 61 23,1 

Medicina 40 15,2 

Direito 35 13,3 

Demais  128 48,5 

* 118 pessoas não responderam (n=264) 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Tabela 4.2: Curso superior das mães dos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense. Niterói, RJ, Brasil, 2019* 

Primeira graduação da mãe n % 

Engenharia 20 6,4 

Medicina 24 7,7 

Direito 45 14,4 

Demais  223 71,5 

* 149 pessoas não responderam (n=264). 
Fonte: elaborada pelos autores. 
 
 
A tabela 5 traz a descrição das variáveis relacionadas a situação financeira dos alunos 

participantes do censo. Foram avaliados: renda familiar mensal, condição de moradia, 

situação financeira pessoal, situação de trabalho, recebimento de auxílio permanência e 

recebimento de bolsa de estudos. 

A renda familiar mensal foi descrita em números de salários-mínimos (SM) recebidos 

levando-se em conta o valor nacional em 01/01/2018. Tivemos 673 respostas em que 
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44,3% dos participantes possuía renda entre 3 e 10 SM; 42,6%, acima de 10 SM e, apenas, 

13,1% está na faixa de renda mais baixa, até 3 SM. Em relação às condições de moradia, 

49,6% dos alunos disseram morar em repúblicas e 33,1% com pais ou parentes, num total 

de 683 respostas.  

79,2% dos 684 que responderam sobre sua situação financeira pessoal não tem renda 

própria e seus gastos são financiados pela família. Em relação à situação de trabalho, 

tivemos 685 respostas, revelando que 90,1% dos estudantes de medicina da UFF, no 

período estudado, não exerciam atividade remunerada, ocupando-se apenas dos estudos. 

91,8% dos 680 alunos que responderam sobre auxílio permanência, disseram nunca ter 

recebido o benefício. Enquanto, das 673 respostas sobre bolsa de estudos, 60,6% declarou 

nunca ter recebido; 16,8% recebiam ou já receberam bolsa de monitoria e 11,1% de 

iniciação científica. 

 

Tabela 5: Descrição das variáveis relacionadas à situação financeira dos alunos do curso de 
Medicina da Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ, Brasil, 2019*  

 
Características estudadas n % 

Renda familiar em salários mínimos   
Até 1,5 SM 32 4,8 
De 1,5 a 3 SM 56 8,3 
De 3 a 4,5 SM 79 11,7 
De 4,5 a 6 SM 78 11,6 
De 6 a 10 SM 141 21,0 
De 10 a 30 SM 215 31,9 
30 SM ou mais 72 10,7 
Condição de moradia   

Mora sozinho 81 11,9 
Mora com os pais/parentes 226 33,1 
Com o cônjuge/filhos 19 2,8 
Com outras pessoas (república) 339 49,6 
Alojamento da universidade 3 ,4 
Outra habitação individual ou coletiva 15 2,2 
Situação financeira   

Não tem renda e gastos financiados por programas do 
governo 

23 3,4 

Não tem renda e gastos financiados pela família 542 79,2 
Tem renda, mas os gastos são financiados pela família 95 13,9 
Tem renda e não preciso de ajuda 11 1,6 
Tem renda e contribuo com o sustento da família 10 1,5 
É principal responsável pelo sustento da família 3 ,4 
Situação de trabalho   
Não trabalha 617 90,1 
Trabalha eventualmente 35 5,1 
Trabalha até 20h/semana 21 3,1 
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Trabalha de 21h a 40h/semana 10 1,5 
Trabalha 40h/semana ou mais 2 ,3 
Auxílio permanência   
Nenhum 623 91,6 
Auxílio moradia 6 ,9 
Auxílio alimentação 3 ,4 
Auxílio permanência 36 5,3 
Outros 12 1,8 
Bolsa de estudos   
Nenhuma 408 60,6 
Iniciação científica 75 11,1 
Extensão 45 6,7 
Monitoria 113 16,8 
Bolsa PET 3 ,4 
Outras 29 4,3 

* (n=685) 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A tabela 6 mostra as variáveis relacionadas à trajetória acadêmica dos alunos do curso de 

Medicina da UFF. Podemos ver que 88,7% concluiu o ensino médio (EM) na região 

sudeste (622 respostas); 85,2% na modalidade de EM tradicional e 13% EM 

profissionalizante (675 respostas); 60,5% em escola privada e 35,1% em escola pública 

(729 respostas). 

 

Tabela 6: Descrição das variáveis relacionadas à trajetória acadêmica dos alunos do curso de 
Medicina da Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ, Brasil, 2019 

Características estudadas n  % 

País onde cursou ensino médio   

Brasil  626 98,7 
Argélia 1 0,2 
Austrália 1 0,2 
Cabo Verde 2 0,3 
Canadá 1 0,2 
Estados Unidos da América 2 0,3 
Portugal 1 0,2 
Região onde concluiu ensino médio   

Sudeste 552 88,7 
Centro-Oeste 36 5,8 
Sul 24 3,9 
Nordeste 8 1,3 
Norte 2 ,3 
Modalidade de ensino médio   
EM tradicional 575 85,2 
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EM profissionalizante 88 13,0 
Profissionalizante - magistério 1 ,1 
EJA/supletivo 5 ,7 
Outra modalidade 6 ,9 
Tipo de escola onde cursou EM   

Todo em escola pública 288 35,1 
Todo em escola privada 411 60,5 
Todo no exterior 12 1,8 
Maior parte em escola pública 18 2,7 
Tipo de ingresso na universidade   
Ampla concorrência 424 65,9 
Sistema de cotas 219 34,1 
Especificação das cotas    
L5 - Escola Pública 86 39,3 
L1 - Renda 48 21,9 
L2 - Renda e Raça 41 18,7 
L9 - Renda e Deficiência 0 0 
L10 - Renda, Raça e Deficiência 3 1,4 
L6 - Raça 37 16,9 
L13 - Deficiência 1 ,5 
L14 - Raça e Deficiência 3 1,4 
Ano de ingresso na UFF   
2013 125 18,7 
2014 114 17,1 
2015 165 24,1 
2016 123 18,4 
2017 134 20,1 
2018 6 0,9 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Em relação a forma de entrada na universidade, os dados coletados foram desagregados 

em cada uma das modalidades de ingresso do SiSU descritas na parte dos métodos (tabela 

7). 65,9% das 643 respostas válidas foram para ampla concorrência e 34,1% para a 

entrada por cotas. Isolando a especificação das cotas comparado ao total de alunos, 

tivemos os seguintes resultados mostrados na tabela 7. 

 

Tabela 7: Distribuição da frequência de alunos segundo as modalidades de cota da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal Fluminense ingressante entre 2013-2017. Niterói, RJ, 

Brasil, 2019 

Modalidade de Ingresso Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 

Ampla Concorrência (AC/ A0) 424 65,9% 

Escola Pública (L5 e extintas L3 e A1) 86 13,4% 
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Renda (L1) 48 7,5% 

Renda e Raça (L2) 41 6,4% 

Renda e Deficiência (L9) 0 0,0% 

Renda, Raça e Deficiência (L10) 3 0,5% 

Raça (L6 e extinta L4) 37 5,7% 

Deficiência (L13) 1 0,1% 

Raça e Deficiência (L14) 3 0,5% 
Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Dessa maneira, analisando a trajetória acadêmica dos estudantes segundo os dados 

coletados no Censo percebemos que a maior parte entrou por ampla concorrência. Entre 

os cotistas as principais formas de entrada foram em ordem decrescente: somente EM 

escola pública; 2º EM em escola pública com renda até 1,5 SM; 3º EM em escola pública, 

com renda até 1,5 SM e negro ou indígena; 4º EM todo em escola pública e negro ou 

indígena. 

A tabela 8 exibe a distribuição da frequência de alunos matriculados no curso, segundo 

as modalidades de cota. Comparando as duas tabelas, percebemos que há semelhança 

entre os dados reais obtidos na secretaria da Faculdade de Medicina, e os dados 

provenientes do Censo. Além disso, nas duas análises, notamos a prevalência de mais de 

50% de alunos que ingressaram pela ampla concorrência, acima do estipulado pela Lei 

das cotas. Cabe ressaltar, que a paridade 50% ampla concorrência e 50% cotas fora 

estipulada para ter sua concretude em 2017. 

 

Tabela 8: Distribuição da frequência de matrículas segundo modalidade de ingresso na 
faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (2013-2017). Niterói, RJ, Brasil, 

2019 

Modalidade de Ingresso Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa 

Ampla Concorrência (AC/ A0) 430 66,15% 

Escola Pública (L e extintas: L3 e A1) 86 13,23% 

Renda (L1) 49 7,54% 

Renda e Raça (L2) 41 6,31% 

Renda e Deficiência (L9) 0 0,00% 

Renda, Raça e Deficiência (L10) 4 0,62% 
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Raça (L6 e extinta L4) 36 5,54% 

Deficiência (L13) 1 0,15% 

Raça e Deficiência (L14) 3 0,46% 
Fonte: Faculdade de Medicina da UFF combinada com os dados do Censo.  

 

O gráfico 1 demonstra o perfil racial de cada uma das modalidades. Na via de ingresso 

por ampla concorrência, os brancos predominam com 82%; na via somente por escola 

pública são 76%; e na via por escola pública com recorte de renda compõe 71%. Nas 

modalidades com componente racial obrigatório houve franco predomínio de pardos. 

No acesso via escola pública com recorte exclusivamente racial 77% dos ingressantes 

declararam-se pardos. Com recorte racial e de renda, pardos representaram 84% das 

respostas. Dois dos três ingressos de pessoas com deficiência com recorte racial foram 

indivíduos declarados como pardos. 

Apenas dois estudantes se identificaram como indígena, um acessou a universidade 

através da modalidade L4/L6 e o outro por ampla concorrência. Apenas um estudante 

(branco) ingressou na modalidade voltada exclusivamente para deficientes e nenhum 

ingressou na modalidade para deficientes subordinada à renda. Interessante observar 

ainda que duas pessoas brancas declararam ter acessado a universidade através de vagas 

reservadas exclusivamente a pretos, pardos e indígenas. 
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Gráfico 1: Distribuição da frequência absoluta dos alunos por raça em cada modalidade de 
ingresso na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (2013-2017). Niterói, 

RJ, Brasil, 2019 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

4.2 Análise comparada das categorias classe social e raça 

Em seguida a caracterização da amostra estudada, e apresentado o perfil do estudante de 

Medicina ingresso entre 2013 e 2017 obtido pelo censo, nos propusemos a associar 

algumas das variáveis encontradas. Aqui, vamos expor o resultado dessas comparações 

que foram feitas com base no teste do qui-quadrado de Pearson de modo a destacar a 

relação entre as categorias de raça e classe social. 

A princípio analisaremos a associação entre as características sociodemográficas/ 

socioeconômicas e tipo de ingresso na universidade, como descrito na tabela 9. 

 

Tabela 9: Associação entre as características sociodemográficas/ socioeconômicas e tipo de 
ingresso na universidade com base no teste do qui-quadrado de Pearson. Niterói, RJ, Brasil, 

2019 

 TIPO DE INGRESSO 

Características estudadas 
Ampla 

concorrência 
Sistema de 

cotas 
p 

 n(%) n(%)  
Tipo de ensino médio    
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Escola privada 385 (92,5) 0(0) <0,0001 

Escola pública 31 (7,5) 217 (100,0)  

    

Recebe ajuda financeira da 
família 

   

Sim 408 (96,5) 197 (90,0) 0,001 

Não 15 (3,5) 22 (10,0)  

    
Renda familiar    

Até 3 SM 16 (3,9) 60 (27,6) <0,0001 
De 3 a 10 SM 158 (38,1) 125 (57,6)  

10 SM ou mais 241 (58,1) 32 (14,7)  

    

Recebe bolsa    

Sim 170 (40,3) 72 (33,0) 0,073 

Não 252 (59,7) 146 (67,0)  

    

Ensino superior dos pais    

Ambos possuem 242 (57,9) 53 (24,7) <0,0001 
Apenas um possui 121 (28,9) 71 (33,0)  
Nenhum dos dois possui 55 (13,2) 91 (42,3)  

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Em relação a receber ajuda financeira da família: 96,5% dos alunos de ampla 

concorrência recebem contra 90% dos cotistas. Entre os da ampla concorrência, 3,5% não 

recebem, enquanto nos cotistas são 10%. Ainda que a diferença seja pouca, alunos cotistas 

independentemente da modalidade têm uma proporção maior dos que não recebem ajuda. 

Ao analisar a situação financeira da família, dos alunos de ampla concorrência, 3,9% tem 

renda até 3 SM, sendo que dentre os cotistas são 27,6%. Dentre os alunos de ampla 

concorrência, 38,1% tem renda familiar de 3 a 10 SM contra 57,6% nos cotistas. 

Dos alunos de ampla concorrência, 58,1% têm renda familiar acima de 10 SM, enquanto 

nos cotistas são 14,7%. Logo, pode-se dizer que alunos ingressos pela ampla concorrência 

possuem renda familiar mensal maior; ou seja, uma melhor condição socioeconômica. 

Em relação à escolaridade dos pais, 57,9% dos alunos de ampla concorrência possuem 

pais com ensino superior (ES); nos cotistas são 24,7%. 28,9% dos alunos de ampla 
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concorrência têm ou só pai ou só a mãe; nos cotistas são 33%. 13,2% dos alunos de ampla 

concorrência têm pais sem 3º grau completo; nos cotistas estes são 42,3%. 

Ou seja, dos alunos de Medicina da UFF que têm ambos pai e mãe com ES, os estudantes 

da ampla concorrência são maioria. Dentre os estudantes em que nenhum dos pais cursou 

ES, os cotistas são maioria. 

 

Tabela 10: Associação entre as características sociodemográficas/ socioeconômicas e a cor de 
pele autodeclarada com base no teste do qui-quadrado de Pearson. Niterói, RJ, Brasil, 2019 

 COR DE PELE 
Características estudadas Brancos Amarelos Pardos Pretos p 
 n(%) n(%) n(%) n(%)  
Tipo de ensino médio      

Escola privada 341 (73,3) 13 (81,3) 47 (29,9) 6 (27,3) <0,0001 

Escola pública 122 (26,3) 3 (18,8) 110(70,1) 16(72,7)  

      

Recebe ajuda financeira da 
família 

     

Sim 449 (95,1) 14 (77,8) 148(91,4) 17(71,3) 0,002 

Não 23 (4,9) 4 (22,2) 14 (8,9) 5 (22,7)  

      
Renda familiar      

Até 3 SM 40(8,6) 2(11,1) 41(25,8) 4(19,0) <0,0001 

De 3 a 10 SM 186(39,9) 6(33,3) 90(56,6) 11(52,4)  

10 SM ou mais 240(51,5) 10(55,6) 28(17,6) 6(28,6)  

      

Recebe bolsa      

Sim 186(39,7) 2(12,5) 64(40,5) 10(45,5) 0,806 

Não 282(60,3) 14(87,5) 94(59,5) 12(54,5)  

      

Ensino superior dos pais      

Ambos possuem 251(54,0) 10(62,5) 42(26,4) 5(22,7) <0,0001 
Apenas um possui 139(29,9) 4(25,0) 52(32,7) 5(22,7)  
Nenhum dos dois possui 75(16,1) 2(12,5) 65(40,9) 12(54,5)  

Fonte: elaborada pelos autores. 
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Ao compararmos os alunos segundo a cor de pele autodeclarada e a procedência do ensino 

médio, observamos, na tabela 10, que 73% dos alunos brancos e 81,3% dos amarelos são 

escola privada. Por outro lado, esse percentual é de 29,9% nos pardos e 27,3% nos pretos. 

Em relação ao recebimento de ajuda financeira da família, 95,1% dos alunos brancos 

declararam receber, assim como 77,8% dos amarelos. Já entre os pardos são 91,4% e nos 

pretos 71,30% os que contam com apoio da família. 

Quando separamos os alunos pelas faixas de renda familiar mensal e associamos com a 

cor da pele autodeclarada, notamos que, dos alunos brancos, 8,6% tem renda familiar até 

3 SM; nos amarelos são 11,1%. Novamente vemos oposição nas comparações entre 

brancos e amarelos com pretos e pardos, pois dos últimos 25,8% estão nesse menor estrato 

de renda, de modo semelhante aos pretos, que somam 19%. 

Na faixa de 3 a 10 SM, estão 39,9% dos alunos brancos; dos amarelos são 33,3%; pardos 

são 56,6% e pretos 52,4%. Ao examinarmos os que têm renda superior a 10 SM, mais da 

metade dos brancos tem os rendimentos familiares nesse estrato (51,5%); dentre os 

amarelos são 55,6%. Já pardos são 17,6% e pretos, 28,6%.  

Relativamente à escolaridade dos pais, os percentuais são: 54% dos brancos, 62,5% dos 

amarelos, 26,4% dos pardos e 22,7% dos pretos têm pai e mãe com ensino superior. 

Dentre os brancos: 29,9% tem só ou pai ou só a mãe com 3º grau; dos alunos amarelos 

são 25%; dos pardos são 32,7% e dos pretos 22,7%. Dentre alunos brancos 16,1% têm 

pais sem graduação; dos amarelos são 12,5%; dos pardos 40,9% e dos pretos, 54,5%. 

Outrossim, reparamos que dentre os alunos com pai e mãe com graduação, a maioria é 

formada por alunos brancos e amarelos; já entre os alunos com pai e mãe sem graduação 

a maioria é formada por alunos pardos e, principalmente, pretos. Em outras palavras, ao 

lermos uma categoria sem menção direta a renda, os negros têm um pior desempenho. 

Pelo exposto na tabela 10, averiguamos que em relação ao quesito “Recebe ajuda 

financeira da família”, os pardos aproximam-se mais dos brancos do que dos pretos. No 

entanto, em relação à origem escolar do ensino médio e escolaridade dos pais, pardos – 

assim como os pretos, e diferentemente dos brancos – são em sua maioria oriundos de 

escola pública, com renda familiar mais baixa, e com pais sem ensino superior. 

Esperávamos encontrar em todas as variáveis semelhanças entre pretos e pardos, uma vez 

que estes pertencem à mesma categoria racial: os negros14. Portanto, a partir da 

																																																	
14 Negros: de acordo com o IBGE, como foi apresentado no capítulo de introdução, pretos e pardos são 
agregados sob a denominação “negros”. 
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identificação de um padrão diferente do esperado em relação ao apoio financeiro da 

família, comparamos os pardos com brancos e pardos com pretos a fim de buscar outras 

semelhanças e diferenças socioeconômicas entre esses grupos e se estas teriam 

significância estatística. 

Os resultados apresentados na tabela 11, fruto da comparação entre pretos e pardos e 

pardos e brancos não se apresentou estatisticamente significante. O único quesito em 

que, comprovadamente, pardos e brancos estão próximos foi quanto à ajuda financeira 

da família. Embora pretos serem os que menos recebem ajuda financeira (quase duas 

vezes mais que pardos e quatro vezes mais que brancos), sua maioria ainda recebe. 

 

Tabela 11: Comparação de variáveis socioeconômicas entre pardos e brancos e entre pardos e 
pretos. Niterói, RJ, Brasil, 2019 

 Características estudadas  

 Tipo de ensino médio realizado  

Cor de pele Privado Público  p 
 n(%) n(%)   
Pardos 47 (29,9) 110 (70,1)   

Brancos 341 (73,3) 122 (26,3)  <0,0001 

Pretos 6 (27,3) 16 (72,7)  0,798 

 Recebe ajuda financeira da família  

 Sim Não  p 

 n(%) n(%)   

Pardos 148 (91,4) 14 (8,9)   

Brancos 449 (95,1) 23 (4,9)  0,077 

Pretos 17(71,3) 5 (22,7)  0,057 

 Renda familiar  

 ≤3SM 3 a 10SM ≥10SM p 

 n(%) n(%) n(%)  
Pardos 41 (25,8) 90 (56,6) 28 (17,6)  

Brancos 40 (8,6) 186 (39,9) 240 (51,5) <0,0001 

Pretos 4 (19,0) 11 (52,4) 6 (28,6) 0,249 

 Ensino superior dos pais  

 Ambos possuem Apenas 1 possui Nenhum p 
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 n(%) n(%) n(%)  

Pardos 42 (26,4) 52 (32,7) 65 (40,9)  
Brancos 251(54,0) 139 (29,9) 75 (16,1) <0,0001 
Pretos 5 (22,7) 5 (22,7) 12 (54,5) 0,358 

Fonte: elaborada pelos autores. 

Com o objetivo de verificar a evolução do ingresso de alunos em relação à raça e renda 

familiar desde a implantação das cotas, em 2013, isolamos as proporções dessas variáveis 

por ano. Os resultados estão dispostos nas tabelas 12 e . 

Tabela 12: Evolução da quantidade de alunos em relação ao critério cor/raça que ingressaram 
na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense entre 2013 e 2017 com base no 

teste do qui-quadrado de Pearson. Niterói, RJ, Brasil, 2019 

  
Ano de ingresso Brancos e Amarelos Pretos e Pardos p 
 n(%) n(%)  
2013 92 (73,6) 33 (26,4)  
2014 93 (81,6) 21 (18,4) 0,141 
2015 127 (77,4) 37 (22,6) 0,451 
2016 81 (65,9) 42 (34,1) 0,184 
2017 86 (64,7) 47 (35,3) 0,121 

Fonte: elaborada pelos autores. 

Em 2013, primeiro ano de adoção total da lei de cotas pela UFF, ingressaram 26,4% de 

alunos pretos e pardos e 73,6% de alunos brancos e amarelos. Pelos dados da tabela, 

observamos uma redução da proporção de negros em 2014 e um crescimento desse grupo 

nos anos seguintes. 

Esse dado nos levaria a pensar que houve um aumento do número desses alunos em 

relação aos brancos com a adoção das cotas. Porém, não houve significância estatística 

na associação dessas variáveis (p>0,05), o que não permite afirmar se, de fato, ocorreu 

ou não uma mudança de perfil dos ingressos ao longo dos anos de implantação da lei. 

 

Tabela 13: Evolução da quantidade de alunos separados por renda familiar mensal que 
ingressaram no curso de medicina da Universidade Federal Fluminense entre 2013 e 2017 com 

base no teste do qui-quadrado de Pearson. Niterói, RJ, Brasil, 2019 

 Renda familiar  
Ano de ingresso <3SM de 3 a 10SM >10SM p 
 n(%) n(%) n(%)  
2013 11 (8,9) 51 (41,4) 62 (50,0)  
2014 14 (12,5) 48 (42,9) 50 (44,6) 0,302 
2015 11 (6,8) 76 (46,9) 75 (46,3) 0,829 
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2016 21 (17,5) 55 (45,9) 44 (36,7) 0,013 
2017 27 (20,6) 58 (44,3) 46 (35,1) 0,003 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A tabela 13 mostra-nos que desde 2013 houve aumento de alunos ingressos com a menor 

faixa de renda, bem como redução dos que entram com as maiores faixas. Não obstante 

as comparações entre o primeiro ano de aplicação da lei e os anos de 2014 e 2015 não 

possuam significância estatística (p>0,05), é possível ver uma associação relevante nos 

anos de 2016 e 2017.  

Com base nos dados até aqui apresentados, podemos presumir que existe um perfil 

socioeconômico e racial preponderante nos alunos de Medicina da UFF, ingressos entre 

2013 e 2017. De acordo com nosso censo, tal perfil seria de um estudante branco, filho 

de pai e mãe com curso superior, em geral de alto prestígio15, renda familiar mensal de 

10 a 30 SM e oriundo de escola particular. 

Além disso, pudemos observar um padrão também nas condições de moradia e sustento 

dos participantes da pesquisa. A maior parte dos alunos vive em repúblicas, não trabalha 

nem possui fonte de renda fixa, não recebe bolsa acadêmica ou auxílio permanência, em 

que seus gastos custeados pela família. 

Precisamos reforçar que o perfil acima descrito é uma análise geral da nossa amostra a 

partir de todas as respostas válidas aos questionários. Nosso objetivo foi o de encontrar 

regularidades no perfil racial e socioeconômico que correspondam a maioria dos 

estudantes, de modo a averiguar em que medida se alterou a perfil dos estudantes de 

medicina com as cotas, em relação à literatura. 

Com a base de dados do Censo, desagregamos as variáveis de modo a verificar a formação 

de grupos específicos dentro das regularidades. Em outras palavras, além do que foi 

apresentado, existem conjuntos de estudantes que possuem diferenças e semelhanças 

entre si e com o perfil encontrado pelo censo. E é sobre esses grupos e suas 

particularidades que vamos nos deter neste momento. 

Ao separarmos os alunos em grupos próximos tomando a renda familiar mensal dos 

ingressantes a cada ano, percebemos um aumento significativo das faixas mais baixas na 

medicina, que praticamente dobrou em 2016, chegando a quase triplicar em 2017. Mas 

																																																	
15 Cursos de alto prestígio são aqueles considerados por Ristoff (2016) como os de alta demanda, preferidos 
pelos estudantes mais ricos e, portanto, com maior prestígio social. 
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também houve uma redução importante da faixa superior a 10 SM. Não obstante, não foi 

possível demonstrar se ocorreu ou não alteração no perfil racial ao longo do mesmo 

tempo. 

Isto é, inferimos que a mesma política afirmativa aplicada nos mesmos alunos, nos 

mesmos anos levou a mudança do perfil socioeconômico sem, contudo, ter alteração 

comprovada no perfil racial. Com isso, entendemos que aumentar o número de alunos 

mais pobres não interfere, necessariamente, na quantidade de alunos negros. 

Quando isolarmos as cotas com componente racial obrigatório para observar a divisão 

das raças em cada uma dessas modalidades, notamos que o ingressante pardo é 

predominante sobre o preto16. Tal dado nos leva a pensar em como está a evolução do 

ingresso de estudantes pretos e pardos. 

Ao associarmos variáveis socioeconômicas e raciais, identificamos que os estudantes 

brancos e amarelos têm um perfil semelhante entre si, o qual que difere dos pretos e 

pardos. Por exemplo, independente da renda familiar – e de ser ou não cotista – os alunos 

negros de Medicina da UFF têm maior proporção de alunos oriundos de escolas públicas 

e pais com menor escolaridade. Do mesmo modo, podemos dizer que entre aqueles que 

têm pais com melhor nível de ensino, os pretos e pardos são minoria (tabelas 10 e 11). 

Se combinarmos as variáveis de renda familiar mensal e cor/raça, notamos que os alunos 

brancos e amarelos têm condições de renda muito superiores aos alunos pretos e, 

principalmente, aos pardos. Além disso, entre os que recebem mais de 10 SM, os amarelos 

são maioria, seguidos pelos brancos e entre os que recebem menos de 3 SM, os pardos 

são a maioria, seguidos pelos pretos (tabela 11). 

Constatamos, ademais, que ampla maioria dos estudantes de Medicina da UFF – a qual 

compõe a nossa amostra – recebe ajuda da família para se sustentar, independentemente 

de sua cor/raça. Todavia, há uma diferença entre o conjunto de brancos e pardos e o de 

amarelos e pretos. Percebemos que entre os últimos a proporção de alunos que recebem 

o referido apoio demonstrou ser menor quando comparados aos brancos e pardos. 

Chamou-nos a atenção, em relação a essa categoria, o fato de que os pardos se 

assemelham mais aos brancos do que aos pretos; do mesmo modo como os amarelos estão 

mais próximos dos pretos do que dos pardos. No entanto, quando os comparamos (tabela 

11) vimos que não houve significância estatística e, não podemos afirmar, que realmente 

haja essa aproximação entre brancos e pardos. Diante disso, novas pesquisas poderão 

																																																	
16 E sobre o indígena, que de tão pouca expressão na amostra fizemos a opção metodológica de não os 
utilizar em nas análises. 
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investigar o perfil social e econômico desses indivíduos pardos a fim de buscar 

semelhanças e diferenças com os outros grupos raciais. Será que este aluno pardo possui 

perfil socioeconômico realmente semelhante ao de alunos pretos? Ou será que guarda 

maior proximidade com os estudantes brancos? 

Quando analisamos as caraterísticas socioeconômicas de alunos cotistas e não cotistas, 

seja qual for a modalidade, obtidas pelo censo, também percebemos diferenças 

estatisticamente significativas. Os cotistas recebem menos ajuda da família que os 

demais, têm renda familiar mensal mais baixa, além de menor proporção de alunos com 

pai e mãe com curso superior. 

Logo, em relação à amostra pesquisada em nosso estudo estatisticamente relevante o 

perfil do aluno da faculdade de Medicina da UFF ainda é composto por ampla maioria de 

estudantes brancos e ricos, oriundos de escola privada e filhos de pais com alta 

escolaridade. Resultado semelhante foi encontrado em outros trabalhos aqui citados, tanto 

de caráter local quanto nacional. 

As observações das tabelas 7 e 8 mostram que as proporções de alunos em cada 

modalidade de cota e para a ampla concorrência são semelhantes entre o encontrado junto 

a secretaria da Faculdade de Medicina da UFF e o obtido com o censo, reforçando a 

significância dos dados coletados em nossa pesquisa. 

Com base em nosso estudo, deduzimos  que o objetivo de 50% de estudantes beneficiários 

das cotas ainda não é uma realidade. Porém, devemos lembrar que a UFF implantou a 

reserva de vagas progressivamente a partir do vestibular 2013, com cerca de 20%, até 

chegar aos 50% determinados no vestibular 2015. Assim, somente uma análise 

continuada do perfil dos alunos poderá dizer se está ou não ocorrendo efetiva aplicação 

da política. Principalmente se após 2017 as universidades estão ou não cumprindo a Lei 

de Cotas. 

Cabe dizer que as modalidades de reserva de vaga atualmente em vigor, apesar de terem 

aumentado o ingresso de estudantes pobres e de oriundos da rede pública, não puderam 

ser relacionadas com uma mudança no perfil racial. Por conseguinte, a assertiva de que 

para aumentar o número de estudantes negros na universidade é suficiente aumentar o 

ingresso de estudantes pobres demonstra ser falaciosa. 

Como visto no gráfico 1, as vagas da ampla concorrência e das modalidades de cota 

somente por escola pública e de escola pública mais renda são maciçamente ocupadas por 

estudantes brancos. A maior presença de estudantes negros foi vista apenas nas 

modalidades que associam o critério de raça, incluindo ou não a renda, demonstrando que 
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a criação de cotas de critério unicamente social com a finalidade de incluir os estudantes 

negros, é estratégia ineficaz. 

Consequentemente, depreendemos que se não fossem as cotas com critério racial, 

possivelmente o número de estudantes negros seria muito menor do que é hoje, o qual já 

é tido como pequeno, quando comparado à proporção de negros no Brasil. Além disso, 

ao destrinchar os que compõe a categoria racial, vemos que o número de pardos é 

significativamente maior que o de pretos e indígenas, os quais têm praticamente 

participação nula na composição da amostra. 

Indagamos quais seriam as possíveis razões para essas diferenças. Será que as cotas 

raciais estariam privilegiando, de alguma forma, a entrada de pardos em detrimento de 

pretos e indígenas, restringindo o ingresso ao curso à parcela fenotipicamente mais clara 

da população?  

Por fim, achamos pertinente divulgar que foram observados estudantes que responderam 

nos questionários, declarando-se, simultaneamente, cotistas raciais e brancos. A presença 

dessas duas discordâncias nos leva a pensar se o que houve foi um erro de preenchimento 

dos dados ou trata-se de uso indevido da política de cotas. 

Para responder a qualquer questionamento a respeito das fraudes de cotas, raciais ou não, 

bem como sobre as características dos estudantes pardos e as razões para sua maior 

proporção na amostra serão necessários mais estudos que se disponham a avaliar o perfil 

dos alunos que ocupam o curso de Medicina da Universidade Federal Fluminense. 
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5 Discussão 

Com base na revisão de literatura apresentada, podemos constatar a existência de um 

perfil elitista prevalente entre os estudantes de Medicina no Brasil: branco, com alta renda 

familiar, pais com escolaridade superior, oriundo de escola particular e que não trabalham 

durante o curso (RISTOFF, 2016). Também encontramos uma maioria de estudantes sem 

vínculos trabalhistas, sem fonte de renda fixa, tendo seus gastos custeados pela família. 

De modo semelhante, Scheffer et al. (2016) ao estudarem o perfil dos médicos formados 

entre 2014 e 2015 cadastrados em um dos 27 Conselhos Regionais de Medicina do Brasil, 

também encontraram esse perfil. A pesquisa evidenciou que os recém-formados eram, 

em sua maioria, brancos, de famílias com altas rendas, oriundos de escolas particulares e 

com pais com ensino superior. 

Pelo constatado em nosso Censo, os participantes da pesquisa, alunos ingressos no curso 

de medicina da UFF entre 2013 e 2017, possuem um perfil socioeconômico e racial 

semelhante ao visto nacionalmente por Ristoff (2016). Esse se apresenta como branco, 

filho de pai e mãe com curso superior, em geral de alto prestígio, renda familiar mensal 

de 10 a 30 SM e oriundo de escola particular. 

Como visto em nossa pesquisa, a maior parte dos estudantes de medicina da UFF possuem 

uma alta renda familiar, entre 10 e 30 SM. Além disso, 10,7% tem renda familiar acima 

de 30 SM (o que na época de aplicação da pesquisa correspondia a mais de R$ 28.620,00 

por mês) porcentagem maior do que os de alunos carentes, com renda inferior a 3 SM (até 

2.862,00 mensais). 

Tal faixa de renda – até 3 SM – representa nada menos do que a renda de metade da 

população brasileira, segundo o IBGE (RISTOFF, 2016). Se isolarmos os estudantes com 

renda inferior a 1,5 SM mensais, o quadro é ainda mais impressionante, uma vez que a 

representação desses encontrada em nosso Censo chega a ser de menos da metade do que 

a do extrato mais rico do curso. 

Diante disso não há como negar que o curso de Medicina da UFF é sim composto 

essencialmente por alunos ricos, o que é corroborado por pesquisas de âmbito local e 

nacional (RISTOFF, 2016; RISTOFF, 2013; FERREIRA et al, 2000). Ao debater essa 

informação, Ristoff (2016) afirma que o estudante de medicina brasileiro é, em média, 6 

vezes mais rico do que a população nacional. 

Nós entendemos a educação como de qualidade sendo aquela ofertada de modo público 

e gratuito, e que tenha impacto nas desigualdades sociais (MAGALHÃES e MENEZES, 

2015). Em contraposição, segundo Marilena Chauí (TV PUC RIO, 2016), a ideologia 
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neoliberal – hoje dominante – defende a privatização de setores como saúde, educação e 

cultura, propagando que cada um deve arcar com as despesas de sua formação, numa 

lógica supostamente meritocrática. 

No meio dessas posições conflitantes, com forças políticas opostas em constante disputa 

no cenário nacional, observamos a universidade como um local de privilégio, em que 

somente os que podem investir no ensino, sem apoio do Estado, conseguem acessar. 

Como exposto acima, isso é muito mais acentuado em cursos como a Medicina. Nesse 

contexto, as reservas de vagas nas universidades permitem que jovens de grupos desiguais 

tenham acesso à educação superior como um direito social (MAGALHÃES e MENEZES, 

2015). 

Não se trata, portanto, de negar a importância das reservas de vagas baseadas em critérios 

socioeconômicos e de classe. Elas são necessárias e devem continuar existindo. Contudo, 

não se deve acreditar que elas serão capazes de democratizar o ensino superior do ponto 

de vista racial (SANTOS, 2015). 

Olhando para os dados obtidos pelo censo, quando associamos variáveis socioeconômicas 

com as raciais, alunos autodeclarados pardos e pretos possuíam condições semelhantes 

entre si e inferiores ao conjunto dos brancos, independentemente da renda ou do acesso 

por cota. Entre os alunos negros estão as maiores proporções de alunos oriundos de escola 

pública e pais com escolaridade baixa. 

Essa realidade que observamos no curso de Medicina da UFF não é restrita ao nosso 

campus, tampouco a esfera educacional. Órgãos oficiais como IBGE e Ipea17, bem como 

inúmeros autores que também têm estudado sobre as desigualdades raciais e sociais no 

Brasil. Tais estudos discorrem sobre a enraizada e persistente desigualdade racial e a 

desvantagem relativa dos negros em relação aos brancos nos diversos ramos de emprego, 

educação, saúde, lazer, entre outros. 

 

5.1 A questão racial 

Segundo o censo do IBGE de 2010, os negros formam o grupo majoritário da população 

brasileira, somando 51%, enquanto 48% se identificam como brancos. Dessa maneira, 

caso a exclusão de pessoas não brancas dos diversos setores sociais fosse dependente de 

condições unicamente ligadas à classe social, esperaríamos encontrar dados 

socioeconômicos semelhantes entre eles. 

																																																	
17 Ipea: Instituo de Pesquisa Econômica Aplicada 
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Contudo, Henriques (2001) em artigo publicado pelo Ipea mostra que entre os 10% mais 

pobres da população brasileira, 70% são negros. Já entre os 10% mais ricos há somente 

15% de negros contra 85% de brancos. Em relação às condições de moradia, a população 

negra apresenta piores condições que os brancos: é a que mais vive em terrenos 

impróprios, com maior densidade de moradores, abastecimento de água inadequado e 

menos saneamento básico. 

De modo semelhante, a situação de saúde da população negra também apresenta 

indicadores inferiores aos da população branca. Existem dados consistentes sobre a maior 

incidência de violência obstétrica sobre as mulheres negras, as quais possuem maior 

percentual de mães adolescentes, têm mães com menor escolaridade e menor proporção 

de trabalho remunerado (TRAGTENBERG et al, 2006). 

Tragtenberg et al. (2006) também explora a relação do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) e o critério cor/raça. O IDH é um índice determinado pela longevidade da 

população, escolaridade média, alfabetização e renda média per capita. Em 1997, o IDH 

brasileiro era de 0,739 (79º em 174 países). No mesmo ano, o IDH da população brasileira 

negra era 0,671, ocupando o equivalente ao 108º lugar quando comparada aos demais 

países, ficando atrás do Tajiquistão e da África do Sul; a população brasileira branca teria 

IDH de 0,791, equivalente ao 49º lugar. 

Em relação à escolaridade, as desigualdades entre brancos e não brancos agrava-se no 

ensino superior (VALVERDE; STOCCO, 2009). Santos (2001) demonstrou que essa 

distância também persiste na pós-graduação: dentre os que cursam mestrado ou 

doutorado, os brancos detêm 86% das vagas. 

Segundo Valverde e Stocco (2009), apesar de haver uma tendência ao aumento de aluno 

negros nas universidades, por conta de políticas afirmativas, isso tem acontecido à custa 

de um maior acesso de homens negros em detrimento de mulheres negras. 

Ainda que a questão de gênero não seja central no nosso trabalho, não podemos deixar 

uma informação dessa monta passar despercebida. Tal dado nos chama atenção uma vez 

que evidencia mecanismos sexistas que levam a mulher negra a uma maior condição de 

vulnerabilidade. 

Werneck (2016) também faz importantes análises que corroboram a fragilidade da mulher 

negra na sociedade. Ela cita que, para além do racismo, o sexismo também atua como um 

fator de hierarquização social associada à vulnerabilidade em saúde, por exemplo. 

Ainda comentando sobre a maior vulnerabilidade da mulher negra, o Atlas da violência 

de 2017 afirma que “65,3% das mulheres assassinadas no Brasil no último ano eram 
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negras”, evidenciando a perversidade da associação entre a desigualdade de gênero e o 

racismo (IPEA; FBSP, 2018). 

Apesar de fazer um levantamento geral do país, sem especificar nenhum grupo racial, o 

Atlas da Violência, destaca como as estatísticas da área se agravam ao tratar da população 

negra. Há estimativas de que um cidadão negro possua 23,5% a mais de chance de ser 

assassinado que os de outras cores/raça. 

Todos esses dados publicados de diferentes origens institucionais, de diferentes épocas e 

locais do país, convergem para aquilo que se configura um fato: mesmo entre os 

indivíduos pobres, os negros estão mais marginalizados. Isso vem ao encontro do que 

defendemos desde o início deste trabalho, que é a independência do conceito de raça ao 

de classe social. 

Por ser um dos cursos superiores mais concorridos do vestibular, para entrar numa 

faculdade de Medicina o aluno precisa estar bem preparado academicamente. Isso inclui 

ter estudado em boas escolas, ter acesso a cultura, informação e muitas vezes precisar 

fazer aulas particulares/cursinhos para reforçar o aprendizado. Em outras palavras, é 

necessário um investimento financeiro que pessoas de baixa renda não conseguem fazer, 

legitimando a existência de exclusão por critérios socioeconômicos. No entanto, um olhar 

direcionado para a população negra permite-nos entender que raça e classe são, sim, 

questões intrinsicamente ligadas, mas que correm em paralelo. 

Ao mesmo tempo em que verificamos uma grande exclusão de cunho social no Brasil, 

nota-se que os negros estão em pior cenário. Isso é fortemente indicado pelos dados tanto 

de nossa pesquisa quanto dos demais trabalhos aqui citados em relação ao ingresso na 

universidade, especialmente em cursos de alta demanda. 

Portanto, defendemos que, dentro de um contexto de desigualdade, a situação de 

estudantes negros é socialmente mais grave que a dos brancos. Podemos dizer, então, que 

todas essas desigualdades interferem na capacidade de inserção de negras e negros na 

sociedade brasileira, afetando diretamente a construção de um país democrático com 

igualdade de direitos (HERINGER, 2002).  

Os resultados colocados no capítulo anterior evidenciam que apesar da Lei de Cotas ter 

aumentado o número de alunos de ensino médio público ingressantes no curso de 

Medicina da UFF entre 2013 e 2017, o mesmo não poder ser verificado para o perfil 

racial. A maior importância desse dado está no entendimento de que aumentar o número 

de alunos mais pobres não interfere, necessariamente, na quantidade de alunos negros, 
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mais uma vez, demonstrando como é falaciosa a ideia de aplicar cotas sociais em busca 

de inclusão racial. 

Um ponto de discussão importante refere-se a maior prevalência de estudantes pardos 

sobre os pretos tanto em nossa pesquisa como no restante da literatura. Tais dados levam-

nos a pensar se essa tímida inclusão racial – vista ao longo da implementação da Lei de 

Cotas – pode estar ocorrendo com priorização dos pardos em detrimento dos pretos. Por 

isso perguntamos quais seriam as razões para isso. 

Com base nas formas de entrada dos participantes do nosso censo no curso de Medicina 

da UFF, a maior parte dos que ingressaram pela ampla concorrência são brancos. O 

mesmo pode ser dito para as modalidades de cotas que não tinham o fator cor/raça 

associado à procedência de escola pública. Negros só são maioria quando a reserva de 

vaga considera o critério racial. De fato, e uma vez mais, percebemos que as cotas 

exclusivamente sociais são ineficazes para a inclusão de negros e negras no curso de 

Medicina. Ademais, tendo em vista que a maior parte dos alunos da ampla concorrência 

é branca, podemos supor que caso as cotas não existissem, a proporção de estudantes 

pretos e pardos na Medicina da UFF seria ainda menor. O mesmo pode ser dito em relação 

a estudantes mais pobres, que também são uma significativa minoria dentre os ingressos 

pela ampla concorrência. 

Roque (2009) afirma que a eliminação das desigualdades raciais não depende de políticas 

universais, como as que englobam apenas os critérios de renda e origem escolar, 

defendendo a necessidade de políticas afirmativas específicas para a população negra. 

Valverde e Stocoo (2009) pontuam que apesar do aumento de negros no ensino superior, 

a diferença com os brancos ainda é muito grande, valorizando, também, medidas de 

ingresso às universidades voltadas para os povos negros. 

Ainda assim – de acordo com tais autores – esse aumento de representatividade de negros 

e negras ocorreu em virtude das políticas afirmativas e da maior oferta de vagas, de modo 

geral. Eles negam a ocorrência de uma mudança na estrutura da sociedade brasileira em 

que o racismo se extinguiu, e as diferentes raças passaram a conviver em condições reais 

de igualdade. Com isso, também justificam a necessidade de medidas inclusivas 

essencialmente raciais. 

Esse debate em torno de medidas sociais amplas em detrimento das políticas afirmativas 

de cunho racial torna-se especialmente perigoso quando surge em uma perspectiva 

silenciadora. Comumente, o pressuposto de que a melhoria do ensino básico público, bem 

como da distribuição de renda resolveriam o acesso da população negra a locais que ela 
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é historicamente marginalizada desconsidera o critério racial como um produtor de 

desigualdades (SANTOS, 2015). 

Assim como Heringer, (2002), Valverde e Stocoo, (2009) entendem que a reserva de 

vagas para não brancos no ensino superior é uma estratégia para que essa população tenha 

acesso a espaços de poder, introduzindo nestes outra ótica sobre os problemas do Brasil. 

 

5.2 A questão da mobilidade social 

A publicação Mobilidade Social 1996 do IBGE de 1997 comenta sobre o papel dos pais 

na mobilidade social dos filhos. De acordo com a publicação, esta se deveria mais a 

situação socioeconômica do pai do que da mãe. Dados apresentados por Ristoff, (2016), 

demonstram que apenas 11% da população brasileira têm pais com ensino superior. Não 

obstante, dentre esses, uma proporção de mais de 30% corresponde aos estudantes de 

Medicina do Brasil, o que demonstra um grande distanciamento do curso em relação a 

sociedade brasileira. Tal desigualdade acirra-se ao tratarmos especificamente do curso da 

UFF, em que 46,4% dos alunos têm pai e mãe com curso superior e 30,2% com, pelo 

menos, um deles graduado. Em outra medida, cursos como Letras, Matemática, 

Pedagogia e Serviço Social possuem taxas mais baixas de alunos com pais de alta 

escolaridade, estando até abaixo dos 11% encontrados na população. Esses são cursos de 

menor procura, em geral de licenciatura e com menor proporção de alunos brancos e ricos, 

tendo mais estudantes provenientes de escola pública (RISTOFF, 2016). 

Dessa maneira, um dos critérios que podemos usar na avaliação do perfil socioeconômico 

de estudantes universitários é a escolaridade dos pais, visto que esta estaria ligada a uma 

mudança de status dentro da sociedade (IBGE, 1997). Quando focamos nesse item em 

nossa pesquisa, pudemos ver, na maior parte dos alunos, uma forte presença dos cursos 

considerados como de maior prestígio, principalmente na figura paterna. Cabe comentar 

que tais alunos também eram brancos, de escola particular e com altas rendas financeiras. 

Essa informação do IBGE (1997) associada ao que encontramos em nosso censo e ao 

perfil do estudante de Medicina segundo Ristoff (2016; 2013), leva-nos a presumir que o 

fato de metade dos estudantes de Medicina da UFF ter pai com cursos de alto prestígio, 

como engenharia, medicina e direito seja reflexo desse maior potencial de mobilidade 

social.  

Ao fazermos um recorte racial desses dados, notamos que entre os alunos brancos 54% 

têm pais com ensino superior completo. Ao olharmos para pretos e pardos, esses valores 

invertem-se. Entre os estudantes pardos, mais de 40% tem os dois pais sem Ensino 
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Superior; nos pretos, esse valor supera os 50%. Novamente, vemos uma pior condição 

socioeconômica de negros em comparação aos brancos. 

Ao longo deste capítulo, buscamos discutir os dados obtidos em nossa pesquisa com 

aqueles presentes na literatura para entender melhor o que significa esse perfil elitizado e 

racializado do estudante de Medicina de modo geral e que se reproduz dentro da UFF. 

Com base em nossos dados e na literatura consultada, entendemos que esse perfil se deve 

a um alijamento que as populações mais pobres sofrem em relação aos direitos sociais no 

Brasil, um país extremamente desigual e com uma alta concentração de renda. Porém, 

também vimos que – paralelamente a exclusão de pessoas de baixa renda – há uma 

marginalização dos povos negros, que se encontra profundamente enraizada em nosso 

país. 

Isso ocorre por conta de um tipo de racismo chamado de racismo institucional ou 

sistêmico, que seria a dimensão mais negligenciada do racismo, na medida em que é 

negada a existência de uma sociedade racista, muito por conta do mito da democracia 

racial e da não violência (WERNECK, 2016; CHAUI, 2007). 

Essa forma de racismo habita as estruturas mais internas da sociedade brasileira, 

ocupando dispositivos organizativos e políticos que levam a tratamentos desiguais, 

subordinando grupos raciais numa perspectiva hierarquizada e sexista. Dessa forma, o 

que impede a ascensão de negros e negras a determinados postos estratégicos não é 

somente uma exclusão educacional ou social, mas a atribuição de um imaginário negativo 

a essa população que além de marginalizar esses povos, os adoece e mata. (VALVERDE 

e STOCCO, 2009; WERNECK, 2016). 

Uma situação em que o racismo institucional é muito vivenciado é exatamente no meio 

trabalhista. Na medida em que houve uma divisão social do trabalho, também ocorreu 

uma divisão racial. Isso é reconhecível quando certas profissões são atribuídas a um 

padrão, de modo que os que não se enquadram neste são classificados como “fora do 

perfil” (GRISA, 2015, VARGAS, 2015). 

Portanto, para romper com essa estrutura racista, é preciso que negros e negras ocupem 

locais estratégicos, de poder e visibilidade. Ofertar uma nova visão sobre a saúde da 

população negra, por exemplo, inclui diretamente sua maior participação entre os que 

trabalham nesta área (WERNECK 2016). 

É preciso que eles estejam nas universidades, ingressando de modo amplo nos cursos da 

área da saúde, como a Medicina, mas não somente nela. Nesse sentido, as cotas se 



	
	

	

72	

configuram como uma forma de aplicação do princípio da igualdade material 

(WERNECK 2016; GRISA, 2015). 

As cotas, para além de permitir acesso à educação, direito internacionalmente 

reconhecido (MAGALHÃES e MENEZES, 2015), ajudam a dar outro imaginário social 

para os negros que, em geral, não são reconhecidos em locais de prestígio (BRITO et al. 

2015). Essa forma de negação dos negros enquanto sujeito de direitos, capaz de ocupar 

locais de destaque na sociedade, no âmbito trabalhista, leva à identificação de trabalhos 

mais e menos “dignos” ou respeitáveis e de profissões mais e menos valorizadas (FERES 

JUNIOR, 2006). 

Nessa perspectiva, citamos o trabalho de um coletivo auto-organzidado de estudantes de 

Medicina negros e negras, o NegreX. Um dos projetos por eles realizados dedica-se a ida 

de estudantes de Medicina – bem como de médicas/os negras/as, integrantes do coletivo 

– até escolas do município do Rio de Janeiro e região metropolitana. A ideia é conversar 

com os alunos das escolas públicas sobre representatividade, políticas afirmativas e 

acesso ao ensino superior, tornando mais próximo dessas crianças e adolescentes a 

possibilidade de ingressar num curso de alto prestígio social como a Medicina (Coletivo 

NegreX, 2018). 

Por fim, o desafio para inclusão de povos negros, bem como de indígenas, pessoas 

deficientes e de baixa renda no ensino superior vai além da ampliação de vagas e da 

facilitação do ingresso. As políticas de permanência dos alunos beneficiários de cotas 

devem permitir o sustento material por meio de alimentação, transporte, fontes de estudo, 

mas também precisa incluir uma melhoria do ambiente universitário. É fundamental que 

essas minorias sociais se sintam pertencentes a esses espaços, com seus elementos 

históricos e culturais respeitados e valorizados (MAGALHÃES e MENEZES, 2015). 
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6 Considerações finais 

Como explicitado, existe um perfil elitista nas universidades, que é bem mais acentuado 

nos cursos tidos como de “maior prestígio”, entre os quais a Medicina tem destaque, e em 

que se vê uma exclusão de certos grupos étnico-raciais e socioeconômicos da sociedade, 

que se reflete no setor educacional. 

Trata-se de um perfil elitista prevalente entre os estudantes de Medicina no Brasil: branco, 

com alta renda familiar, oriundo de escola particular, que não trabalham durante o curso 

e com pais com escolaridade superior. Como apresentamos, não atribuímos esse perfil ao 

acaso, mas sim em decorrência de seu componente racial, dos efeitos de uma sociedade 

racista e racializada – e em seu componente social – da marginalização da classe 

trabalhadora. 

Esse perfil elitista, homogêneo dentre estudantes e médicos evidencia que as escolas de 

Medicina não tem sido um lugar de diversidade. Como a maioria da população está 

excluída desse ambiente nos questionamos se as suas reais necessidades em saúde têm 

sido valorizadas ou se estão sendo priorizadas outros tipos de saberes e pesquisas.  

Promover a diversidade na universidade tem como efeito o combate ao racismo e a 

intolerância. Por não existirem, com frequência, pessoas negras em posições sociais 

valorizadas pelo senso comum ocorre uma indução nas crianças negras de uma ausência 

de perspectiva de sucesso na sociedade fora de algumas áreas como futebol e música. 

Assim, a formação de graduados negros e de origem popular tem um potencial 

multiplicador, trazendo à tona o poder da democratização da sociedade. 

Com base na revisão de literatura e em nossa observação cotidiana da prática médica e 

acadêmica, estabelecemos uma hipótese de que os médicos formados atualmente no 

Brasil ainda estão distantes de cumprir a meta de atender as reais necessidades de saúde 

da população. 

Isso ocorreria em virtude de uma matriz curricular ainda estruturada sob a lógica do 

modelo biomédico, a qual atinge não só o currículo em si, mas também está presente na 

resistência da comunidade acadêmica à implantação daqueles currículos mais 

progressistas. 

É nesse contexto que nossa pesquisa se inscreve. Compreendendo ser esse um estudo 

complexo, o primeiro passo dessa grande teia de hipóteses e propostas é entender de que 

objeto estamos falando. Foi por isso que nos propusemos inicialmente a responder à 

pergunta: Quem é hoje o estudante de Medicina da Universidade Federal Fluminense? 
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Retomando as ideias de Bourdieu que trouxemos ao longo do trabalho, assim como Melo, 

Campos e Zarias (2015) e Vargas (2015), também acreditamos na existência de um 

habitus dentre os estudantes universitários. E mais: acreditamos que esse habitus se 

estende a categoria médica como um todo e, não somente, aos profissionais em formação. 

Lilia Schraiber (1995) também defende a ideia de uma autonomia em relação ao ser 

médico e uma tendência a preservação dessa ordem como estratégia de poder. 

Simultaneamente, coexistem o lado científico da medicina, em que o médico detém o 

monopólio do saber e o lado empírico-pragmático enxergando a medicina como uma arte. 

Isso define o trabalho médico como uma atividade regida por diversos tipos de tensões, 

as quais influenciam na auto representação dos médicos e em sua repercussão social. 

Elaboramos, ademais, a hipótese de que tal habitus seja também percebido pela 

população, que – ao não se identificar com os médicos e médicas – acaba negando-se em 

relação a tal habitus, entendendo que esse local não lhe pertence. Supomos ainda que esse 

distanciamento interfira na relação dos médicos e pacientes, que não se identificam nem 

se compreendem satisfatoriamente. 

Em caso de nossos questionamentos confirmarem-se em pesquisas futuras, certamente 

haverá de ter um campo em disputa, conflituoso entre dominados e dominadores. Dessa 

forma, poderíamos identificar, por exemplo, uma resistência por parte daqueles que 

ocupam seu lugar hegemônico de poder, em alterar esse habitus, assim como apresenta 

Bourdieu.  

Quer dizer, para além das questões curriculares, entendemos que o público elitizado que 

predomina no curso de Medicina também é um entrave a transformação do perfil do 

médico, uma vez que tenta manter o status quo, no sentido de reconhecer e reafirmar essa 

superioridade do médico diante de outras profissões e, sobretudo, da população, 

distanciando-se dos seus interesses e necessidades em saúde. 

Segundo Alves (1993), nós reproduzimos os conhecimentos médicos do universo cultural 

em que estamos, o que interfere na percepção que temos de saúde, doença e do processo 

de se entender ou não como enfermo. Desse modo, a compreensão da enfermidade dentro 

de sua realidade social tem relação direta com a forma como os indivíduos lidam com ela 

e com a forma de tratá-la, definindo seu “itinerário terapêutico”. 

Foucault (2017) comenta sobre a existência de um poder médico, que serve ao capital. 

Para entendermos melhor o que esse perfil elitizado do estudante representa socialmente 

serão necessários outros trabalhos, com características qualitativas, que se debruce a 
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entender as dinâmicas das relações entre a categoria médica e os demais pacientes, bem 

como com os outros profissionais de saúde. 

Ao abordar o estudo da Medicina Preventiva nas escolas médicas, Sérgio Arouca 

(AROUCA, 1975) defende a redefinição do profissional médico como uma das vertentes 

para criticar a Medicina Liberal que surge em meados do século XX nos Estados Unidos. 

Esse novo profissional deveria ampliar os conceitos de saúde e doença, estabelecer 

relações horizontais com os pacientes e ultrapassar os limites do consultório, atuando 

também nas famílias e comunidades. 

Dessa forma, entende-se que a defesa de um modelo de prática médica que se proponha 

a priorizar as principais demandas de saúde da população, firmado na atenção básica, em 

práticas de prevenção e promoção de saúde está intrinsicamente relacionado com os 

profissionais envolvidos na assistência. Por isso, para pensar em Saúde Pública é também 

pensar em educação e formação médica. 

Portanto, defendemos a existência de um profissional médico que atenda às demandas de 

saúde do povo e entendemos que isso só será possível com a efetiva democratização do 

curso de Medicina. Essa democratização, segundo nossa hipótese, somente será possível 

com políticas públicas afirmativas que ampliem o acesso ao curso, além da garantia de 

assistência e permanência estudantil. 

Também é fundamental uma integração entre ensino, serviços de saúde e comunidade, 

além de uma extensão universitária de caráter popular, pelos quais a população possa ser 

ouvida pela academia, transportando suas questões de saúde para dentro das salas de aula, 

como objeto de estudo nos currículos e laboratórios de pesquisa. 

Contudo, para que haja mudança nesse perfil, é necessário que, antes de tudo, ele seja 

identificado e não ignorado pela maioria da comunidade acadêmica, que segue sem olhar 

criticamente para o que há em sua volta. Por isso faz-se necessário falar sobre esse 

assunto. Mas, como falar sobre ele se não o notamos? 

Como falar da falta dos “diferentes” e dos “excluídos” da sociedade em nossas salas de 

aula se eles não estão lá para serem lembrados? Como falar da inserção do negro na 

universidade se quase não existem negros nela? Serão apenas, mais uma vez, brancos 

falando sobre negros, ricos falando sobre pobres. Imperioso se faz que essas pessoas, 

esses grupos populacionais historicamente excluídos da universidade assumam esse papel 

de destaque. 

É preciso mudar a forma como a universidade relaciona-se com a sociedade. A falta de 

diversidade empobrece. A universidade não pode continuar como um lugar elitizado, que 



	
	

	

76	

apenas reproduz uma forma de conhecimento e não valoriza os diferentes saberes. Com 

certeza, dessa forma teremos uma formação mais adequada, que prepare os graduandos 

para uma sociedade mais sensível aos diferentes. 

Se dentro da Universidade Federal Fluminense buscamos um curso de excelência, 

integrado, que esteja apto para atender às demandas da população, precisamos falar de 

saúde, de políticas de saúde; precisamos falar de educação médica, de currículo, de perfil 

do egresso. Para isso, precisamos falar de quem compõe a universidade, de quem somos 

nós, alunos e professores. 

É preciso falar da democratização do ensino, que não deve ser feita apenas com o simples 

aumento de vagas, ou com o aumento do ingresso desses grupos marginalizados, mas 

deve, também, envolver políticas de assistência e permanência estudantil, valorização da 

carreira docente, estímulo a uma extensão universitária forte e a uma pesquisa 

socialmente referenciada. Essa democratização que aqui defendemos deve permitir que o 

povo ocupe e permaneça ocupando a universidade, em todos os cursos, a fim de que ela: 

 

“[...] se pinte de negro, que se pinte de mulato. Não só entre os alunos, 
mas também entre professores. Que se pinte de operário e camponês, 
que se pinte de povo, porque a Universidade não é patrimônio de 
ninguém e pertence ao povo...”. Ernesto Che Guevara (Discurso 
proferido na Universidade de Las Villas, Cuba, em 28 de dezembro de 
1959.) 

 

Portanto, acreditamos e propomos que a Universidade brasileira será beneficiada com a 

adoção de uma política de reservas de vaga que possua um critério racial exclusivo de 

maneira a atingir as metas estipuladas pela lei de cotas e promover um acesso mais 

equânime e uma universidade mais justa, culturalmente rica, e plural. 
Foucault, (2017) comenta sobre a existência de um poder médico, que serve ao capital. 

Para entendermos melhor o que esse perfil elitizado do estudante representa – do ponto 

de vista social – serão necessários outros trabalhos, com características qualitativas, que 

se debruce a entender as dinâmicas das relações entre a categoria médica e os pacientes, 

bem como com os outros profissionais de saúde. 

Para os próximos anos seguiremos a pesquisa e exploraremos mais a fundo as variáveis 

do censo com o intuito de compreender fenômenos observados até o momento e 

correlacioná-los com o papel da Medicina. Um próximo passo será a articulação de um 

observatório da implementação das políticas de ações afirmativas nos cursos da saúde, 

que sirva como uma plataforma de discussão, produção cientifica e que construa uma 
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base de dados capaz de gerar informações com qualidade para as tomadas de decisão na 

Universidade Federal Fluminense. 
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APÊNDICE I  – Questionário aplicado aos participantes da pesquisa 
 
Universidade Federal Fluminense 
 Instituto de Saúde Coletiva 
Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva 
 Mestranda: Ana Carolina Carvalho de Araújo Pôrto 
Orientadores: Fabiano Tonaco Borges e Aluísio Gomes da Silva Junior 
 
Caro (a) estudante: 

Este questionário faz parte do meu projeto de mestrado intitulado “Análise do 
perfil socioeconômico e racial dos estudantes de Medicina da Universidade Federal 
Fluminense”. 

O objetivo desse trabalho é conhecer o perfil socioeconômico e racial dos 
estudantes de medicina da UFF após a implantação do SiSU e das políticas afirmativas e 
entender como esse perfil de estudante está sendo recebido pela comunidade acadêmica 
da MedUFF. 

Para isso, estou realizando um censo: um questionário com todos os alunos da 
medicina da UFF desde a turma 113 até a 217. Não será recolhido nenhum dado de 
identificação seu. Como se trata de uma pesquisa de caráter censitário, não há necessidade 
de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Caso você queria saber mais sobre a pesquisa, é só entrar em contato pelo e-mail: 
acarolinacap@gmail.com 
Agradeço a sua colaboração! 
 
 
 

PERGUNTAS 
 

1. Qual a sua data de nascimento (dd/mm/aaaa)? __ /__ /__ 
2. Em que ano você ingressou no curso de Medicina da UFF? __________ 
3. Como você identifica seu gênero? _________________ 
4. Qual o seu estado civil?  

A ( ) Solteiro(a) 
B ( ) Casado(a) 
C ( ) Separado(a) judicialmente/divorciado(a) 
D ( ) Viúvo(a) 
E ( ) Outro.  
 

5. A sua cor ou raça é? 
A ( ) Branca 
B ( ) Preta 
C ( ) Amarela 
D ( ) Parda 
E ( ) Indígena  
 

6. Qual a sua nacionalidade? 
A ( ) Brasileira 
B ( ) Brasileira naturalizada. Qual país? _______________________ 
C ( ) Estrangeira. Qual país? ________________________________  
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7. Alguém em sua família concluiu um curso superior? 
A ( ) Sim            B ( ) Não 
 

8. Até que etapa de escolarização seu pai concluiu? 
A ( ) Nenhuma 
B ( ) Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série) 
C ( ) Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série) 
D ( ) Ensino Médio Regular 
E  ( ) Ensino Médio Técnico 
F  ( ) Ensino Superior – Graduação. Qual? ___________________ 
G ( ) Pós-graduação.  
 

9. Até que etapa de escolarização sua mãe concluiu? 
A ( ) Nenhum 
B ( ) Ensino fundamental: 1º ao 5º ano (1ª a 4ª série) 
C ( ) Ensino fundamental: 6º ao 9º ano (5ª a 8ª série) 
D ( ) Ensino Médio Regular 
E  ( ) Ensino Médio Técnico 
F  ( ) Ensino Superior – Graduação. Qual? ___________________ 
G ( ) Pós-graduação.  

 
 
10. Onde e com quem você mora atualmente? 

A ( ) Em casa ou apartamento, sozinho 
B ( ) Em casa ou apartamento, com pais e/ou parentes 
C ( ) Em casa ou apartamento, com cônjuge e/ou filhos 
D ( ) Em casa ou apartamento, com outras pessoas (incluindo república) 
E ( ) Em alojamento universitário da própria instituição 
F ( ) Em outros tipos de habitação individual ou coletiva (hotel, hospedaria, pensão 
ou outro). 
 

11. Qual a renda total de sua família, incluindo os seus rendimentos? (Salário-mínimo 
em 1/01/2018: R$ 954,00) 
A ( ) Até 1,5 salário mínimo (até R$ 1.431,00) 
B ( ) De 1,5 a 3 salários mínimos (R$ 1.431,01 a R$ 2.862,00) 
C ( ) De 3 a 4,5 salários mínimos (R$ 2.862,01 a R$ 4.293,00) 
D ( ) De 4,5 a 6 salários mínimos (R$ 4293,01 a R$ 5.724,00) 
E ( ) De 6 a 10 salários mínimos (R$ 5.724,01 a R$ 9540,00) 
F ( ) De 10 a 30 salários mínimos (R$ 9.540,01 a R$ 28.620,00) 
G ( ) Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 28.620,01).  
 

12. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação financeira (incluindo bolsas)? 
A ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas governamentais 
B ( ) Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras 
pessoas 
C ( ) Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para financiar 
meus gastos 
D ( ) Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos 
E ( ) Tenho renda e contribuo com o sustento da família 
F ( ) Sou o principal responsável pelo sustento da família.  



	
	

	

88	

 
13. Qual alternativa a seguir melhor descreve sua situação de trabalho (exceto estágio ou 

bolsas)? 
A ( ) Não estou trabalhando 
B ( ) Trabalho eventualmente 
C ( ) Trabalho até 20 horas semanais 
D ( ) Trabalho de 21 a 39 horas semanais 
E ( ) Trabalho 40 horas semanais ou mais. 

 
 
14. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de auxílio 

permanência? No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior 
duração. 
A ( ) Nenhum 
B ( ) Auxílio moradia 
C ( ) Auxílio alimentação 
D ( ) Auxílio moradia e alimentação 
E ( ) Auxílio Permanência 
F ( ) Outro tipo de auxílio. 
  

15. Ao longo da sua trajetória acadêmica, você recebeu algum tipo de bolsa acadêmica? 
No caso de haver mais de uma opção, marcar apenas a bolsa de maior duração. 
A ( ) Nenhum 
B ( ) Bolsa de iniciação científica 
C ( ) Bolsa de extensão 
D ( ) Bolsa de monitoria/tutoria 
E ( ) Bolsa PET 
F ( ) Outro tipo de bolsa acadêmica.  
 

16. Durante o curso de graduação você participou de programas e/ou atividades 
curriculares no exterior? 
A ( ) Não participei 
B ( ) Sim, Programa Ciência sem Fronteira 
C ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Federal (Marca; 
Brafitec; PLI; outro) 
D ( ) Sim, programa de intercâmbio financiado pelo Governo Estadual 
E ( ) Sim, programa de intercâmbio da minha instituição 
F ( ) Sim, outro intercâmbio não institucional.  

 
17. Em que unidade da Federação você concluiu o ensino médio? 

A ( ) ___________________________________________  
B. ( ) Conclui o Ensino Médio fora do Brasil. Qual país? ________________ 
 

18. Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 
A ( ) Todo em escola pública 
B ( ) Todo em escola privada (particular) 
C ( ) A maior parte em escola pública 
D ( ) A maior parte em escola privada (particular) 
 

19. Qual modalidade de ensino médio você concluiu? 
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A ( ) Ensino médio tradicional 
B ( ) Profissionalizante técnico 
C ( ) Profissionalizante magistério (Curso Normal) 
D ( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) e/ou Supletivo 
E ( ) Outra modalidade. Qual? ________________________ 

 
 
20. Qual o principal motivo para você ter escolhido o curso de Medicina? 

 
A ( ) Inserção no mercado de trabalho 
B ( ) Influência da família 
C ( ) Valorização profissional 
D ( ) Prestígio Social 
E ( ) Vocação 
H ( ) Outro motivo. Qual? ______________________________ 

 
21. Seu ingresso no curso de Medicina da UFF se deu por meio de políticas de ação 

afirmativa ou inclusão social? Caso a resposta seja afirmativa, sinalize a modalidade 
de política afirmativa que você utilizou. 
 
A ( ) Não (Ampla concorrência - AC) 
 
B ( ) Sim, cursei o Ensino Médio todo em escola pública (L5) 
 
C ( ) Sim, cursei o Ensino Médio todo em escola pública e tenho renda familiar até 
1,5 salário-mínimo (L1) 
 
D ( ) Sim, cursei o Ensino Médio todo em escola pública, tenho renda familiar até 1,5 
salário-mínimo e sou negro ou indígena (L2) 
 
E ( ) Sim, cursei o Ensino Médio todo em escola pública, tenho renda familiar até 1,5 
salário-mínimo e sou deficiente físico (L9) 
 
F ( ) Sim, cursei o Ensino Médio todo em escola pública, tenho renda familiar até 1,5 
salário-mínimo, sou negro ou indígena e sou deficiente físico (L10) 

 
G ( ) Sim, cursei o Ensino Médio todo em escola pública e sou negro ou indígena 
(L6) 
 
H ( ) Sim, cursei o Ensino Médio todo em escola pública e sou deficiente físico (L13) 
 
I ( ) Sim, cursei o Ensino Médio todo em escola pública, sou negro ou indígena e 
deficiente físico (L14) 
 
 
 
 

22. Qual a principal razão para você ter escolhido a UFF? Caso haja mais de uma 
resposta, escolher a mais importante. ESCOLHA SOMENTE UMA RESPOSTA! 
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A ( ) Gratuidade 
B ( ) Proximidade da minha residência 
C ( ) Proximidade do meu trabalho 
D ( ) Facilidade de acesso 
E ( ) Qualidade/reputação 
F ( ) Foi a única onde tive aprovação 
G ( ) Possibilidade de ter bolsa de estudo 
H ( ) Outro motivo. Qual? ____________________________________________ 

 


