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Resumo: Este artigo objetiva investigar a presença das estudantes negras na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba. As referências bibliográficas 
sinalizam as dificuldades encontradas pelas mulheres negras no acesso à educação superior. 
Para a realização da pesquisa, foram utilizados os dados disponíveis no sistema acadêmico da 
instituição, tendo como o universo de pesquisa o(a)s estudantes regulares dos 24 cursos de 
graduação do Câmpus Curitiba, no 2º semestre de 2018. A pesquisa realizada concluiu, como já 
indicava a literatura referida, pela preponderância do gênero masculino e raça branca nos bancos 
da instituição, o que reafirma a importância das ações afirmativas para o acesso das mulheres 
negras ao ensino superior. 
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Introdução 

 

A universidade pública deveria ser um locus privilegiado, constituída por 

diferentes sujeitos: homens e mulheres de diferentes raças, culturas, classes, 

sexualidade, identidades, culturas e posições políticas que dialogam, se 

contradizem, compartilham, produzem, vivenciam ou não diferentes 

experiências. 

Neste artigo, trabalha-se com a concepção de gênero como constituinte 

da identidade dos sujeitos, assim como etnia, raça, classe social, como 

descreveu Guacira Lopes LOURO3 (2003). No mesmo sentido, Judith BUTLER 

(2018) afirma que o gênero se interconecta com as modalidades raciais, 

classistas, étnicas, sexuais e regionais, identidades socialmente construídas, 

cambiantes nos diferentes contextos históricos.  
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E é nesta perspectiva que o presente artigo tem como objetivo verificar a 

presença da mulher negra e estudante na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.  

Para tanto, este artigo estrutura-se da seguinte forma: esta introdução que 

apresenta seu objetivo geral; a seguinte que faz uma breve discussão sobre o 

acesso das mulheres negras à educação; uma terceira que apresenta a 

metodologia utilizada na pesquisa e seus resultados obtidos e, por fim, as 

considerações finais. 

 

O acesso das mulheres negras na educação superior 

  

Ao escrever sobre raça e acesso da população negra à educação, a 

filósofa e ativista Angela DAVIS (2018), em uma de suas importantes obras, 

Mulheres, Raça e Classe, questiona a explicação da ideologia dominante da 

época para a ausência de negro(a)s nos bancos escolares norte-americanos: “a 

população negra era supostamente incapaz de progressos intelectuais” porque 

“essas pessoas haviam sido propriedade, naturalmente inferiores comparadas 

ao epítome branco da humanidade”. Argumenta a autora, que se fossem de fato 

inferiores a(o)s negra(o)s jamais teriam manifestado desejo em adquirir 

conhecimento e não seria necessário proibi-la(o)s.  Afirma, ainda, que o anseio 

da(o)s negra(o)s por conhecimento sempre existiu e exemplifica: “já em 1787, a 

população negra do estado de Massachusetts apresentou uma petição pelo 

direito de frequentar as escolas livres de Boston” (DAVIS, 2018, p.109). 

O acesso das mulheres aos bancos escolares também foi tema da 

escritora feminista e ativista bell hooks4 (2015) que traçou um panorama do 

racismo presente nos movimentos feministas norte-americanos da década de 

1960, a reforçarem a supremacia branca e negarem “a possibilidade de que as 

mulheres se conectem politicamente cruzando fronteiras étnicas e raciais” 

(hooks, 2015, p.195). Observou ainda que as mulheres brancas dominam o 

discurso feminista, mas sem a “devida compreensão da supremacia branca 

 
4 A autora relata que nada tem mais importância do que as ideias e o conhecimento, por isso 
escreve seu nome desta forma: apenas com letras minúsculas.  



 

como estratégia, do impacto psicológico da classe, de sua condição política 

dentro de um Estado racista, sexista e capitalista” (hooks, 2015, p.194). 

A mesma autora traz questionamentos de que as mulheres brancas agem 

como se as negras ignorassem que a opressão machista existia até que as 

feministas brancas as iluminassem. E desvela a opressão diária que sofrem as 

negras, que “muitas vezes adquirem uma consciência sobre a política patriarcal 

a partir de sua experiência de vida”, mesmo sem estarem envolvidas em 

resistência organizada ou sem formular por escrito a natureza de sua opressão 

(hooks, 2015, p. 197).  

Aqui no Brasil, a escritora e feminista Djamila RIBEIRO (2018), em um 

dos diversos artigos que compõem o livro Quem tem medo do feminismo negro?, 

ao analisar a história do país, discorre que a população negra foi das senzalas 

às favelas e que hoje a maioria da população de negra(o)s é pobre por herança 

escravocrata. 

 Para ela, no que tange ao acesso à educação superior, defende o 

emprego de cotas raciais, enquanto ação afirmativa. Ao indagar porque a 

população negra na academia brasileira é tão pequena, mesmo sendo maioria 

no Brasil, ela mesmo responde: “porque o racismo institucional impede a 

mobilidade social e o acesso da população negra a esses espaços” (RIBEIRO, 

2018, p. 73). 

Em relação as ações afirmativas, Joan Wallach SCOTT (2005) entende 

que elas têm como premissa o indivíduo abstrato e a ficção de sua 

universalidade. Diz que significou uma tentativa de “preencher a lacuna entre o 

legal e o social, os direitos dos indivíduos e os limites postos sobre eles por 

causa da sua suposta pertença a um grupo”. A autora ainda afirma que, no 

entanto, a fim de resolver o problema da exclusão, a ação inclusiva deve ser 

destinada aos indivíduos como membros de grupos e que o termo “afirmativa” 

pretendia esse fim. É que para se reconhecer o indivíduo, ele deve ser tomado 

como membro de grupo, ou seja, “para reverter a discriminação, deve-se praticá-

la (mas com uma diferença - uma finalidade positiva) ” (SCOTT, 2005, p.24). 

No entanto, a discussão a respeito da educação superior não deve se 

restringir ao acesso aos bancos acadêmicos. Faz-se necessário que as 

mulheres negras sejam reconhecidas como produtoras de conhecimento 



 

científico. Neste contexto, Patrícia Hill COLLINS (2017) traz o conceito de 

interseccionalidade a conectar dois lados da produção de conhecimento: a 

produção intelectual de indivíduos com menos poder, situados fora do ensino 

superior, da mídia de instituições similares de produção de conhecimento, e o 

conhecimento originado primariamente em instituições cujo propósito é criar 

saber legitimado, como visto, predominantemente branco.  

Indague-se, atualmente no Brasil, qual é a presença das mulheres negras 

no ensino superior? Para responder esta pergunta, toma-se, neste artigo, como 

estudo de caso a UTFPR – Câmpus Curitiba.  

 

A metodologia da pesquisa e os resultados encontrados 

 

Como metodologia de pesquisa, foram levantados os dados 

disponibilizados pelo sistema acadêmico da Universidade. O universo de 

pesquisa são estudantes regulares dos 24 cursos de graduação do Câmpus 

Curitiba no segundo semestre de 2018. Deste obteve-se as seguintes 

informações: são 7.365 estudantes, sendo declarados 4.794 homens (65,1%) e 

2.571 mulheres (34,90%), ou seja, há quase o dobro de estudantes do sexo 

masculino em relação aos do feminino nesse câmpus universitário.  

Desse universo, também investigou-se a distribuição da(o)s estudantes 

por sexo e grupo étnico declarados5, como seguinte resultado: 

 

Tabela 1 - Distribuição por sexo e grupo étnico declarados6  

Grupo étnico Mulheres  Homens  

 Quant. % Quant. % 

Amarela 87 3,38 176 3,67 

Branca 1621 63,05 2924 60,99 

Indígena 1 0,04 3 0,06 

Não declarada 403 15,67 704 14,69 

Parda 368 14,31 840 17,52 

Preta 91 3,34 145 3,02 

Sem informação 0 0,00 2 0,04 

 
5 “Sexo”, “grupo étnico”, “homens” e “mulheres” são os termos utilizados no sistema acadêmico 
da universidade. 
6 Os percentuais foram calculados, dividindo-se o número de estudantes de raça declarada na 
matrícula pelo total de estudantes de cada gênero declarado. 



 
 Fonte: Sistema Acadêmico – UTFPR 

 

Pode-se verificar na Tabela 1 a predominância branca na universidade, 

superiores a 60% em ambos os sexos, assim como uma participação muito 

reduzida da raça negra7, tanto os homens, 3,02%, e mais reduzida ainda para 

as mulheres, 1,90%, apontando uma enorme dificuldade da(o)s negra(o)s em 

acessarem o ensino superior no Brasil. Destaca-se ainda que os estudantes 

negros acessam a universidade com uma frequência 25% maior que as 

estudantes negras, o que reflete o pensamento de hooks (2015, p. 207): “as 

mulheres negras estão coletivamente na parte inferior da escada do trabalho e 

que sua condição social geral é inferior à de qualquer outro grupo”. 

Se tomarmos dados do IBGE de 2016, 14,6% da população brasileira se 

declara preta (SARAIVA, 2017) e há 3,02% dos homens negros e 1,90% de 

mulheres negras, entre a(o)s estudantes desse campus da Universidade, 

conclui-se pela absoluta desproporção de negra(o)s no acesso ao ensino 

superior no Câmpus pesquisado, dados que corroboram com a literatura 

mencionada. Se há disparidades regionais na proporção da população negra, 

vale registrar que a concorrência para o ingresso na universidade é nacional, o 

que ocorre desde 2010 com a implantação do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU).  

Outro dado que merece destaque é que entre os 7.365 estudantes de 

graduação regulares apenas 4 são indígenas e destes apenas uma mulher 

indígena declarada. 

Sobre ações afirmativas, a pesquisa revela que 45,85% de todos os 

estudantes homens do universo pesquisado são cotistas (em função de renda, 

de grupo étnico e escola pública) e 45,74% do total de mulheres são cotistas. 

Porém, ao analisarmos apenas a(o)s estudantes declarados preta(o)s, 80% dos 

homens e 86,81% das mulheres são cotistas. Estes dados apontam, que em 

nosso país, as ações afirmativas ainda são importantes para o acesso da 

população negra aos bancos universitários. Em relação ao sistema de cotas no 

Brasil, vale citar novamente RIBEIRO (p.73, 2018): “Cota não diz respeito a 

 
7 Tanto o Sistema Acadêmico da Universidade, quanto o IBGE, em referência adiante colocada, 
utilizam “preta(o)” para tratar de raça, enquanto a bibliografia em pauta trata de “negra(o)” ou 
“afrodescendentes”.  



 

capacidade, porque isso sabemos que temos; cota diz respeito a oportunidade. 

É isso que nos falta”.  

A Tabela 2 abaixo expõe a distribuição de estudantes negras(o)s por 

curso. 

 
Tabela 2 - Distribuição de estudantes negra(o)s por curso 

Nome do Curso Percentual de pretos  

 Mulheres pretas Homens pretos 

Administração 3,45 3,69 

Arquitetura E Urbanismo 3,01 5,19 

Comunicação Organizacional 5,56 5,1 

Design 4,24 5,71 

Educação Física 7,50 4,67 

Sistema De Informação 2,22 1,79 

Engenharia Ambiental/Sanitária 0,00 7,14 

Engenharia Civil 2,94 4,01 

Engenharia Controle/Automação 0,00 1,11 

Engenharia Elétrica 3,73 3,31 

Engenharia Eletrônica 4,62 2,83 

Engenharia Mecânica 4,48 2,41 

Engenharia Mecatrônica 0,00 1,31 

Licenciatura Física 0,00 1,97 

Licenciatura Letras Inglês 3,70 1,47 

Licenciatura Letras Português 4,03 3,92 

Licenciatura Matemática 1,33 0,00 

Licenciatura Química 2,89 1,47 

Tecnologia Automação Industrial 0,00 2,63 

Tecnologia Design Gráfico 4,00 7,19 

Tecnologia Mecatrônica Ind 0,00 1,85 

Tecnologia Processos Amb 3,70 0 

Tecnologia Em Radiologia 2,46 7,32 

Tecnologia Sistema Telec. 0,00 3,7 

   

 

Pode-se observar na Tabela 2 que a ocupação das vagas por estudantes 

negra(o)s varia entre 0% e 7,5%, sendo esse máximo atingido com a estudantes 

negras no curso de Bacharelado em Educação Física. 

Nos demais cursos, a presença das estudantes negras é inferior à 6% do 

total das vagas disponíveis e em 7 dos 24 cursos relacionados, todos na área 

das ciências exatas, não há registro de estudantes negras matriculadas 

regularmente. 



 

Faz-se necessário destacar que, de acordo com a Lei 12.711 de 2012, a 

qual dispõe sobre o ingresso nas instituições federais de ensino, a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná destina 25% da vagas totais disponíveis aos 

estudantes negra(o)s, parda(o)s e indígenas.  

 

Considerações Finais 

 

Os dados coletados na pesquisa sobre o acesso das estudantes negras 

na UTFPR – Câmpus Curitiba, apontaram para um resultado já conhecido e 

indicado na bibliografia referenciada: a maioria do(a)s estudantes que ocupam 

esses bancos universitários são homens e brancos.  

Os mesmos dados, também reforçam a importância das ações afirmativas 

para o acesso da população negra ao ensino superior, sobretudo das mulheres 

negras, que representam um universo de 1,9% da(o)s estudantes totais do 

câmpus. 

A pesquisadora Betina Stefanello LIMA (2003), em seu artigo O labirinto 

de cristal: as trajetórias das cientistas na Física, analisa os desafios e os 

obstáculos enfrentados pelas mulheres na Ciência e conceitua que o “labirinto 

de cristal” está ligado aos “obstáculos encontrados pelas mulheres, 

simplesmente por pertencerem à categoria mulher", dispostos ao longo de sua 

trajetória acadêmica, e até mesmo antes, na escolha da área de atuação (LIMA, 

2013, p. 886, grifos da autora).   

Mas, de acordo com os resultados apontados na pesquisa, será que as 

paredes desse labirinto são mesmo de cristal? Ou será que estas paredes 

possuem cores e são edificadas pela raça, gênero e classe social? 
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