
Estudantes de Origem Popular na UFRPE: Relações 
Étnicas e Sócio-Econômicas 

Keila de Lima Pereira1, Marília Elizabeth Pinto Gomes Pereira 2, Flávio Antônio Bernardo3, Martha Zumba de Melo4, 
Joseana Genuíno Dourado5, Cláudio de Araújo Castro6 e Alexandro Cardoso Tonório7



________________
1. Primeira Autora é acadêmica do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais, Departamento de Letras e Ciências Humanas, Universidade Federal 
Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: keilalima_07@hotmail.com
2. Segunda Autora é acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Química, Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco.  
Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: mariliagomespereira@yahoo.com.br
3. Terceiro Autor é acadêmico do Curso de Agronomia, Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel 
de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: flavioufrpe@yahoo.com.br
4.Quarta Autora é acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Química, Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco.  
Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: marthazumba@yahoo.com.br
5. Quinta Autora é acadêmica do Curso de Bacharelado em Economia Doméstica, Departamento de Ciências Domesticas, Universidade Federal 
Rural de Pernambuco.  Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: joseanadourado@yahoo.com.br
6. Sexto Autor é acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: claudioflorestal@gmail.com
7. Sexto Autor é Professor Adjunto do Departamento de Educação, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, 
s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: tenorio@ded.ufrpe.br. 

Introdução

Historicamente, os Estudantes Universitários de 
Origem Popular (EUOP), enfrentam grandes 
dificuldades para entrar e principalmente permanecer 
em uma instituição de ensino superior publica, que 
normalmente não é estruturada para atender as 
especificidades desse grupo, como transporte, 
alimentação, aquisição de material didático e 
oportunidade de participar das atividades de pesquisa e 
extensão. Em atendimento à portaria Nº 1, DE 17 DE 
MAIO DE 2006 (SECAD/MEC), que institui o
Programa Conexões de Saberes [1], o EUOP pode ser 
definido pelo aluno que cursou todo o seu ensino 
médio em uma instituição pública, cuja soma da renda 
dos pais ou responsável seja no máximo de três salários 
mínimos, que a escolaridade dos pais se limite ao 
ensino fundamental e que sua percepção do local de 
moradia se encontra na categoria popular ou periférica.
A questão do acesso e permanência torna-se ainda mais 
polêmica, quando o debate leva em conta não só a 
origem popular, mas também a questão étnica, no caso, 
a auto-declaração de ser preto. A proposta do artigo é 
investigar, entre os alunos ingressantes, em 2009.1, os 
fatores que diferenciam um estudante de origem 
popular daquele que auto-declara preto.
  Em uma tentativa de minimizar as dificuldades 
enfrentadas pelos alunos de origem popular, nas 
universidades públicas, a Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério 
da Educação (SECAD/MEC) promove o Programa 
Conexões de Saberes: diálogos entre a universidade e 
as comunidades populares [2]. Segundo a metodologia 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), as pessoas são agrupadas por cor com base em 
sua auto-declaração em: branca, parda, preta, amarela 

ou indígena. Para efeito de políticas públicas, baseado nas 
reivindicações dos grupos políticos negros [3], considera-se 
“negro” ou “afro-descendente” aqueles que escolhem as 
alternativas “parda” ou “preta”.

O critério de classificação adotado para este artigo é a de 
identificar os entrevistados que marcaram a opção “preta”, 
em uma pesquisa realizada por estudantes extensionistas da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com 
alunos que ingressaram por vestibular, bem como avaliar o 
percentual de estudantes EUOP auto declarados pretos 
ingressados no Primeiro semestre de 2009.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada através do levantamento dos 
dados coletados dos questionários de modo quantitativo e 
qualitativo aplicado por bolsistas do Programa de extensão 
do Conexões de Saberes 2009 da UFRPE, com a intenção 
de traçar um perfil étnico e sócio financeiro dos estudantes 
que ingressaram nesta universidade por vestibular no 
primeiro semestre de 2009 quantificando o número de 
estudantes que se auto-declaram pretos dentro do grupo 
EUOP e identificando se existe o quantitativo antes 
declarado de negros na UFRPE. Também foi avaliado o 
grau de escolaridade e a renda média dos pais ou 
responsáveis pelo estudante submetido à pesquisa. Os 
alunos foram divididos em dois grupos os EUOP auto 
declarados pretos - onde se encontram os negros e EUOP 
não preto - engloba as demais etnias. 

Resultados

  Analisando os resultados obtidos na pesquisa realiza na 
UFRPE foi possível constatar que de uma amostra de 481 
alunos, apenas 11% se auto-declararam pretos. Foi possível 
perceber também que este grupo continua constituindo uma 
minoria no mundo acadêmico, pois estas chamadas 



minorias são na verdade a maior parte da população 
brasileira. Segundo Benevides [1] “Quando falamos em 
minoria no Brasil, queremos dizer em relação aos 
Direitos Humanos e as Lutas Populares, nos referimos 
àquela maioria numérica, mas que é amplamente 
minoritária em relação ao acesso ao poder político, 
econômica, social, cultural, ou seja, é amplamente 
minoritária em relação aos seus direitos elementares, no 
plano dos Direitos Humanos e da Cidadania.” A 
universidade pública de certa forma, privilegia alguns
(afinal, como infere dos resultados aqui, a maior parte 
dos estudantes do ensino superior não são oriundos dos 
grupos populares) e continua a reproduzir as 
desigualdades sociais do país, que historicamente ainda 
traz resquícios do tempo da escravatura . A 
universidade tem um papel fundamental no 
desenvolvimento social e precisa oferecer alternativas 
para superar os obstáculos encontrados por quem esta 
nesta situação de invisibilidade. Com relação a questão 
financeira muitos EUOP’s não tem condições 
adequadas e por isso precisam de uma ocupação 
remunerada para sobreviver e custear os estudos. Da 
pesquisa pode-se constatar que 41% dos EUOP´s auto 
declarados pretos possuem atividade remunerada, isso 
acarreta uma série de obstáculos para a formação 
acadêmica, geralmente os coeficientes destes alunos 
tende a cair se comparado aos alunos que não precisam 
trabalhar e tem muito mais tempo disponível para se 
dedicar integralmente ao curso. Também foi observado 
que em apenas 25% dos EUOP´s não pretos (pardos e 
brancos) possuem atividade remunerada. Quando 
comparada a renda dos EUOP´s auto declarados pretos 
com relação a não pretos foi possível verificar que a 
renda dos primeiros é cerca de 14,8% inferior a renda 
do não preto. Na comparação da escolaridade dos pais 
ou responsáveis pela criação do EUOP foi verificado 
que a mãe ou responsável do auto declarado preto
destacou-se por apresentar maior grau de escolaridade, 
ou seja,  aproximando-se do ensino fundamental 5ª a 8ª 
série completo quando comparada com o seu 
companheiro e com os pais ou responsáveis do auto 
declarado não-preto (Figura 1). Por outro lado ao 
comparar os dados relacionado a renda dos 
responsáveis dos EUOP’s (Figura 2), o pai ou 
responsáveis dos declarados preto se destaca com a per
capta mensal de aproximadamente R$ 659,00.

Discussão

  A UFRPE assim como as demais instituições públicas 
de ensino enfrenta uma série de dificuldades para 
inserir a comunidade negra no ensino superior e um 
outro desafio é fazer com que estes estudantes 

permaneçam na universidade, essa é uma das funções das 
políticas afirmativas que visam a inserção dos negros com 
ações que pretendem modificar a estrutura social. A 
política de cotas é uma questão polêmica que tem causado 
opiniões divergentes em todo o país. De maneira 
semelhante ao que foi encontrado em 2006 [4], em uma 
investigação semelhante na UFRPE, a realidade é que a 
quantidade de estudantes de origem popular é pequena e 
dentro desta categoria é encontrado um número menor 
ainda de estudantes negros. O que mais chamou atenção na 
pesquisa foi o fato da figura feminina responsável pela 
criação do EUOP’s auto declarado preto possuir o maior 
grau de escolaridade quando comparado com os demais, 
porém ao analisar a media da renda mensal dessa figura 
feminina, a mesma se encontra com a renda menor em 
comparação aos outros. Podemos identificar também que 
os pais ou responsáveis dos EUOP’s possuem a menor 
escolaridade, mas apresentam uma maior renda per capta 
quando comparado com a mãe ou responsável dos mesmos. 
Os resultados aqui parecem demonstrar que a responsável 
feminina, pelo EUOP da UFRPE auto-declarado preto, 
apesar de buscar uma maior escolaridade, é penalizada pela 
sociedade financeiramente, mesmo quando comparada com 
grupos sócio-economicamente semelhantes. Pode-se supor 
que na UFRPE, o EUOP auto-declarado preto, tem em sua 
figura materna, a inspiração para, através da educação, 
através da escola, romper barreiras, mesmo que a sociedade 
e a própria academia tenha dificuldades em reconhecer o 
mérito dessa trajetória. 
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Figura 1: Escolaridade média dos pais ou responsáveis pela criação dos Estudantes de Origem Popular (EUOP) na 
UFRPE. Pai e Mãe indicam figuras masculina e feminina, respectivamente. O símbolo * indica que o EUOP assume 
como etnia Preto, pela auto-declaração. A falta do * indica que o EUOP assume outra etnia diferente da Preta, pela auto-
declaração. Os números significam: 1-não teve responsável por sua criação. 2-sem instrução, não alfabetizado. 3-sem 
instrução sabe ler e escrever. 4-ensino fundamenatl, 1ª a 4ª série incompleto. 5- ensino fundamenatl, 1ª a 4ª série 
completo. 6- ensino fundamenatl, 5ª a 8ª série completo. 7-ensino fundamenatl, 5ª a 8ª série completo.
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Figura 2: Renda média dos pais ou responsáveis pela criação dos Estudantes de Origem Popular (EUOP) na UFRPE. 
Pai e Mãe indicam figuras masculina e feminina, respectivamente. O símbolo * indica que o EUOP assume como etnia 
Preto, pela auto-declaração. A falta do * indica que o EUOP assume outra etnia diferente da Preta, pela auto-declaração.


