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RESUMO 

 

 

Nesta pesquisa são analisadas as trajetórias escolares de nove alunos negros que, entre os anos 

de 1935 e 1964, ingressaram na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e 

concluíram o curso médico. Investe-se na contraposição à “invisibilidade” dos negros na 

historiografia da educação brasileira, que tem desconsiderado a presença e a experiência de 

estudantes negros em instituições escolares e acadêmicas ao longo do século XX. A 

Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, criada em 1913, representou para a elite 

econômica local um marco na modernização da cidade de São Paulo, sendo o seu diploma um 

documento significativo de “sucesso escolar” e profissional, que representava um grau 

elevado de “distinção” social aos seus possuidores. Mediante análise de prontuários, 

 investigam-se as trajetórias escolares desses alunos a fim de verificar por quais percursos e 

com que dificuldades tiveram acesso à Faculdade de Medicina. É considerado 

como fator histórico relevante na análise, o aumento das oportunidades de acesso ao nível 

secundário e superior ocorrida no período, o que alterou  sua composição social. Tomam-se 

como referenciais os conceitos de Barth sobre etnia ou identidade étnica,  constituídos 

na interação entre grupos sociais mediante processos de exclusão e inclusão; e de Bourdieu 

sobre espaço social, que trata das homologias entre as práticas escolares e o sistema social. 

 

Palavras chave: negros, acesso ao ensino superior, mobilidade social, historiografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research analyses the pathway taken by nine black students who, from 1935 to 1964, 

joined at Medicine School Of the University of São Paulo, having concluded the medicine 

course.  It emphasizes the opposition to the “invisibility” suffered by black people in the 

brasilian historiography which does not have concerned the presence and experience of black 

students in educational and academic institutions during the twentieth Century. The Medicine 

and Surgery School of São Paulo, created in 1913, represented to the local economic elite a 

milestone to the modernization of São Paulo City, being its diploma a significative document 

of “study and professional success”, representing a high degree of social “distinction” to 

whom took it. Based on analysis of student files, the  pathways are investigated in order to 

verify for what ways and with what difficults these students took access to the Medicine 

School. It is considered as a relevant historical factor in the analysis, the increase of the 

opportunities of access to the secondary school and high education occured in that period, 

which changes its social composition. This research takes as references the concepts 

developed by Barth, of ethnicity or ethnic identity, constituteds through the interaction among 

groups from exclusion and inclusion process; and by Bourdieu, of social space, which 

approaches the homologies between the educational practices and social system. 

 

Key words: black people, access to the high education, social mobility, historiography. 
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 INTRODUÇÃO  

 

 

Trabalhos recentes sobre a história da educação dos negros no Brasil têm apontado o 

estado de “invisibilidade” desta etnia na literatura especializada, particularmente no que se 

refere à presença em instituições escolares, seja na condição de alunos, seja na de professores, 

seja, ainda, na de letrados (Fonseca, 2007, Peres, 2002). Tal fato se deve em parte pela 

ausência de fontes, notadamente escritas, sobre essa experiência histórica, em parte pelo 

desinteresse dos próprios historiadores de incorporá-la em suas narrativas sobre a escola e a 

educação brasileira. Particularmente com relação às trajetórias escolares desses sujeitos, a 

marca característica das “limitações” terminou por sustentar a idéia da “ausência dos negros” 

na instituição escolar, tendo tornado “incipiente” a temática racial nos estudos históricos da 

educação (Fonseca, 2007) e resultado na segregação de tal grupo da participação na 

modernidade brasileira (Almeida & Bontempi Jr. 2008). 

Com o crescente interesse nas ciências sociais pelas questões ligadas à etnia e à 

inclusão de comunidades étnicas em sistemas sociais excludentes, associado ao avanço 

historiográfico expresso na “descoberta” de novas fontes para novas abordagens e no 

incremento das políticas e tecnologias de acervo e recuperação de informações, abrem-se 

promissoras perspectivas de suprimir essa lacuna histórica e, assim, conferir a devida 

visibilidade ao negro na historiografia da educação brasileira (Almeida & Bontempi Jr. 2008). 

Esta pesquisa pretende dar a sua contribuição à “visibilidade” da presença de negros 

no espaço escolar e acadêmico entre os anos 1935 e 1964, apresentando e analisando 

prontuários de nove alunos que se formaram médicos na Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (Almeida & Bontempi Jr. 2008).  

A Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo iniciou suas atividades em 1913 e 

formou sua primeira turma em 1918, com 27 médicos. Em 1934, a Faculdade de Medicina 

passou a integrar a Universidade de São Paulo. Ao menos desde o século XIX, quando o 

campo da medicina se estabelece mediante o reconhecimento e a licença profissional por 

credenciamento em nível superior (Gondra, 2004), ser médico representava uma posição de 

alto reconhecimento na sociedade brasileira. As faculdades de medicina formavam, além de 

médicos para o exercício de uma profissão rentável e respeitada, políticos e altos funcionários 

de Estado, assim como ocorria nas academias de direito e nas faculdades de engenharia. 
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 Eram, assim, apanágio dos bem-nascidos e selecionados na elite econômica: em sua 

maioria, homens brancos (Almeida & Bontempi Jr. 2008). 

A presença de médicos negros entre os formandos da Faculdade de Medicina de São 

Paulo suscita, portanto, as perguntas: que trajetórias escolares possibilitaram, em uma 

sociedade excludente e marcada pelo preconceito de cor, o acesso de alunos negros a essa 

instituição superior, bem como o seu sucesso na obtenção da qualificação exigida para o 

exercício dessa profissão? Este fenômeno pode ser entendido como produto da 

democratização do acesso à educação ou como “superseleção”? Ainda que não seja possível 

reunir dados para responder à segunda questão, destacam-se elementos relativos às trajetórias 

percorridas por esses sujeitos, que poderão subsidiar a sua interpretação (Almeida & 

Bontempi Jr. 2008). 

 

1.1 Problemas da pesquisa e referencial teórico. 

 

O estudo das trajetórias escolares dos nove alunos negros feito nesta pesquisa parte 

da idéia de “grupo social” e considera que a ascensão e mobilidade feitas a partir do 

investimento na educação e formação destes indivíduos não estão associadas à formação de 

uma “classe média negra”, mas ao papel social que a educação representa desde o século XIX 

a este grupo como estratégia  de superação das barreiras raciais. 

Os estudos clássicos1 da temática racial sustentam que os mecanismos de ascensão 

usados por negros atendem a uma assimilação dos valores e comportamento dos brancos, de 

modo que as estratégias e os estilos de vida adotados pelos negros são vistos como produto do 

embranquecimento, mais do que um fenômeno típico de grupos em ascensão (Figueiredo, 

2002, p.104-105). Em contraposição a essa idéia, Figueiredo (2002) aponta “mecanismos 

diferenciados” de ascensão e sugere a necessidade de reconsiderar a “pertinência” e a 

permanência desse modelo em pesquisas raciais. 

As ambivalências entre cultura dominante e a marginalidade de uma suposta 

“cultura negra” revelam a distinção presente entre moderno e primitivo nas lutas em torno da 

diferença e da identidade étnica (Hall, 2003). De acordo com Stuart Hall (2003), ocorre em 

parte dos estudos raciais um certo tipo de “abertura ambígua para a diferença”, ligados à 

busca de controle e homogeneização dos espaços de poder. O autor entende o momento atual 

                                                 
1 Os estudos clássicos se referem aos iniciados por Fernandes e Bastide sobre Negros e Brancos em São Paulo, 
recorrentes nas pesquisas raciais até então. Tais estudos sugerem que os negros têm como estratégias principais 
de ascensão o casamento e o apadrinhamento. 
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 como reflexo dessa luta pela “hegemonia cultural”, em que a marginalidade “é também o 

resultado de políticas culturais da diferença, de lutas em torno da diferença, da produção de 

novas identidades e do aparecimento de novos sujeitos no cenário político e cultural” (Hall, 

2003, p. 320), o que ”não vale somente para a raça”, mas se aplica a outras “etnicidades 

marginalizadas”, no que corresponde ao uso do conceito etnia, que se liga às perspectivas de 

Fredrik Barth (1960) sobre a etnicidade. 

Segundo Philippe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart (1998, p.31), o conceito exprime 

a “unidade de um fenômeno social universal e onipresente simultaneamente nos países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, no passado e no presente”; e, sobre as análises de Barth, 

destacam: 

 

Ele entendeu muito bem e faz entender que essa identidade, como qualquer outra identidade 

coletiva (e assim identidade pessoal de cada um), é construída e transformada na interação 

de grupos sociais através de processos de exclusão e inclusão que estabelecem limites em 

tais grupos, definindo os que integram ou não. Então o que importa é procurar saber em que 

consistem tais processos de organização social através dos quais mantêm-se de forma 

duradoura as distinções entre “nós” e “os outros”, mesmo quando mudam as diferenças que, 

para “nós”, assim como para “os outros”, justificam e legitimam tais distinções (Poutignat & 

Streiff-Fenart, 1998, p.11). 

 

A etnicidade é vista como um fenômeno presente na era moderna por tratar-se “de 

um produto do desenvolvimento econômico, da expansão industrial capitalista e da formação 

dos estados-nações”. A modernidade é tratada, não mais como a era do “individualismo”, mas 

como a era do nacionalismo étnico e do racismo. 

Desta forma, vale perguntar, no plano da etnicidade, quais os limites e possibilidades 

que os negros tratados por esta pesquisa tiveram em seu trajeto de sucesso escolar, o que os 

distinguem dos demais, levando em conta a teoria social de Pierre Bourdieu, que sugere aos 

estudos de mobilidade social uma forte tendência à reprodução da ordem social. Nos 

comentários de Patrice Bonewitz, que analisa a obra desse autor: “Essa reprodução da ordem 

social se explica pelas múltiplas estratégias que os agentes sociais mobilizam para a 

conservação ou para a apropriação do capital, sob suas diferentes espécies” (Bonewitz, 2003, 

p.67). 

Bourdieu (2005), no estudo que faz do sistema de ensino francês nos anos de 

1966/68, discorre sobre as homologias entre a escola e sociedade francesa, por conta do nível 
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 de distinção social e das características que marcam a seleção dos “Laureados do 

concurso” aos estabelecimentos de ensino secundário. O autor aponta para a existência de 

uma “regra geral” dos processos de seleção e eliminação, caracterizada por um conjunto de 

“vantagens sociais” e “ambientes” que favorecem e distinguem os laureados dos demais 

candidatos. Ao analisar os fatores de rendimento escolar, as características sociais, culturais e 

origem social, conclui: 

 

Como vemos, não há distinção propriamente escolar que não possa ser relacionada a um 

conjunto de diferenças sociais sistematicamente associadas. Na verdade, a hierarquia no 

interior da elite escolar – ela mesma separada por diferenças sociais da população no interior 

da qual ela é recrutada mediante a extração socialmente comprometida – podem ser 

associadas às diferenças sociais (Bourdieu, 2005, p.238). 

 

No sistema de ensino na cidade de São Paulo entre 1930 e 1960, no que se refere às 

etapas escolares até o acesso aos níveis superiores de formação, o período é considerado, por 

alguns autores, como de mudanças na composição social das instituições de ensino nos níveis 

secundário e superior, devido às reformas educacionais e intervenções políticas que 

ampliaram as vagas em decorrência da demanda crescente das camadas populares -- apesar do 

alto grau de seletividade das instituições escolares. Como sugere Sposito (1992), nos anos 

1930 a 1960 ocorre a ampliação dos grupos escolares e de colégios oficiais na cidade de São 

Paulo, em atendimento a demandas crescentes das camadas populares por educação, que 

consecutivamente pressionam o acesso aos níveis elevados.  

Considerando as hipóteses formuladas por Biesiegel (1984) e Sposito (1992) sobre o 

processo de expansão das vagas e mudanças no sistema escolar, vale conferir: Como a 

FMUSP foi tencionada por esse processo de ampliação das vagas e oportunidades de acesso? 

A presença de alunos negros será investigada como indicativo desse fenômeno na correlação 

entre as regras de seleção e exclusão nos chamados gargalos de acesso ao ensino superior e as 

diferenças sociais dos sujeitos pesquisados. Assim, a pesquisa foi orientada para a 

investigação da trajetória que os alunos negros selecionados pelos prontuários realizaram 

antes do ingresso naquela instituição. 
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 1.2 Fontes. 

 

Dentre os documentos da primeira turma de formandos de 1918 até os anos de 1970, 

disponíveis no acervo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foram 

selecionados documentos produzidos por instituições escolares em cumprimento a exigências 

de matrícula, documentos pessoais e de rendimento acadêmico, armazenados em caixas-

arquivo organizadas por ordem alfabética. Segundo dados do departamento de graduação, 

entre a turma de 1918 e a de 1938, o número de formandos oscilou entre 30 e 50 alunos. Da 

turma de 1939 à de 1960, entre 70 e 95 alunos, o que corresponde a aproximadamente 2.572 

médicos formados de 1918 a 1960.  

A forma e conteúdo dos prontuários de alunos variam ao longo de todo o período. 

Entre os anos 1920 e 1950, porém, há poucas variações no formato e os prontuários contêm 

certidão de nascimento, ficha de identificação com fotografia, estado civil, profissão, marcas 

cicatrizes, sinais, cor, estatura, peso, tipo sangüíneo etc.; certificados de conduta moral, de 

saúde, taxas de matrícula e anuidades e históricos escolares, que informam nome, local e data 

de nascimento, filiação; curso secundário (onde e quando cursou, notas, disciplinas, nome do 

inspetor federal); curso complementar (onde e quando cursou, exame de admissão, notas, 

disciplinas); curso superior (1° ao 6° ano) – notas, disciplinas, datas, colação de grau, 

diploma, se defendeu tese de doutoramento. 

Para esta pesquisa, os critérios utilizados para a seleção e exclusão dos sujeitos 

foram os indicativos de identificação étnica (fotografias ou documentos escritos) e 

caracterizados como negros o conjunto de “pardos, morenos, mulatos”. 

A primeira etapa da pesquisa realizada no departamento de graduação consistiu em 

observar e selecionar o conjunto de todas as fichas de históricos escolares que possuíam 

fotografia de identificação da primeira turma de 1918 até os anos de 1960, limite referente às 

características do arquivo, que não dispõe de prontuários recentes, ou seja, aproximadamente 

2.500 fichas. Alguns obstáculos surgiram devido ao estado precário de conservação e ao 

número elevado de fichas sem fotografia. Nessa etapa foram selecionados 11 sujeitos.  

A segunda etapa foi feita no arquivo permanente do Campus Pacaembu, local que 

continha o prontuário completo com fontes diversas relativas aos alunos e instituição. Assim 

como as fichas de identificação elaboradas pelo “Instituto Oscar Freire” – Departamento de 

Medicina Legal da FMUSP – que, em relação aos sujeitos da pesquisa, utilizava a 

classificação racial “pardo”; além de dados precisos como estatura e tipo sanguíneo. Já 
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 “morenos e mulatos” são classificações que aparecem em certidões de nascimento 

presentes nos prontuários.  

Da seleção feita restaram nove sujeitos que cursaram a FMUSP entre 1935 e 1964, 

período em que esses alunos cumpriram as etapas escolares, ingressaram na FMUSP e 

tornaram-se médicos. Foram excluídas duas fichas devido ao excesso de lacunas, tais como 

prontuários muito incompletos e baixa qualidade das fotografias, que inviabilizavam a 

pesquisa. O número ínfimo de negros formados na FMUSP nesse período pode estar 

relacionado ao caráter elitista do acesso a esse nível de ensino, que nesta instituição tem a 

expressão máxima da distinção social e racial, devido ao seu caráter altamente seletivo. 

O relatório de pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas (INPE) sobre o ensino 

superior em São Paulo, organizado por José Pastore reafirma esse caráter, tendo em vista as 

tendências de crescimento das instituições de ensino superior. Das 184 escolas analisadas, a 

maioria (47%) foi criada entre a década de 1960/1970, e somente 23% anterior a esse período 

e apesar do início de expansão dos cursos de medicina, o número de alunos matriculados era 

bastante pequeno (Pastore, 1969/70, p. 19). 

 

Tabela 1. Expansão das diplomações nos cursos de medicina. 

Ano 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1967 

Diplomações 137 167 188 185 221 264 344 

Fonte: Pastore, 1969/70. 

 

Em 1960, no estado de São Paulo havia 316 alunos matriculados – número que teve 

acréscimo de mais de 100% no quinquênio seguinte, chegando a 699 em 1965. Apesar desse 

crescimento, o autor aponta que em comparação com outros ramos de formação, a Medicina é 

o que teve o menor índice de matrículas no período e, apesar do surgimento de faculdades no 

interior, a procura dos profissionais médicos pela capital era recorrente, o que contribuiu para 

a distribuição geográfica desigual desses profissionais. Para Pastore (1969/70), somente os 

alunos menos preparados da capital buscavam formação nos cursos do interior. Sobre as 

implicações dessa distribuição desigual dos profissionais, afirma: 

 

A interiorização dos médicos depende em grande parte da melhoria das escolas secundarias do 

interior para que as Faculdades de Medicina possam recrutar estudantes nascidos e criados no 

próprio local ou região e de uma política governamental que assegure aqueles estudantes, por 

exemplo, 2/3 das vagas anualmente (Pastore, p.52). 
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 Sobre a afirmativa do autor, que busca responder às demandas relativas aos 

problemas do ensino superior nesse período, devem-se destacar as condições que colocam os 

cursos médicos entre os mais seletivos dentre os cursos superiores e que mesmo com a 

expansão de vagas no interior do estado manteve um alto índice de competitividade nos 

cursos da capital. Nesse caso, a FMUSP manteve seu caráter elitista de alta competitividade e 

seletividade, “pedra fundamental” que constituiu as bases da sua criação em 1913 em relação 

à clientela atendida. 

 

1.3 Procedimentos de pesquisa. 

 

Os procedimentos de pesquisa adotados devem investigar os gargalos de seleção 

dispostos no quadro do ensino brasileiro na época, que caracterizaram as trajetórias dos nove 

alunos negros, observadas nas modalidades de cursos anteriores e preparatórios, nos exames 

de admissão e instituições cursadas. Tais etapas podem ser complementares e essenciais ao 

estudo das trajetórias na perspectiva das ações públicas do Estado na educação e das ações 

dos sujeitos que buscaram afirmar-se neste espaço escolar, tendo em vista que o status social 

do profissional médico possuía um valor considerável no meio social e talvez fosse um marco 

divisor dos lugares sociais e raciais ocupados no período que corresponde aos anos 1930 e 

1960.  

De acordo com os dados que se apresentam no tipo de documentação pesquisado e 

que correspondem às pretensões de buscar as trajetórias desses sujeitos, observamos 

evidências de estratégias de desvio ou compensação de dificuldades no que é especifico das 

modalidades do ensino brasileiro no período. 

 

1.4. Estrutura do trabalho. 

 

O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro trata da “Visibilidade” dos 

negros na educação, tendo em vista uma nova historiografia que considera a pertinência da 

temática racial no espaço escolar, e parte das experiências escolares de alunos ou professores 

negros que, entre os séculos XIX e XX, tiveram trajetórias de exceção, verificando a 

existência de aspectos comuns entre esses sujeitos em relação às supostas “frestas” no sistema 

de ensino. 
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 O segundo capítulo trata das instituições escolares de ensino secundário a que 

os sujeitos da pesquisa tiveram acesso, observando o grau de seletividade e dificuldade e 

relacionando ao chamado processo de “expansão de oportunidades de acesso”, tendo em vista 

as diversas instituições escolares criadas entre os anos 1930 e 1960. 

O terceiro capítulo pretende discutir a presença negra na Faculdade de Medicina e o 

valor deste título no contexto estudado, bem como matizar aspectos conceituais da identidade 

negra em relação aos indicativos dos sujeitos estudados. Serão analisadas as diferentes 

trajetórias acadêmicas com base nas notas dos alunos e nas dificuldades ou facilidades que 

estes tiveram desde o ingresso na FMUSP até a conclusão do curso médico.   
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 1 – A VISIBILIDADE DO NEGRO NA HISTORIOGRAFIA DA 

EDUCAÇÃO. 

 

 

1.1 Um percurso de idéias e ações sobre a questão racial e a educação. 

 

A questão racial no Brasil desde o século XIX tornou-se recorrente nos discursos de 

intelectuais que se debruçavam sobre a causa do progresso da nação. Em São Paulo, esse 

discurso engendrou ações políticas no campo da educação, pois nos signos do “progresso” 

caminhava a modernização da cidade e, a passos largos no percurso, a “ordem” que se 

instaurava era de repúdio aos elementos que constituíram o atraso do país em relação às 

nações desenvolvidas, e sob a população negra pairavam as associações mais comuns ligadas 

ao passado escravista. Dessa forma, com a instauração da República, os supostos “males e 

vícios” da população deveriam ser eliminados pelas ações reformadoras do Estado na 

educação.  

Em 22 de setembro de 1918, o jornal da raça negra2 “O alfinete”, da capital paulista, 

destacava: 

 

O estado lamentavel em que jazem os homens de côr no Brazil, opprimidos de um lado 

pelas ideias escravocratas que de todo não desapareceram do nosso meio social e de outro 

pela nefasta ignorancia em que vegetam este elemento da raça brazileira, impõe uma 

reacção salutar para que possam em dias futuros ter a consciencia lucida, de que para elles, 

os seus direitos são compuscados, a lei asphixiada e a justiça vilipendiada. (...) Esta 

antithese completa de tudo o que é organico tem como causa principal, o analphabetismo 

que predomina em mais de dois terços de tão infeliz raça. 

 

Trata-se de um jornal dirigido aos homens negros que buscavam se organizar como 

grupo de interesses comuns, em que a educação destacava-se como forma de resistência, 

afirmação e inclusão. A “presença negra” na educação era conclamada por esse grupo aos 
                                                 
2 Os jornais da raça negra de 1918 a 1954, localizados na Biblioteca Mario de Andrade: O Alfinete, A Liberdade, 
O Getulino, A Raça, O Clarin da Alvorada, dos quais pude apreciar parcialmente, denotam o movimento de 
organização dos negros que já possuíam capital cultural e econômico correspondentes às demandas por tal meio 
de circulação de idéias. Apesar do baixo número de assinaturas, pode-se considerar uma referência das 
representações sociais presentes nas expectativas em relação aos negros e repostas nestes meios de circulação.  
Além da busca por educação e formação, eram comuns: queixas contra a violência policial, racismo, e destaque a 
“homens incomuns” como Luis Gama, Lima Barreto, Cruz e Souza e outros. 
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 seus iguais, que, além da evidente demanda por educação formal, partia-se de idéias 

recorrentes, como a falta de interesse dos negros em se educar, além de supostos vícios, 

hábitos e costumes “degenerados” presentes nesses sujeitos. Fato que o jornal de Campinas, O 

Getulino, de 07 de outubro de 1923, destacava, ao conclamar: “Oh paes mandae vossos filhos 

ao templo da instrucção intelectual”. Em seguida, difundia o caráter essencial desse 

“templo”: 

 

(...) A educação é a cultura do coração, tem por fim corrigir nossos vícios, reformar nossos 

hábitos e costumes e polir os males. É necessário esforçarmo-nos. Contra os ignorantes é 

nosso dever labutar, a fim de chegarmos à perfeição. 

 

Esse discurso que considerava o elemento negro como portador de tais vícios e 

hábitos degenerados é decorrente da visão das elites condutoras da política e economia 

nacional, nos dilemas sobre a constituição da identidade e nos projetos de formação de um 

povo apto ao progresso da sociedade brasileira. A reposição deste discurso pela imprensa 

organizada e dirigida por negros pode revelar a conformação ou a resposta aos discursos e 

ações praticados pela elite dominante com relação aos grupos dominados.   

Surya Barros (2005) destacou a “presença negra” nas escolas paulistas no 

movimento de escolarização primária entre os séculos XIX e XX, em que percebe uma 

estratégia na “ação branca” e táticas relacionadas à “ação negra”. A primeira destina a 

educação aos negros com vistas à modernização em curso e às demandas propiciadas pela 

abolição; a segunda denota a busca deste segmento pela escolarização, tal como nos jornais 

acima citados, por vezes afirmados pelo elogio a “homens incomuns”, como o advogado e 

abolicionista Luiz Gama e o professor da Academia de Direito José Rubino de Souza. 

A expressão “homens incomuns” tem o sentido de ressaltar a excepcionalidade de 

tais indivíduos em relação aos caracteres gerais do grupo étnico. Vale considerar que a 

imprensa negra em São Paulo, no início do século XX, projetava ao conjunto dos negros o 

sucesso exemplar desses sujeitos como forma de elevação da auto-estima e possibilidade real 

de ascensão a partir da educação. Para Surya Barros, essa excepcionalidade pode ser 

entendida como produto de uma conjuntura social, pois “(...) negros que alcançaram 

patamares elevados dentro da cultura letrada, devem ser referidos não como excepcionais, 

mas que se inscrevem nos movimentos mais amplos de seu grupo social, que buscava a 

escolarização (...)” (Barros, 2005, p.6).  
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 A busca deste segmento pela escolarização contribui para a análise das ações e 

estratégias, no século XX, que caracterizaram a presença ou ausência desses sujeitos na 

educação superior. Ademais, exemplos como José Rubino de Souza e outros “homens 

incomuns” inscrevem-se num contexto em que a escolarização formal ainda não se 

consolidara e em que o autodidatismo permitia o acesso ao ensino superior, algo que as 

reformas estabelecidas na Primeira República viriam a alterar significativamente. 

Os jornais acima citados caracterizam uma “ação negra” que, desde o século XIX, 

buscava a afirmação desses sujeitos nos pressupostos legítimos da cultura dominante. A 

educação responderia às demandas por “regeneração” e “formação” do povo, em um projeto 

de nação que estava se constituindo. A estratégia da “ação branca” para este projeto era a 

imigração sistemática do tipo branco europeu, que possibilitaria uma melhora em longo prazo, 

na medida em que absorvesse as chamadas raças inferiores por meio da miscigenação, o 

chamado “branqueamento”, tendência proeminente entre paulistas nos embates raciais em fins 

do século XIX e início do XX.  

Como sugere Ramos (1996, p.79), na articulação entre raça e imigração na Primeira 

República havia a idéia de que a “mistura física e cultural resultaria num tipo brasileiro único 

e superior”. Na esteira das teses raciais do século XIX, que pressupunham uma hierarquia das 

raças, elaborou-se o modelo racional de imigração brasileira, que defendia uma classificação 

do imigrante estrangeiro tido como desejável e indesejável, segundo critérios que auferiam 

qualificações positivas ou negativas às raças em relação ao modelo de nação moderna que se 

pretendia, sendo desejável o tipo branco europeu e, indesejáveis as imigrações asiáticas e 

africanas. 

A miscigenação como estratégia de branqueamento e melhoria da raça brasileira 

integra os pressupostos médicos da eugenia paulista nos anos 20 e 30, entretanto, nas escolas 

médicas da Bahia e do Rio de Janeiro, precursores das pesquisas e produção científica, como 

Nina Rodrigues (Bahia), Osvaldo Cruz e Carlos Chagas (Rio de Janeiro), no percurso de 1870 

a 1930, trouxeram abordagens diferentes ao tema e, de forma geral, consideravam o 

cruzamento racial um “grande mal”. Essa estratégia médica objetivava curar um país enfermo, 

mas era também uma “disputa de hegemonia” no terreno de uma prática profissional em 

processo de formação e em debate com outras áreas do saber, como as escolas de Direito, que 

somavam ao discurso médico a idéia de “amputar a parte gangrenada do país”, e assim 

figurava o “homem de direito”, assessorando na perspectiva legal o que o perito médico já 

diagnosticara e que, com o tempo, trataria de sanar (Schwarcz, 1993, p. 190). Ademais, nessas 

escolas médicas o discurso sobre a miscigenação traz algumas nuances: 
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Na Bahia é a raça, ou melhor, o cruzamento racial que explica a criminalidade, a loucura, a 

degeneração. Já para os médicos cariocas, o simples convívio das diferentes raças que 

imigraram para o país, com suas diferentes composições físicas, é que seria o maior 

responsável pelas doenças, a causa de seu surgimento e o obstáculo à “perfectibilidade” 

biológica (Schwarcz, 1993, p.191). 

 

Munanga (2004) confere destaque à influência do “determinismo biológico” no 

pensamento intelectual brasileiro em princípios do século XX que, no intuito de enfrentar o 

“problema nacional”, elaborava estratégias diferentes das proposições então pensadas nas 

nações européias, nos Estados Unidos, Caribe, América Espanhola, etc. Intelectuais como 

Silvio Romero, Alberto Torres, Manuel Bomfim, Nina Rodrigues, João Batista Lacerda, 

Edgar Roquete Pinto, Oliveira Vianna, Gilberto Freyre correspondem, segundo Munanga, a 

variações e evoluções de discursos sobre o “problema nacional” relacionados à transformação 

do Brasil em nação e da população em povo. Em alguns casos, evidenciam-se as influências 

do determinismo biológico do século XIX, que afirmava a inferioridade das raças não brancas, 

sobretudo a negra, e a degenerescência do mestiço (pp. 53-4). 

As mais marcantes dessas idéias são de Silvio Romero e Nina Rodrigues que, ao 

final do século XIX, discordavam sobre o peso do cruzamento racial como estratégia positiva 

para o problema nacional. Para Silvio Romero, a miscigenação levaria, nas gerações futuras, 

ao desaparecimento das raças inferiores, pelo cruzamento com elemento superior branco; para 

Nina Rodrigues, problemas como a “degenerescência” causada pela mestiçagem com as raças 

inferiores viabilizariam a separação racial e regional do país, não acreditando, assim, na 

uniformidade racial preconizada por Romero. Assim, tanto o “otimismo” de Silvio Romero, 

quanto o “pessimismo” de Nina Rodrigues, revelam as premissas do pensamento determinista 

biológico. Tais proposições se alternam em outros autores, como Oliveira Vianna, que 

acrescenta às proposições de Sílvio Romero dados demográficos que reforçavam a visão 

positiva da absorção e eliminação dos negros e mestiços nas populações brasileiras. Munanga 

(2004) destaca que, para Oliveira Vianna, a mestiçagem faria de todos os brasileiros, no plano 

do genótipo, mestiços, mas a prevalência da pele branca no fenótipo brasileiro supostamente 

eliminaria o peso das contradições raciais em longo prazo. 

 

O raciocínio do autor leva a crer que o processo de arianização ia a longo prazo, terminar 

aparentemente no embranquecimento da população e, conseqüentemente, numa situação em 
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 que não existisse mais a linha de cor, pelo menos para os brancos aparentes que genotipicamente 

são mestiços (Munanga, 2004, p. 86). 

 

No plano internacional, a busca por “civilização”, pautada nos pressupostos da 

eugenia e do determinismo biológico, entrou em gradativa decadência até finais dos anos de 

1930, em especial, no pós-1945, com o cenário da Segunda Guerra Mundial, o que constituiu 

um novo modelo civilizatório em resposta ao apogeu do nazismo alemão e aos horrores da 

guerra, levando alguns países ditos civilizados a abandonarem suas estratégias locais de 

melhoria da raça, tais como a esterilização de negros, deficientes e doentes implementada 

desde os anos de 1920 em países como os Estados Unidos e Suécia. Nesse contexto, a 

Alemanha tornou-se o centro mundial do “equívoco” da biologia racial e da barbárie racista. 

No Brasil do pós-guerra, as concepções eugênicas da escola de Nina Rodrigues já 

declinavam nas preferências intelectuais das elites e, assim, as ações e práticas dos anos de 

1930 que seguiram com o governo Vargas, em sua visão política uniformizadora das vontades 

nacionais, conduzidas por um Estado forte. No governo Vargas, o “problema nacional” 

relacionado à identidade e à modernidade terá balizas distintas dos períodos anteriores, com o 

tema da miscigenação ganhando evidência nos círculos intelectuais. 

Gilberto Freyre (1934) trouxe a contribuição mais significativa em termos de crítica 

ao viés negativo da mistura racial e de defesa explícita da miscigenação do povo brasileiro, 

pois desloca o eixo da discussão do conceito “raça” para o conceito de “cultura”. Segundo 

Renato Ortiz (apud Munanga, p.77), “essa passagem permite um maior distanciamento entre o 

biológico e o cultural, bem como elimina uma série de dificuldades colocadas anteriormente a 

respeito da herança atávica do mestiço”.   

Freyre demonstra em sua obra que negros, mestiços e índios trouxeram 

contribuições à cultura brasileira, mas exalta uma suposta convivência harmoniosa entre os 

indivíduos de todas as camadas sociais, no chamado mito da democracia racial que, segundo 

Munanga, “encobre os conflitos raciais”. Para esse autor, as possibilidades de uma identidade 

própria dos negros teriam sido prejudicadas por esta ênfase na identidade nacional, que 

ademais era associada à identidade branca. 

Com relação à educação, no âmbito desses debates nada pode ser mais 

representativo do que o episódio da construção da estátua do “homem brasileiro”, em 1938, 

que ornamentaria a entrada do novo prédio do Ministério da Educação e Saúde no Rio de 

Janeiro. O Ministro Gustavo Capanema manifestara, em carta a Oliveira Vianna, preocupação 

com a aparência dessa escultura, pois, o homem brasileiro “deveria simbolizar o produto da 
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 engenharia racial e social que era a responsabilidade especial de Capanema, como 

explicou Getulio Vargas quando encomendou a obra” (Dávila, 2006, p.48). 

Oliveira Vianna, Roquete Pinto e Rocha Vaz fizeram coro de que a estátua deveria 

representar o “branco ariano”, ideal estético para o futuro brasileiro. Entretanto, o artista 

contratado, Celso Antonio, recusou a encomenda, por considerar que o tipo característico 

brasileiro era o “caboclo”. Assim, a estátua do “homem brasileiro” não chegou a ser 

concluída. Dávila (2006) indica que tal episódio é representativo da composição do 

imaginário das elites políticas e intelectuais nesse período, e revela as expectativas em torno 

do futuro da nação nos pressupostos raciais daquele momento, pois “a estátua do ‘homem 

brasileiro’ deveria completar a alegoria, mostrando que a educação pública tornaria os 

brasileiros brancos e fortes, dignos de um brilhante futuro” (Dávila, 2006, p.48). 

A partir da década de 50, os estudos da chamada “Escola Sociológica Paulista” 

inovaram as abordagens sobre as questões raciais, ao questionar o mito da democracia racial 

e denunciar a presença do racismo na sociedade brasileira. Nos anos 60, obras como A 

integração do negro na sociedade de classes, O negro no mundo dos brancos, Mudanças 

sociais no Brasil e A revolução burguesa no Brasil caracterizaram, na sociologia de Florestan 

Fernandes, uma nova interpretação do país que, segundo Ianni (1996), revelam “a formação, 

os desenvolvimentos, as lutas e as perspectivas do povo brasileiro”, tendo a “revolução 

social”  como um tema recorrente. 

No que concerne ao problema racial, entre 1951 e 1952, com a colaboração de Roger 

Bastide, Fernandes pesquisou as relações raciais em São Paulo. Fernandes destaca que “tanto 

a estrutura ocupacional quanto a pirâmide educacional deixam uma participação ínfima para 

negros e mulatos” (1989, p.17). O autor observa que o racismo tornava a luta por 

oportunidades desigual e que as características fenotípicas determinavam o grau do 

preconceito. Ianni (1992) afirma que nos processos de urbanização e industrialização nos 

séculos XIX e XX, as questões raciais não se resolveram no projeto burguês de formação do 

povo brasileiro, arraigado em antigos conflitos e contradições.  

No trajeto das contribuições para os estudos sobre as relações raciais e os estudos 

inaugurados pelas pesquisas de Florestan Fernandes e outros que alertaram para a importância 

da questão racial e que, nos anos 1960 e 1970, com o movimento dos direitos civis nos 

Estados Unidos, propiciou debates teóricos sobre o racismo e lutas políticas contra o racismo, 

no Brasil refletiram-se nas ações do Movimento Negro e de uma nova geração de 

pesquisadores brancos e negros norte-americanos que vieram ao Brasil para estudos raciais: 

Thomas Skidmore (que viera estudar, em princípio, a era Vargas) e Carl Degler. Em 1979 é 
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 traduzida para o português a tese de Carlos Hasenbalg, defendida nos Estados Unidos, 

trazendo inovações teóricas e questionando a concepção da escola sociológica paulista de 

Fernandes, do racismo como um arcaísmo, um resquício da escravidão, apresentando a 

materialização da discriminação racial através de mecanismos institucionais e de estatística 

sobre as desigualdades raciais (Pereira, 2003, p. 472). 

Na conferência mundial contra o racismo, em Durban (2000/2001), a visibilidade da 

questão racial correspondeu à evolução desta temática nos meios acadêmicos, assim como a 

presença do movimento negro e outros movimentos sociais que, tratando da “materialidade do 

racismo”, apontavam dados estatísticos que denotavam a segregação racial brasileira. 

Segundo Pereira (2003), do início do século XX até os anos 1960, a trajetória do 

pensamento social brasileiro foi de “permanente recomposição” e controle do processo da 

questão racial, uma suposta “segurança” que foi abalada com o anúncio de cotas raciais nas 

universidades e dos debates em torno das políticas de ações afirmativas, retraindo esta elite 

intelectual em posição incômoda em torno da defesa ou objeção a essa ação política frente aos 

debates que ganharam projeção midiática e que incomodaram “a paz social”. Para esse autor, 

o pensamento social se eximiu de encaminhar o debate no intuito de postergar, omitir-se ou 

compactuar com a permanência das desigualdades raciais.  

 

1.2 O negro na historiografia da educação. 

 

Conforme observado, o negro brasileiro tem recebido crescente e diversificada 

atenção de antropólogos, sociólogos e historiadores. A falta de estudos sobre o negro no 

Brasil, denunciada por Artur Ramos nos anos 1940, foi de certo modo minimizada nas 

décadas posteriores com os estímulos da resolução da Unesco3, que interessada no 

conhecimento das nossas experiências interétnicas, patrocinou o programa de pesquisas no 

Brasil a cargo de especialistas nacionais (Pereira, 2001, p.21). Em decorrência direta desse 

programa, ou nele se inspirando, como aponta (Pereira, 2001), novos trabalhos surgiram. 

Dessa forma, entende-se desnecessário proceder a uma análise exaustiva da bibliografia, mas 

vale situá-la na passagem para os estudos que tratam especificamente da educação dos negros, 

                                                 
3 Programa adotado na conferência da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura 
(Unesco), realizada na cidade de Florença, em maio de 1950(Pereira, 2001). As pesquisas de Bastide e 
Fernandes nos anos 1950 resultam desse momento e formam a base de vários estudos posteriores sobre a questão 
racial. 
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 em alguns momentos, notando o surgimento de outras perspectivas temáticas e novos 

estímulos que norteiam os estudos raciais na atualidade. 

 

18%

82%

Pesquisas sobre o negro
na educação 1987 a
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Pesquisas sobre o negro
na educação 2001 a
2007

 
Gráfico 1 – Percentual de pesquisas sobre o negro na educação entre 1987/2007. Fonte: Banco de Teses Capes 

(elaborado pelo autor).  

 

Embora haja extensa literatura sobre o negro no Brasil, as questões relativas a 

negros e educação têm recentemente tomado espaço nas pesquisas acadêmicas. Em 

levantamento realizado no banco de teses da Capes entre 1987 e 2007 (Gráfico 1), percebe-se 

a atualidade e “urgência” do tema na academia, pois até o ano de 2000 apenas 37 trabalhos 

tratavam do tema e de 2001 a 2007, 164, num total de 201 resumos, em geral, focados em 

problemas relativos a três campos temáticos: identidade étnica, relações raciais/ racismo, 

exclusão social/ políticas públicas (Gráfico 3) – que ora se distinguem ora se complementam, 

tendo em vista os propósitos e objetos das pesquisas, que são caracterizadas pela diversidade 

regional e por tendências científicas ligadas às áreas das humanidades. Nesses campos 

temáticos, a questão dos “negros no ensino superior” teve maior concentração de trabalhos no 

período 2001/ 2007, por conta do tema das “ações afirmativas”4 e que serão em seguida 

analisados.  

                                                 
4 Também denominadas “ações compensatórias”, adotadas ao final da década de 60 nos Estados Unidos no 
processo de dessegregação racial e conquista dos direitos civis pelos negros e em vários países africanos e 
asiáticos nos anos 70 e 80 nos processos de descolonização e independência. As principais áreas contempladas 
são o mercado de trabalho, o sistema educacional, especialmente o ensino superior; e a representação política. 
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Gráfico. 2 – Quantidade de pesquisas separadas por titulação Fonte: Banco de Teses Capes (elaborado pelo 

autor). 
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Gráfico 3 – Percentual de pesquisas sobre os negros e educação divididos em campos temáticos Fonte: Banco de 

Teses Capes (elaborado pelo autor). 

 

A questão da identidade étnica tem sido objeto de trabalhos que pretendem: “os 

processos de construção da identidade étnico-racial de oito estudantes afro-brasileiros e afro-

brasileiras” (Barcellos, 2006); “identificar como a diversidade etnocultural aparece nos 

Cursos de Formação de Professores na área do Magistério em Florianópolis (SC)” 

(Clemencio, 2001); e outros que entendem o processo de formação da consciência racial 

ligados à experiência do racismo e tratam de aspectos ligados à cultura e à diversidade étnica . 

Foram selecionados 54 resumos que tratam deste campo temático. 
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 A discriminação racial, considerada uma prática culturalmente incorporada, é 

vista por conta dos danos que provoca na população negra e em dados sociais que evidenciam 

a situação dos sujeitos (pretos e pardos) em comparação com a população branca. Desta 

forma, as pesquisas nesse campo, tais como as de Barreto (2003) e Souza (2006), discutem o 

racismo na perspectiva de alunos, professores e sociedade em geral. As “relações raciais” são 

objeto de estudos que tratam do perfil racial das escolas; de como as instituições escolares 

tratam o problema do racismo; e em entrevistas e estudos de caso que remontam trajetórias 

escolares e acadêmicas de negros, tendo em vista obstáculos relativos a questões raciais e 

determinações econômicas. Racismo/ relações raciais constitui o maior campo de pesquisas, 

por conta da variedade de temas inscritos. Assim, foram selecionados 90 resumos para essa 

análise. 

Por fim, “exclusão social/ políticas públicas” é o campo que tem polarizado as 

pesquisas sobre o negro na educação nos últimos anos, no que concerne à presença de negros 

na educação superior. Trata-se de pesquisas que apontam para a exclusão do negro na 

educação brasileira e remete às ações do Estado, em resposta às lutas de setores organizados 

dessa população ao longo da história, com vistas à maior participação no espaço escolar.  

O tema das “ações afirmativas” ligado às “políticas de cotas raciais” na universidade 

é decorrente dessas análises, em especial, pela relação direta com a sua implementação em 

algumas universidades públicas desde 2001 e pelo debate gerado na imprensa escrita a 

respeito dos prós e contras de tais políticas, assim como, da criação, em 2004, do PROUNI – 

Programa Universidade para Todos – com a destinação de vagas em Instituições Privadas de 

Ensino Superior a alunos da rede pública de ensino, além da instituição, em 2003, da lei 

federal 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história da África e cultura negra 

brasileira aos alunos do ensino fundamental e médio. 

As pesquisas que tratam direta ou indiretamente das “Ações Afirmativas” discutem 

as dificuldades relativas ao acesso e permanência dos negros no ensino superior, com base em 

estudos de caso e que remetem às desigualdades nas oportunidades educacionais entre 

brancos e negros (Lopes, 2006; Camargo, 2005). Esse tema converge às questões ligadas ao 

racismo e nas determinações sociais que colocam negros em desigualdades no sistema 

escolar. A autodeclaração da identidade racial utilizada como critério de participação no 

sistema de cotas tem caracterizado pesquisas nesse sentido, tais como: estudos ligados aos 

impactos negativos ou positivos do critério racial (Santos, 2007) e tensões postas por esse 

debate na sociedade (Sales, 2007). 
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 Segundo o “mapa das ações afirmativas na educação superior” publicado pelo 

Observatório Latino Americano de Políticas Educacionais OLPED, constatou-se que nos 

cinco anos de adoção das políticas de ações afirmativas, as 224 instituições de ensino superior 

do país, das quais 87 federais, 75 estaduais e 62 municipais contam com 72 instituições que 

promovem algum tipo de ação afirmativa com variados critérios de seleção e classificação 

racial, ou seja, 32% das universidades públicas do país. A proporção de pesquisas ligadas a 

esse tema reflete essa realidade, tendo em vista que muitas delas derivam de instituições 

públicas que, com a adoção das políticas de ação afirmativa, abriram linhas de pesquisa e 

formaram pesquisadores nesse campo. 

Foram selecionados 57 resumos que tratam especificamente de políticas públicas 

sobre a questão racial, mas pode-se observar que o argumento desse tema se apresenta em 

várias pesquisas ligadas aos outros campos temáticos “Identidade étnica, Racismo/ relações 

raciais”, especialmente a partir de 2001. O que indica que com o anúncio de cotas raciais nas 

universidades públicas, a instituição da lei 10.639/03 sobre o ensino de história da África nas 

escolas, e a criação do PROUNI Programa Universidade para Todos houve alteração do perfil 

das pesquisas raciais no Brasil, que passaram a discutir os efeitos dessas políticas na 

sociedade brasileira no que refere às questões raciais com dados que até 2001 inexistiam. 

Ainda que antes desse período os temas (ações afirmativas, identidade étnica, relações raciais) 

já figuravam entre os pesquisadores da educação. É com o impacto dessas ações políticas que 

outros elementos e dados implicaram em novas análises sobre a questão racial, bem como o 

respaldo do tema dada a sua projeção na sociedade. 

O número ínfimo de pesquisas nos 14 anos que antecedem a 2001 é significativo do 

que Fonseca (2007) e outros autores da historiografia da educação apontam referindo-se ao 

aspecto periférico dessa temática no campo acadêmico. 

Fonseca (2007) trata esse tema ao partir de uma revisão bibliográfica que trata do 

negro e educação entre 1980 e 2000. Assim sugere um rompimento com a “tradição de 

invisibilidade” que caracteriza os negros na historiografia, vista em trabalhos contemporâneos 

que “tentam estabelecer um padrão de entendimento que procura recuperar em diferentes 

momentos as tensões raciais que se manifestaram no campo educacional”. Ainda que dispersa 

e sem modificar os padrões de análise da historiografia, segundo a qual, “na maioria das vezes 

constrói interpretações sem levar em conta aspectos ligados a raça, e sem levar em 

consideração a população negra como um dos sujeitos ligados ao processo de constituição da 

sociedade brasileira” (Fonseca, 2007, p. 44). 
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 O autor considera que o processo de renovação da historiografia sobre a 

educação, apontado por Warde e Carvalho (2000), não modificou a forma de tratamento 

dirigida à população negra, reproduzindo um padrão de análise na história da educação 

contemporânea com base em paradigmas contestáveis, como na relação negro e escravidão5, 

ou seja, “velhos objetos, temas e problemas”. Esta tendência de renovação feita a partir da 

apropriação de uma produção anterior é afirmada pelas autoras citadas e confirmada por 

Fonseca no trato da temática racial, o que põe em xeque algumas pesquisas e seus métodos, 

tendo em vista referências que remontam os anos 40 de Fernando de Azevedo. 

Quanto ao papel da História para o entendimento do processo de “elitismo”, que 

limitou a presença de negros nas universidades, cabe a ressalva de Braudel (1969, p.22): “não 

há história unilateral” – a realidade do social é complexa, entrecruzada e os problemas 

relativos ao pequeno número de negros que ingressaram e ingressam nas universidades 

encontram-se relativas ao cruzamento de caracteres ligados ao espaço escolar e social. Dessa 

forma, o trabalho do historiador pode ser complementar aos formulados por outras disciplinas 

e o “discurso compartilhado” de historiadores, sociólogos e antropólogos coincide com o 

declínio do discurso comum no âmbito das ciências sociais e humanidades e, a bem da 

verdade, dentro de cada disciplina (Burke, 2002, p.37). 

As recentes pesquisas que tratam da escolarização de negros entre os séculos XIX e 

XX, referentes aos níveis primário, secundário e superior seguem essa perspectiva e em geral, 

discutem as circunstâncias do acesso (e permanência) aos níveis de ensino, as especificidades 

dos alunos ou professores negros e as tensões raciais presentes em suas trajetórias. A presença 

dos negros nas instituições escolares não é vista como fenômeno relativo às individualidades, 

mas como produto das relações sociais em suas especificidades na história da educação. Esses 

estudos são auxiliados por novas fontes documentais, orais, registros iconográficos, e têm 

contribuído para o entendimento desse tema. 

No século XIX, marcado pelo escravismo, havia restrições aos escravos em 

freqüentar a escola, tendo em vista as características desse modo de produção, que atrelava os 

saberes dos cativos às funções executadas. A legislação garantia somente aos livres e libertos 

o acesso aos bancos escolares que, dessa forma, obtinham maiores possibilidades de 

“distinção social”, ascensão econômica e mobilidade, tendo em vista que essas não 

                                                 
5 A relação “negro e escravidão”, segundo o autor, estabeleceu o paradigma de que os negros não freqüentaram 
as escolas no séc. XIX devido às restrições postas ao escravo desconsiderando o elevado número de livres e 
libertos que em várias províncias buscaram a escolarização. 
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 garantiriam a equidade com os brancos de status social elevado. Em alguns casos6, 

apesar da prevalência do trabalho braçal nas lavouras e cidades, ler e contar tornava-se 

possível e necessário, como vem demonstrando a história social com “novas interpretações 

sobre a história dos escravos no Brasil” (Wissenbach, Fonseca, 2002). 

O trabalho de Fonseca (2007) destaca uma “intensa procura por instrução” entre 

1820 e 1850 na província de Minas Gerais, pois analisa dados demográficos da população 

escolar e nota a importância da educação na afirmação do status de liberdade e moralidade 

dos negros, e que levou esse grupo à participação em grande número na escola primária e 

secundária de alguns distritos mineiros. O autor observa, entretanto, que as classificações 

raciais presentes na documentação escolar tendem a “branquear” os sujeitos à medida que 

ascendem aos níveis de ensino. 

Na cidade de São Paulo, o processo de inserção da população negra nas instituições 

escolares entre os séculos XIX e XX ocorre em meio a transformações sociais e políticas que 

fizeram da capital paulista um pólo modernizador. A expansão cafeeira e as modificações 

ocorridas na agricultura, com a inserção de estradas de ferro para o escoamento da produção, 

trouxeram consigo novas concepções por parte de produtores e proprietários agrícolas com 

vistas à modernização e organização das fazendas. 

Surya Barros (p.57, 2005) aponta as tensões e significados decorrentes da presença 

de alunos negros nas escolas paulistanas. No ano de 1877, relata um professor que toma 

posicionamento contrário à presença de alunos negros na escola primária e que afirma, de 

modo categórico, os inconvenientes de tal presença. As tensões raciais na escola apresentam 

correlações com as mudanças sociais e econômicas ocorridas em São Paulo, que marcaram a 

transição do trabalho escravo e introdução do trabalho livre do imigrante europeu, pois com a 

ampliação e reprodução do capital investe-se na mão-de-obra imigrante, e o preconceito em 

relação ao trabalhador nacional agia como forte definidor da política imigrantista (Salles 

1986). Nos primeiros anos da República, as teorias raciais contribuem para a rejeição da mão-

de-obra mestiça e negra, em contrapartida, a educação passa a significar a regeneração desses 

sujeitos com possibilidades “limitadas” de inserção social. 

Segundo Marta Carvalho (2003), ganhava força a idéia de que a educação era fator 

determinante no aperfeiçoamento dos povos, sobrepujando os fatores raciais (Carvalho p.14, 

2003) e, dessa forma, a educação tem o caráter de regeneração dos negros e mestiços, vistos 

                                                 
6 Wissenbach (2002 p. 111) descreve situações em que escravos de ganho com ofícios especializados eram 
obrigados a participar de um mercado de trabalho competitivo ou agenciar por conta própria seus serviços. Para 
Fonseca (2002 p. 142), na sociedade escravista anterior, a “forma escolar” tradicional, os ritos e ofícios 
ganhavam uma “dimensão pedagógica”.  
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 como “vadios” pelos agentes das reformas educacionais chamadas “necessárias”. Esse 

era parte do legado e dívida contraída pela República na ótica da elite intelectual disposta ao 

empreendimento das mudanças. 

Nas primeiras décadas do século XX, os projetos modernizadores derivados dessa 

concepção é que irão constituir o chamado “otimismo ou entusiasmo pela educação”, 

caracterizado pela importância dada à educação por intelectuais que se aplicavam a pensar o 

Brasil e a avaliar a República instituída (Carvalho, 2003). Esse papel “hiperdimensionado” da 

educação projetava os anseios da elite intelectual em torno do modelo de nação que se 

pretendia e, ao mesmo tempo, organizava os destinos intelectuais e profissionais dos grupos 

de exceção, ou seja, “a ralé”. 

Na República, a questão da nação e da organização do trabalho será reformulada por 

intelectuais dispostos a interpretar e conduzir os rumos do país, havendo nesse processo 

práticas excludentes em relação ao trabalhador nacional, evidentes nas estratégias articuladas 

em defesa da imigração, pois a cor da pele continuava assombrando os “intérpretes do Brasil” 

que viam as imagens do negro e do mestiço como “vadios”. Tais idéias refletem em parte 

aspectos da “eugenia positiva” praticada no Brasil aos finais do século XIX, com os 

investimentos feitos na imigração européia. Nessa perspectiva, a melhoria da raça e a busca 

pelo progresso estavam associadas e aconteceriam mediante a miscigenação e branqueamento 

da nação. Os fracassos dessa idéia são percebidos nos anos 20 e 30, com as resistências à 

miscigenação por parte de italianos, alemães e outros, somados aos problemas gerados por 

esses trabalhadores, que constantemente se insurgiam contra a rudeza das relações de trabalho 

em que eram submetidos nas lavouras e fábricas paulistas, em geral, elementos ligados a 

greves operárias, o que tornou o imigrante europeu uma “figura incômoda” aos olhares desses 

intérpretes. 

A educação passa a figurar uma estratégia, pois é na escola que se haveria de 

“moldar” a nação, corrigindo os supostos vícios e males da massa popular. As tensões dessa 

perspectiva irão compor as reformas educacionais empreendidas nesse período e as ações 

movidas pelos agentes ligados ao Estado para articular a presença do povo na escola, apesar 

das resistências em relação ao “molde” projetado. No que concerne aos negros, esses limites 

serão estreitados diante do racismo vigente e, ainda que a escola desde o século XIX tenha se 

tornado referência de superação das desigualdades sociais e enfrentamento do racismo por 

parte desse grupo, como vêm demonstrando os estudos historiográficos, a realidade é que a 

ascensão escolar estava restrita às classes privilegiadas e, em geral, apenas a brancos em boas 

condições econômicas, que alcançavam o ensino superior. 
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 Alguns negros que tiveram trajetórias de ascensão escolar nesse período 

apresentam indicativos dos limites e possibilidades que obtiveram em relação ao grupo de 

pares e dos alunos em geral. Irene Barbosa (1997), no estudo da trajetória do negro Antonio 

Ferreira Cesarino Junior, evidencia vários aspectos que marcam a sua singularidade, desde o 

ingresso no ano de 1918 no melhor colégio da cidade de Campinas, São Paulo, favorecido por 

ser esse local de trabalho do pai, “bedel” do colégio. 

Os atributos atípicos dessa investida tornam-se recorrentes na vida desse 

personagem, que posteriormente ingressa na Academia de Direito em São Paulo como aluno, 

até concorrer e ocupar o cargo de professor dessa instituição. Nos anos 1950, já renomado 

nessa área como especialista em direito do trabalho, ingressa na Escola Paulista de Medicina e 

torna-se médico, e posteriormente professor na Faculdade de Medicina da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, que funcionava em Sorocaba. A narrativa de Irene 

Barbosa sobre essa trajetória brilhante pode configurar um fenômeno que na sociologia de 

Bourdieu se define como exemplo de aluno “superselecionado”, tendo em vista o grau de 

seletividade do colégio onde cursou o secundário aos lugares em que concorreu com a “nata 

da elite”, indicando que, apesar do baixo capital econômico, Cesarino constituiu um elevado 

capital cultural, nesse caso também herdado da família, pois descendia de escravos libertos 

que tiveram ascensão econômica no século XIX na cidade de Campinas, e consta que seu avô 

fora proprietário de um colégio primário destinado à educação de moças da região. Entretanto, 

“Esse Antonio conseguiu atingir a mais alta posição da carreira universitária e grande 

projeção no cenário internacional na área em que foi especialista: o Direito do trabalho, 

posição que outros ‘Antonios’ jamais teriam imaginado” (Barbosa, p.69 1997). 

Afirmativa que vale para os antecessores da família de Cesarino e ao conjunto dos 

negros que, de um modo geral, obtinham a formação primária ou simplesmente mantinham-se 

fora da escola. Nesse caso, o secundário pode ter constituído um marco para Cesarino por dois 

fatores essenciais: devido a seu alto grau de seletividade, que impôs um modus operandi 

natural aos membros da elite frequentadora desse espaço escolar e que possivelmente foi 

capaz de adaptá-lo às exigências de formação e seleção também comuns aos níveis mais 

elevados; por ter se submetido a situações vexatórias devido às resistências à sua presença 

física por parte dos grupos da elite local. Conforme destaca a autora, essa situação foi a que 

mais acompanhou a trajetória escolar de Cesarino. 

O trabalho de Ribeiro (2001) trata das trajetórias escolares e profissionais de 

docentes negros em universidades públicas paulistas. Professores e professoras que 

ingressaram na docência nos anos 70 e que, com exceção de um, chegaram ao topo da carreira 
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 ocupando cargos de relevância dentro da universidade. A autora destaca que dentre as 

dificuldades que os dezessete entrevistados tiveram (dos quais cinco mulheres e doze homens) 

predominou a escassez de recursos da família. Esses tiveram de priorizar o trabalho em 

detrimento da escola e conseguiram ter acesso a boas escolas, o que resultou em uma 

trajetória escolar de êxito que se confirma nas ações desses docentes. 

As entrevistas com os sujeitos constituem as fontes principais utilizadas pela autora 

e são um elemento consistente das representações da memória sobre as condições subjetivas e 

objetivas que configuraram o trajeto de ascensão escolar e acadêmico. Os depoimentos 

convergem em pontos que merecem ser ressaltados, os quais remontam aspectos relativos aos 

obstáculos enfrentados e mecanismos de superação e ressaltam os lugares de passagem que 

construíram o êxito escolar. Segue abaixo um trecho significativo: 

 

O ensino público era muito bom, tanto a escola primária como o ginásio e o cientifico eram 

bons, essas escolas eram muito disputadas pela classe media alta. Sempre estudei em escola 

pública, nunca me passou estudar em escola particular, por que não tinha condição mesmo, 

se fosse hoje, sinceramente não sei onde estaria, porque a escola publica do jeito que está 

(...) O ensino público caiu muito e isso é muito triste (professora 6) (Ribeiro, 2001, p.72). 

 

A passagem por escolas públicas no primário e secundário é marca característica 

entre os entrevistados, que afirmam em seus depoimentos o caráter seletivo e de alto padrão 

relacionado a essas instituições, bem como a competitividade entre os grupos sociais que 

disputavam esse espaço. 

É citado entre os depoentes os obstáculos financeiros em frequentar as escolas 

privadas devido ao alto custo dessas instituições. Segundo a autora, essa relação de 

incompatibilidade econômica prevaleceu até os anos 60, caracterizando as condições 

desfavoráveis desse grupo, que em especial prescindia das instituições públicas de ensino. 

Nesse caso, vale considerar que, nesse período, mesmo as instituições públicas apresentavam 

custos aos estudantes tais como: taxas de matrícula, anuidades, taxas de exame e outros, que 

figuravam como despesas significativas e que restringiam o acesso a muitos alunos das 

camadas populares.  Em outro trecho, lê-se: 

 

Fiz colégio técnico numa escola importante e grande, saí para o mercado de trabalho (...) 

Entrei em engenharia química na USP, era um curso integral, mas como eu nunca pude só 

estudar, sempre tive que trabalhar, em alguns momentos tive que privilegiar o trabalho e 
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 acabei indo para matemática, era uma estratégia que se utilizava na época, você fazia a parte de 

matemática, depois voltava para o curso de engenharia para terminar as matérias especificas, 

mas aí acabei mudando de curso. Fui para as Ciências Sociais, e comecei a ter destaque, me 

achei no curso – Escola de Sociologia e Política – primeira escola de sociologia da América 

Latina, é uma escola onde passaram grandes nomes, como Florestan Fernandes, Darcy 

Ribeiro, eu fui um pouco por causa dessa história e pela característica que a escola tinha na 

época, era uma escola considerada de formação de quadro da esquerda (...) Tive bolsa de 

estudos na graduação, no mestrado e doutorado, todo meu estudo fiz com dinheiro público, 

então eu acho que é a única maneira de você manter uma pessoa de origem humilde, 

economicamente pobre, numa universidade de qualidade, não existe milagre (professor 14) 

(Ribeiro, 2001, p.81). 

 

Sobre a trajetória acadêmica, algumas narrativas revelam um tipo de estratégia 

comum na contraposição ao baixo capital econômico, que é a associação entre trabalho e 

estudo como forma de manutenção dos gastos na universidade. O recurso de bolsas de estudo 

propiciadas por algumas instituições minimizava em parte as taxas de matrícula e 

manutenção, além das possibilidades de extensão universitária com cursos no exterior. Há 

também um tipo de estratégia comum aos alunos que passaram por escolas técnicas – estes 

conseguiam auferir a renda necessária ao prosseguimento nos estudos. Outro ponto 

convergente entre os alunos pesquisados pela autora está na correlação entre o rendimento 

escolar e acadêmico. Em geral, apresentavam notas elevadas, premiações e reconhecimento 

de professores, cursos no exterior etc. 

Os trabalhos de Barbosa (1997) e Ribeiro (2001) são fundamentais para os estudos 

raciais na educação, pois, ao apresentarem trajetórias atípicas de negros que constituíram um 

alto capital cultural adquirido em grande medida no espaço escolar, revelam algo que pode 

representar uma característica recorrente. Segundo Bourdieu, as classes sociais se diferenciam 

por suas estratégias e as estratégias utilizadas para ascensão escolar movidas por esses negros 

“superselecionados” – como revelam os indicativos apresentados, possibilitaram a superação 

das desigualdades escolares e o enfrentamento dos problemas raciais. 

Estudar em colégios públicos, conceituados, disputados, fez desses sujeitos aptos a 

concorrer com a elite econômica dominante. O preconceito age como impulso inicial de busca 

de escolarização, tendo em vista o status diferenciado que negros escolarizados tiveram desde 

o século XIX e contribuem ao “habitus” que esse grupo racial constituiu na oposição ao 

elemento branco. 
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 Na biografia do médico negro Alfredo Casemiro da Rocha, Oracy Nogueira 

(1992) narra de forma consistente aspectos ligados à relação indivíduo e sociedade, de modo a 

reconstituir os percalços desse personagem que no interior da sociedade escravista, no ano de 

1877, na Bahia, formou-se médico e no ano seguinte transferiu-se para a província de São 

Paulo em busca de “melhores oportunidades” na carreira, passando a exercer profissão em 

Avaré. Em 1878, foi para a cidade de Cunha “devido a uma afecção respiratória” e lá passou a 

integrar a câmara municipal abraçando a causa abolicionista e trilhando brilhante carreira 

política no Partido Republicano (Nogueira, 1992, p.29). Esse caminho de sucesso é 

tencionado pelas ambiguidades ligadas a “barreira racial”, dado constante na trajetória desse 

sujeito, segundo o autor, que destaca o movimento de ascensão social. 

 

Na faculdade, onde, num primeiro ciclo, garantiu o diploma de farmácia para, em seguida, 

prosseguir até o de medicina, a irreverência própria da juventude levou os colegas a 

prontamente apelidarem de “Negrinho”, por ser o mais escuro da turma. A principio, sentiu-

se humilhado com o cognome, porém aos poucos, se foi familiarizando até concluir que 

tinha o efeito de realçar a distância que sua aparência suscitava. 

Olhando os colegas de turma do ciclo médico, cerca de quarenta, em sua maioria brancos da 

oligarquia baiana e de outras províncias, com pouquíssimos mulatos e nenhum outro com a 

sua tonalidade, ele sempre resmungava: “O Negrinho não há de fazer feio!” (Nogueira, 

1992, p.35). 

 

O autor entende que no percurso de formação, Casemiro converte as práticas 

ofensivas e discriminatórias em capital social, ou seja, procura aproximar-se do grupo branco 

dominante e mostrar-se equivalente e até superior em termos de rendimento, pois, dessa forma 

conquistaria o respeito e a aceitação dos que se mostravam contrários à sua presença. Essa 

forma de agir será acionada em diversos momentos de sua trajetória profissional. 

 

Até o terceiro ano, se não fez feio, também não fez bonito, pois foi aprovado 

sucessivamente com menção “plenamente”. 

A partir do quarto ano, a aula inaugural de um dos lentes pôs Alfredo em brios. O mestre 

advertiu que se alguém esperava obter distinção com ele, que tirasse o cavalo da chuva, pois 

em sua disciplina, ninguém o conseguiria! Alfredo olhou para a turma, bateu com as mãos 

no peito e resmungou: “O negrinho vai tirar!” ( Idem). 
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 E de fato “o negrinho” alcançou a cobiçada referência, o que se repetiria ano a 

ano, como destaca o autor com base em narrativas de sujeitos que conheceram e conviveram 

com o personagem. A “pecha da cor” transformara-se em “emblema” do caminho percorrido 

e do futuro a ser conquistado. Interessante notar que Alfredo Casemiro, Antonio Cesarino e os 

docentes negros pesquisados por Ribeiro (2001) tiveram momentos caracterizados pelo 

“confronto” de expectativas negativas por parte dos pares e de mestres cujo “julgamento 

professoral” levava em conta, além da aparência física propriamente dita, o corpo 

“socialmente tratado” (com a roupa, os adereços, a cosmética e principalmente as maneiras e 

a conduta) que é percebido pelas taxionomias socialmente constituídas. Segundo Bourdieu 

(1998), implicações ligadas ao que define como “hexis corporal”: 

 

O hexis corporal é o suporte principal de um julgamento de classe que se ignora como tal: 

tudo se passa como se a intuição concreta das propriedades do corpo percebidas e 

designadas como propriedades da pessoa estivessem no princípio de uma apreensão e de 

uma apreciação globais das qualidades intelectuais e morais (Bourdieu, 1998, p.193). 

 

É necessário considerar que os sujeitos pesquisados por esses autores têm em 

comum a origem das camadas populares. Dessa forma, tiveram que superar a pobreza e o 

preconceito racial, sendo esse último o fator que persistiu durante a trajetória escolar e 

profissional e que, nas especificidades da cultura brasileira, “o corpo negro” foi 

historicamente ligado a construções negativas relacionadas à conduta moral e social, assim 

como qualquer expressão cultural ligada a esse grupo étnico. 

Outro trabalho fundamental aos estudos de mobilidade social de negros é o de João 

Batista Borges Pereira (2001), que pesquisou 272 profissionais negros que atuavam em rádios 

da capital paulista nos anos 1959/1960. A escolha por esse nicho, segundo o autor, se dá pelas 

“condições peculiares” que os homens de cor parecem gozar, diferentes daquelas comumente 

observadas nas demais esferas das quais participam brancos e pretos (Pereira, 2001, p.26). O 

autor se refere ao “Rádio e Futebol” como lugares em que a participação de negros tem maior 

incidência, pois parte das formulações de Roger Bastide e Florestan Fernandes nos estudos 

feitos sobre brancos e negros em São Paulo nos anos 50 em que estabelecem essa relação. 

Dessa forma, as peculiaridades da empresa radiofônica servem de contraponto às 

esferas profissionais caracterizadas pela presença ínfima de negros. Mesmo que expondo 

outro vértice da questão racial, revela as distinções em maior escala, pois na estrutura 

profissional dessa empresa, caracterizada por diversos setores, a presença ou ausência de 
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 negros está diretamente relacionada ao fator “escolaridade”. Dado que é comprovado 

pelo maior número de pretos e pardos no “setor programático” das rádios, setor caracterizado 

pela produção artística e que abrange: o grupo dos produtores que contabilizava 183 

profissionais em diversas categorias; o grupo dos locutores, composto por 260 profissionais 

em 7 categorias; o grupo artístico, com 733 profissionais (músicos, cantores, maestros, etc). O 

autor observa que no grupo artístico há maior concentração de negros com variações de 10% a 

15,3% de acordo com a área de atuação, ao passo que nas demais não ultrapassa 2%. Além do 

setor programático, há os setores “técnico” e “administrativo” e, conforme relata, são setores 

extremamente hierarquizados: 

 

De um prisma hierárquico, o setor técnico mostra que os 14 engenheiros-de –som, que 

formam a cúpula dessa dimensão de trabalho, são brancos. Os 51 pretos e mulatos estão na 

base da estrutura polarizada do setor, como sonoplastas, eletricista, técnicos ou controles de 

som. 

No sistema escalar do setor administrativo a situação não é outra: há apenas um elemento de 

cor em posição de destaque ou de submando. É um mulato-claro, chefe do departamento de 

pessoal de uma das emissoras. Os demais quando não estão em trabalhos subalternos, 

desempenham tarefas menos categorizadas no setor, sem se distinguirem da paisagem 

humana do grupo. Alongando-se esta análise, da base para o cone da pirâmide ocupacional 

das diversas empresas radiofônicas paulistas, nota-se a ausência absoluta do homem de cor 

nas esferas de alta administração das diferentes emissoras (Pereira, 2001, p.120). 

 

Os sentidos da presença ou ausência de negros em determinados setores trazem 

evidências de como as oportunidades de emprego proporcionadas pelas rádios a esse grupo 

são limitadas aos segmentos mais humildes de trabalho, “onde a troco de menores exigências 

de qualificação, o trabalhador obtém menor remuneração e goza de menor prestígio” (Pereira, 

2001, p.121). Desse modo, considera que o rádio, “espécie de micromundo paulista”, tende a 

reproduzir a “estrutura social global, que se traduz em aproveitar negros e mulatos em 

atividades menos categorizadas, e situadas na base da pirâmide ocupacional” (Idem). 

O interesse pelo meio artístico afirmado entre os negros relaciona-se ao “mito do 

sucesso” alcançado por intérpretes que tiveram participação de destaque em programas de 

auditório e por conta da ciência de que tal carreira dispensa formação escolar satisfatória. São 

dessa forma estimulados “a tentar a mesma trajetória profissional, onde a barreira da cor é 

mais flexível e os obstáculos são comprovadamente superáveis”. O grau de escolarização dos 



38 

 negros no setor programático é evidenciado pelo autor nas entrevistas que faz com os 

sujeitos em que destaca: 

 

De todos os entrevistados formal e informalmente, apenas 1 preto de 22 anos, cursando o 2º 

ano ginasial, desejava ser radiator, enquanto dois pretos, um com 22 anos e outro com 21, o 

primeiro na primeira série ginasial e o segundo com curso primário completo, pretendiam 

ser músicos. Os demais, sem exceção desejavam ser cantor popular (Pereira, 2001, p.136). 

 

De acordo com os estudos apresentados a integração do negro na educação superior, 

entre os séculos XIX e XX, dá-se de modo limitado. Dessa forma, entende-se que a incidência 

desse fenômeno em momentos distintos está ligada a diversos fatores, sobretudo no âmbito 

das especificidades dos sujeitos “familiares, econômicas, etc” e às determinações ligadas ao 

sistema de ensino. 

Os autores apontam para estratégias comuns acionadas por esse grupo étnico, no 

processo de ascensão escolar e profissional, com vistas à superação ao baixo capital 

econômico e escolar, tais como: associar os estudos ao trabalho remunerado; alta dedicação 

aos estudos; bolsa de estudos; demanda por colégios públicos; apoio da família. Estratégias 

compatíveis às exigências de acesso e permanência aos níveis mais elevados de escolarização. 

As tensões raciais desde o século XIX são inerentes à presença dos alunos negros, 

que em resposta às expectativas negativas por parte de professores e alunos brancos passam a 

definir estratégias de afirmação no espaço escolar, tais como o interesse exacerbado pelo 

reconhecimento e mérito. 
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 2 – AS TRAJETÓRIAS ESCOLARES DOS ALUNOS NEGROS. 

 

 

2.1 O processo de ampliação das vagas no ensino secundário. 

 

A escola secundária em suas origens constituiu um tipo de ensino “destinado à 

formação de minorias e ao seu encaminhamento para os cursos superiores, sendo quase 

exclusivamente privado”, e a permanência dessa característica é tratada por diversos autores. 

Em especial, os trabalhos de Beisiegel e Sposito têm em comum o estudo das mudanças 

ocorridas entre os anos 1930 e 1970, que alteraram o chamado sistema dual de ensino, que 

distinguia o tipo de formação das camadas populares e das elites econômicas. 

Para esses autores as características fundamentais dessa mudança estão ligadas ao 

aumento das vagas nos nível secundário e superior com o surgimento de várias escolas 

oficiais e particulares, e também pela crescente demanda por educação relacionada aos 

processos migratórios internos e externos ocorridos na cidade de São Paulo desde o final do 

século XIX. Beisiegel (1984), que analisa o período de 1920 a 1970 à luz da ampliação de 

vagas nos níveis primário, secundário, que denomina como de “democratização das 

oportunidades de acesso à escola”, observa dois movimentos “essenciais”: o primeiro ligado 

ao aumento da demanda relativo às matrículas nos vários níveis de ensino; o segundo, por 

conta da criação de um “modelo único” de escola em substituição aos diferentes tipos de 

ensino médio destinados aos diferentes tipos de clientela. Esses movimentos, segundo o autor, 

são intrínsecos às reformas de ensino ocorridas a partir dos anos 1930, em especial, as de 

1931 e de 1942, que passaram a atender parcialmente às necessidades da “maioria da 

população”, ao passo que nos períodos anteriores o ensino atendia somente às necessidades 

das “minorias privilegiadas”: 

 

A educação escolar no Brasil vem registrando profundas modificações ao longo de todo o 

período ora examinado. Esta fase de evolução das instituições educacionais no país tem sido 

analisada sob diversos pontos de vista em seus múltiplos aspectos. Mas o significado maior 

das mudanças é inquestionável: A progressiva extensão das oportunidades de acesso à 

escola, em todos os níveis de ensino, para setores cada vez mais amplos da coletividade – 

ou, em outras palavras o denominado processo de democratização do ensino - sem dúvida 

aparece como elemento central das mudanças então observadas (Beisiegel, p. 383). 
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 Na perspectiva desse autor, havia duas grandes barreiras às camadas populares 

instituídas no sistema escolar brasileiro: uma no plano vertical, na passagem do primário para 

o 1º ciclo do secundário, com a exigência do exame de admissão – um “obstáculo real” ao 

acesso ao secundário, e outra no plano horizontal, caracterizado pela separação dos diferentes 

tipos de ensino médio, uma estrutura que se manteve até a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases (Lei n° 4024, 20 de novembro de 1961), que eliminou em parte as diferenças entre os 

ramos de ensino médio, atribuindo às escolas a denominação geral de ginásios – secundários, 

industriais, comerciais e agrícolas. Apesar da manutenção de diferentes tipos de colégios, o 

autor destaca a necessidade da adaptação curricular (Beisiegel 1984, p. 397-8). 

As principais rupturas seriam relativas à continuidade entre o ensino primário e 1º 

ciclo do secundário, que seriam integrados num modelo único de escola que, segundo 

Beisiegel, avançou o processo de expansão das oportunidades de acesso que teve início com a 

expansão das vagas nos níveis de ensino primário, secundário e superior. Os dados utilizados 

pelo autor que confirmam as “mudanças mencionadas” relacionam o crescimento da 

população e das matrículas entre 1920 e 1970, o que é pertinente a esta pesquisa, que 

considera existir uma correlação nas trajetórias dos nove alunos pesquisados. Apresentam-se a 

seguir os dados do primário, secundário e superior. 

  

Tabela 2- Expansão do ensino primário. 

Anos População Matricula % 

1920 

1940 

1950 

1960 

1970 

30.635.605 

41.236.315 

51.944.397 

70.119.071 

94.501.554 

1.033.421 

3.068.269 

4.366.792 

7.458.002 

13.906.484 

3.4 

7.4 

8.4 

10.6 

14.7 

Fonte: Romanelli O.O.- Historia da educação no Brasil. 1930-1973 RJ Vozes, 1978 pp. 62 ,64 
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 Tabela 3 – Expansão do ensino secundário. 

Anos População Matricula % 

1920 

1940 

1950 

1960 

1970 

30.635.605 

41.236.315 

51.944.397 

70.119.071 

94.501.554 

 

109.281 

260.202 

477.434 

1177.427 

4.989.776 

0.36 

0.63 

0.91 

1.68 

5.28 

Fonte: IDEM 

 

Tabela 4 – Expansão do Ensino superior.  

Anos Matricula 

1932 

1940 

1951 

1960 

1964 

15.943 

15.909 

40.220 

71.634 

112.641 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. R.J MEC, INEP, N 101. 

* Neste caso são verificados as matriculas em Direito, Filosofia, Engenharia, Economia e Medicina entre os anos 

1932 e 1964. 

 

Os dados apresentados, referentes ao aumento das vagas e matrículas entre 1920 e 

1970, segundo as análises de Biesiegel, resultam de algumas ações ligadas às reformas no 

sistema educacional neste período. No caso do ensino primário, algumas campanhas de 

alcance nacional ou regional, por parte do governo como a campanha de educação de adultos, 

com a “criação de ensinos supletivos de 1945 a 1959” e a partir de 1970 com a criação do 

Movimento Brasileiro de Alfabetização de Adultos, o “Mobral”. Ações que levaram ao 

aumento de alunos “habilitados” para a passagem ao ensino secundário, principalmente 

devido aos supletivos e aos “exames de madureza”, que recrutavam os que não haviam 

frequentado o ensino regular ou concluído em idade própria. Essas ações ampliaram 

significativamente o número de alunos no ensino secundário, o que, consequentemente, 

propiciou o aumento dos candidatos ao ensino superior. Dessa forma, ajudam a compor o 

quadro do que o autor denomina “democratização das oportunidades de acesso à escola”. 
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 Sposito analisa o crescimento dos ginásios públicos na cidade de São Paulo e 

tenta compreender a dinâmica contraditória dos interesses relativos à expansão ao questionar: 

Que recursos foram utilizados pelo Estado para promover a multiplicação da rede de ginásios? 

Quais as orientações dominantes mais avançadas da instrução? Que setores reivindicavam a 

ampliação da rede de estabelecimentos secundários? Como foram expressas e absorvidas as 

demandas educativas da população? Para a autora, as camadas populares passaram a 

reivindicar o acesso ao ensino secundário à medida que incorporaram “como seus, os modelos 

educativos que encontravam já formulados no projeto de vida das camadas sociais mais 

favorecidas” (Sposito, 1992 p.16, 19). 

Nessa perspectiva, o fator causal da expansão encontra-se nas pressões exercidas 

pelas camadas populares, que obtiveram resposta do Estado mediante os interesses do jogo 

político na incorporação dessas reivindicações que, consequentemente, tornam-se objetos de 

manipulação. Minhoto (2007), ao analisar essa perspectiva, destaca: 

 

É possível considerar, todavia, que tanto a concessão de vagas no ensino secundário – com a 

abertura de cursos noturnos e de ginásios sob a forma de secções – como a precarização do 

ensino daí decorrente, evidenciam menos uma conquista popular de democratização do 

ensino que o resultado de um processo de longa duração, no qual o sistema educacional 

opera como mecanismo fundamental que propaga a integração necessária entre grupos 

humanos previamente apartados (Minhoto, 2007, p.15). 

 

Na compreensão dessa autora, os processos de longa duração que constituíram as 

bases do sistema de produção colonial interferiram nas relações entre os diferentes grupos 

sociais, que nos processos de transição do sistema escravista e investimento na imigração 

européia tornaram-se mais complexos. Na cidade de São Paulo, o contingente de ex-escravos, 

migrantes internos e externos nas décadas iniciais da República irá compor o quadro da 

complexidade social paulista e a necessidade de “incorporação sistêmica” desses grupos ao 

ambiente escolar, evidente nos discursos pedagógicos e nas ações do Estado. Em decorrência 

desse processo, surgem contradições entre os grupos que passam a disputar esse espaço diante 

das expectativas de mudanças e controle social por outros grupos. 

Na cidade de São Paulo, os negros, de forma fragmentada, aspiravam aos mesmos 

anseios em relação à participação na sociedade nos valores considerados essenciais. Dessa 

forma, na década de 30 ocorre o surgimento da Frente Negra Brasileira, que pode ser 

considerada o primeiro movimento moderno de organização dessa população, com objetivos 
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 voltados à melhoria de suas condições sociais e econômicas. A FNB concentrou esforços 

no investimento educacional dos negros paulistas, ao criar em seu núcleo algumas práticas 

escolares, ações educativas e instrutivas, associadas às experiências mais amplas da formação 

do negro, como, por exemplo, as domingueiras e encenações teatrais que estavam associadas 

ao contexto de integração e difusão da valorização do grupo. A criação de cursos de 

alfabetização de adultos e de formação social nas dependências da instituição visava a “elevar 

moralmente, intelectualmente” os negros, dentre as estratégias políticas da FNB (Felix, 2001). 

Dessa forma, as reivindicações por parte da população nas aspirações por melhores 

oportunidades educacionais, levantadas por Sposito, são pertinentes no que concerne aos 

negros que, desde o século XIX, na cidade de São Paulo, buscavam se educar, na perspectiva 

de resistência aos mecanismos de segregação social. Em contrapartida, a educação também é 

acionada pelo Estado como forma de controle e regeneração moral e social.  O argumento da 

“integração sistêmica” e das questões de longa duração que caracterizaram a presença das 

camadas populares na escola, levantado por Minhoto, tem sido objeto de estudo da 

historiografia recente. No que concerne aos negros, são indicativos de que os nove alunos que 

tiveram trajetórias de sucesso escolar confirmados pelo êxito da formação na FMUSP 

participaram direta ou indiretamente dessa conjuntura. 

 

2.2 As etapas escolares dos alunos negros.  

 

A trajetória escolar cumprida pelos sujeitos imediatamente antes do acesso à 

Faculdade de Medicina, ou seja, aos dois ciclos do ensino secundário, considerada pela 

literatura sociológica e histórica sobre a educação brasileira como sendo o “gargalo 

fundamental” no sistema de acesso a seus níveis superiores é essencial para essa análise. Por 

hipótese, a qualidade dos estabelecimentos pelos quais esses alunos passaram apresenta 

correlação com as possibilidades de acesso à Faculdade de Medicina. Antes de compulsar os 

dados, entretanto, convém fazer uma digressão sobre a natureza tradicionalmente excludente 

do ensino secundário, fixada pelas leis de 1931 e 1942, mas progressivamente flexibilizada ao 

longo da década que antecede à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (4.024/61) (Almeida & Bontempi Jr., 2008). 

Em 1931, o ensino secundário passou a ter dois ciclos: o fundamental, de cinco anos, 

e o complementar, de dois anos, dividido em três especialidades que correspondiam a três 

grupos de cursos superiores: direito; engenharia e agronomia; medicina, odontologia, 
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 farmácia e veterinária, indicando o caráter preparatório do ciclo final para as carreiras 

liberais. Instituiu-se a exigência do exame de admissão à primeira série do secundário, com 

provas escritas e orais de Português, Aritmética, Geografia, História do Brasil e Ciências 

Naturais, bem como se definiu a idade mínima para ingresso, de 11 a 13 anos de idade, 

conforme o tipo de estabelecimento. O exame de admissão foi um instrumento criado para 

restringir o ingresso da totalidade de egressos do ensino primário ao secundário, grau 

destinado apenas aos selecionados que poderiam aspirar ao ensino superior, instância de 

formação de uma elite capaz de tomar os postos de comando do Estado e de iniciativa 

organizadora na sociedade civil. Na outra ponta da seletividade do sistema havia, é claro, 

outra barreira: os exames para ingresso nas faculdades, que restringia o acesso de egressos do 

secundário ao nível superior (Almeida & Bontempi Jr. 2008). 

Segue abaixo um quadro geral das instituições escolares em que os nove alunos 

negros acessaram entre o primeiro e segundo ciclo do secundário (Quadro 1), seguido de uma 

tabela com as médias gerais apresentadas (Tabela 5). Observa-se os tipos de instituição 

(oficiais e particulares) que em seguida serão analisadas: 

 

 1º ciclo Alunos 2º ciclo Alunos 

Oficiais Presidente Roosevelt 

E.Normal Pe.Anchieta 

Colégio de Tatuy 

Colégio de Marilia 

I.E Dr. Francisco de 

Tomaz Carvalho  

1 

3 

4, 5 

7 

8 

 

Colégio Universitário 

Presidente Roosevelt 

Colégio de Tatuy 

Colégio de Marilia 

Pan- Americano 

1,2 

3, 8 

4 

7 

5 

Particulares 

Leigo/ 

Confessiona

l 

São Luis 

Arquidiocesano 

Rio Branco 

9 

6 

2 

 

São Luis 

Arquidiocesano 

9 

6 

 

Quadro 1 - As instituições de ensino secundário em relação aos nove alunos pesquisados.(Cf Prontuários do 

arquivo da FMUSP). 
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 Tabela 5 -  Médias gerais no secundário. 

Alunos 1º ciclo 2º ciclo 

1 6,4 7,8 

2 6,43 6,83 

3 8,57 7,5 

4 5,1 9,4 

5 7,2 5,75 

6 5,6 6,4 

7 9,2 6,1 

8* - 7,9 

9 * - - 

Fonte: Prontuários do arquivo da FMUSP (elaborado pelo autor)- * Os prontuários dos alunos 8 e 9 estão 

incompletos. 

 

O Colégio Universitário funcionou por um breve período, dos primeiros anos da 

Universidade de São Paulo aos decretos da Reforma Capanema. Seu currículo trazia diversas 

seções, cada qual afinada com as necessidades das diferentes escolas universitárias, ou seja, 

orientado para as técnicas, ciências e letras, visando ao preparo ao ensino superior e 

permanecendo sob sua órbita (Bontempi Jr., 2006). O Colégio Universitário tinha, pois, o 

objetivo de promover a adaptação dos candidatos aos cursos superiores em suas três diferentes 

seções, diretamente relacionadas às áreas em que se dividia o ensino superior. Por isso 

mesmo, eram comumente chamados de “cursos pré” e funcionavam, como atesta Chagas 

(1980, p.48), como se fossem dois anos acrescidos ao ensino superior, mesmo porque eram as 

faculdades que os organizavam e, assim, tinham controle dos conteúdos, da seleção e da 

preparação dos candidatos (Almeida & Bontempi Jr. 2008). 

Nota-se que os dois sujeitos deste grupo que primeiro ingressaram na Faculdade de 

Medicina cursaram o ciclo complementar no Colégio Universitário anexo à Faculdade de 

Medicina, concluindo-o em 1940 e 1941. Tal fato indica que o acesso ao nível superior lhes 

foi facilitado, relativamente aos que não o fizeram, seja porque tomaram contato com os 

conteúdos específicos em seus currículos especializados, seja porque puderam matricular-se 

no 1º ano do curso médico sem a necessidade de prestar o exame de qualificação exigido aos 

demais (Almeida & Bontempi Jr. 2008).  
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 Acresce que esses mesmos alunos haviam cursado o ciclo fundamental em 

instituições reconhecidas: o Ginásio de São Paulo (1894), escola pública oficial e, por isso 

mesmo, bastante seletiva na admissão à primeira série (Cf. Minhoto, 2007), e o Colégio Rio 

Branco (1926), escola particular de elite, diferenciada e reconhecida por ter sido fundada por 

iminentes educadores paulistas, como Sampaio Dória, Roldão Lopes de Barros, Almeida 

Junior e Lourenço Filho (Medeiros, 2005). Nos dois casos, o ingresso na Faculdade de 

Medicina de São Paulo foi marcado pela trajetória pregressa dos sujeitos em estabelecimentos 

de alta seletividade, seja pelo rigor do processo de admissão (como no caso dos ginásios 

oficiais), seja pelo obstáculo representado pela necessidade de custeio dos estudos (como no 

caso do Rio Branco) (Almeida & Bontempi Jr. 2008). Vale ainda considerar a hipótese do 

aluno 2 ter acessado o Rio Branco com o auxílio de bolsa de estudos, pois esse recurso era 

comum em alguns colégios privados de São Paulo que, dessa forma,  mantinham um público 

bastante heterogêneo em termos de caracteres sociais (Cf. Minhoto, 2007). 

De acordo com a média de notas calculada com base nos prontuários (Tabela 7), 

verifica-se que os dois egressos do Colégio Universitário apresentaram um rendimento 

acadêmico superior em relação aos demais, o que reforça a idéia de que o caráter 

propedêutico do currículo resultava em uma boa adaptação do estudante à faculdade. Por 

outro lado, os dois sujeitos que, provenientes do Colégio de Tatuí, ingressaram no secundário 

por meio do exame de madureza – destinado aos que não houvessem freqüentado o ensino 

regular ou que não o tivessem concluído em idade própria – apresentaram, na Faculdade de 

Medicina, a média de notas mais baixa de todo o grupo (Almeida & Bontempi Jr. 2008).  

Com relação aos demais, observa-se que os sujeitos desta pesquisa passaram, antes 

de ingressarem na Faculdade de Medicina, por instituições como escolas normais e ginásios 

oficiais da capital e do interior, padronizadas, após 1942, com currículos mínimos 

obrigatórios, livros didáticos comuns e submissão ao mesmo sistema de controle de 

fiscalização. Também figuram nas trajetórias estabelecimentos de ensino confessional de 

caráter fortemente elitista, como é o caso do Arquidiocesano, dos capuchinhos, e do São Luís, 

este último dos jesuítas, situado na aristocrática Avenida Paulista. Ao menos no 

Arquidiocesano, afamado pelo alto grau de seletividade, seja no exame de admissão ao 2º 

ciclo ou nos critérios de exigência no 1º ciclo, sabe-se que oferecia uma classe preparatória 

para a admissão ao secundário e, anexo ao estabelecimento, um curso primário gratuito para 

meninos carentes. Seria interessante verificar, também no caso do Colégio São Luis, se os 

alunos negros tiveram seus estudos custeados pelas próprias famílias, ou se foram 

beneficiados com bolsas. Ainda que no período em tela haja um crescimento do número de 
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 matrículas e do número de estabelecimentos de ensino secundário, o que leva a supor a 

existência de um movimento de “democratização das oportunidades de acesso à escola” 

(Beisiegel,1984), o exame preliminar das trajetórias dos nove alunos negros que cursaram a 

Faculdade Medicina indica que foram os estabelecimentos reconhecidos como “de elite”, seja 

por seu caráter de mérito superseletivo, seja por seu alto custo, que propiciaram a esses 

sujeitos galgar o nível superior. Tal fato pode significar que as possibilidades de cursar 

determinados estabelecimentos de ensino secundário, e não quaisquer estabelecimentos, é que 

oferecia condições para o acesso, de modo que a extensão horizontal do acesso ao secundário 

(isto é, a multiplicação de ginásios e colégios) pode não ter agido significativamente para a 

extensão das oportunidades (Almeida & Bontempi Jr. 2008). 

As características sociais e escolares dos alunos com base nas informações postas 

em seus prontuários podem ser vistas no quadro a seguir e servem de contrapartida às análises 

posteriores.        

Quadro 2 - Características sociais e escolares dos alunos (elaborado pelo autor) Cf. Prontuários do arquivo da 

FMUSP. 
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LOCAL DE 

NASCIMEN-

TO 
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INGRES-

SO NO 1º 
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DO 
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DÁRIO 

REPRESENT

ATIVIDADE 

DA ESCOLA 

SECUNDA-

RIA DO 2º 

CICLO NO 

PERÍODO. 

LOCAL DE 

FORMA-

ÇÃO 

NO 

SECUNDÁ-

RIO 

MEDIA 

NO 

EXAME 

DE 

HABILI-

TAÇÃO  

FMUSP 

IDADE NO 

INGRESSO

/ CONCLU-

SÃO NA 

FMUSP 

ESTADO 

CIVIL 

NO 

INGRES-

SO A 

FMUSP 

1 SP/interior 10 Alta / oficial SP/ capital __ 17 / 23 Solteiro 

2 SP/ capital 14 Alta / oficial SP/ capital __ 21 / 26 Solteiro 

3 SP/interior 11 Alta / oficial SP/ capital 8,0 20 / 25 Solteira 

4 MG 24 - / oficial SP/interior 5,83 35 / 40 Casado 

5 MG 18 - / leiga SP/ capital 5,75 27 / 34 Casado 

6 SP/ capital 12 Alta / 

Confessional 

SP/ capital 7,16 21 / 26 Solteiro 

7 SP/interior 12 Alta / oficial SP/interior 6,52 21 / 27 Solteiro 

8 BA 18 Alta / oficial SP/ capital 5,5 27 / 33 Solteiro 

9 SP/ capital 11 Alta / leiga SP/ capital 7,0 18 / 24 Solteiro 
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 Na análise das características dos alunos negros selecionados pela FMUSP, é 

possível identificar trajetórias escolares distintas, tendo em vista indicativos sociais mais 

favoráveis para alguns sujeitos, apesar das características globais que os diferenciam da 

maioria da população negra que residia na cidade de São Paulo nesse período. 

Os alunos que ingressaram no secundário com a idade mínima exigida inscrevem-se 

na categoria de alunos mais preparados, pois a idade é indicativa de poucos entraves culturais 

e econômicos no trajeto escolar, dado verificável nas notas e rendimentos posteriores. Em 

contrapartida, alguns alunos, devido à idade avançada, tiveram que prestar exame de 

madureza, conforme exigência legal, por não terem frequentado os cursos regulares ou não os 

terem concluído em idade própria. Os alunos 4 e 5, que ingressam na FMUSP na condição 

civil “casado” e com idade superior aos demais, trazem indicativos sociais e escolares que os 

aproxima das características de uma população escolar excluída da formação secundária e 

superior. Por outro lado, apresentam bem menos características responsáveis pela eliminação 

do restante de sua categoria e figuram na condição do que Bourdieu denomina sobrevivente 

com um sistema de atitudes objetivamente comandadas por essa condição (Bourdieu, 2005, 

p.239).   

A representatividade das escolas secundárias está relacionada ao grau de seletividade 

e exigência na formação, correspondentes ao nível social e cultural dos alunos. Até 1940 era 

incipiente o número de colégios oficiais na capital paulista e interior e o secundário, nesse 

contexto, estava restrito às demandas da elite social que dispunha de condições econômicas. 

Somente após 1945 teve início o chamado processo de expansão das possibilidades de acesso 

à escola secundária pública, particularmente ao curso ginasial na cidade de São Paulo e 

outros ramos de ensino médio que, segundo Sposito (1992), favoreceu o aumento das taxas de 

escolaridade da população após a escola elementar. 

O local de nascimento dos alunos pesquisados pode ser agregado nas seguintes 

categorias: 

1) Cidade de São Paulo; 

2) Interior de São Paulo; 

3) Outros Estados. 

Enquanto variável social é significante, no que tange às relações econômicas que 

fizeram da capital paulista o principal centro produtivo do país entre os séculos XIX e XX, 

fator determinante dos fluxos migratórios internos e externos que aumentaram 

significativamente o número da população. Por volta de 1930, a população da cidade contava 



49 

 com cerca de um milhão de habitantes, passa a ter 1.326.261 em 1940, e 2.227.512 em 

1950 (Petrone apud Minhoto p. 79).  

No que concerne à população negra, Hasenbalg (2005) aponta que no processo de 

transição do sistema escravista no século XIX ocorreram vários fluxos de migração escrava 

(inter-regional). As províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo constituíram os 

pontos centrais de convergência do tráfico interno de escravos na segunda metade do século 

XIX. Em 1872, essas regiões detinham 54,3% dos escravos do país, ao passo que apenas 39% 

da população total, nessa perspectiva, segundo o autor, as diferenças na composição racial do 

país resultam das circunstâncias históricas relativas à posição econômica das regiões. 

Conforme o Censo de 1890, que reflete os dados num período imediatamente 

posterior à abolição, quanto aos vários grupos raciais, na região Sudeste houve o aumento do 

segmento branco relacionado à introdução relativamente tardia do trabalho escravo, e ao fato 

de ter recebido um grande número de imigrantes europeus durante o século XIX, o que 

explica a concentração desproporcional desse grupo, principalmente em São Paulo. Em 

contraste, a população não-branca tinha uma representação superior no resto do país, sendo 

essa tendência mais acentuada no caso da população mestiça (Hasenbalg, pp. 152/155, 2005). 

A tabela apresentada a seguir refere-se ao caráter elitista do sistema educacional 

brasileiro. Considerando-se a população de dez anos de idade ou mais, em 1940 havia, para 

cada pessoa que completava os cinco anos de escola primária, dezenove pessoas que não 

completavam esse nível. Essa razão decresceu 1/7 em 1950. Contudo, a razão entre o número 

de pessoas com grau universitário para o daquelas que só tinham completado a instrução 

primária era de 1/15 em 1940 e de 1/34 em 1950. O aumento nessa razão resultou da 

expansão mais acelerada do sistema escolar primário durante as décadas de 1940-50 

(Hasenbalg pp.192/193, 2005).  
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 Tabela 6 - Níveis de instrução completados pela população de 10 anos de idade e mais, 

segundo a região e a raça, 1940 – 1950. 

Sudeste Resto do país Brasil Total  

Branca -  Não Branca Branca -  Não Branca Branca -  Não Branca  

1940 

Universitário 

Secundário 

Primário 

Sem instrução 

primária 

0,82                  0,11 

2,75                  0,55 

10,99                6,68 

85,44              92,66 

0,25                    0,02 

0,79                    0,11 

3,04                    0,97 

95,92                98,90 

0,55                0,04 

1,82                0,19 

7,24                2,04 

90,39            97,73 

0,34 

1,24 

5,38 

93,04 

 100,00          100,00 100,00            100,00 100,00        100,00 100,00 

1950 

Universitário 

Secundário 

Primário 

Sem instrução 

primária 

0,88                  0,05 

5,31                  0,79 

26,15              13,64 

67,66              85,52 

0,40                    0,02 

2,49                    0,26 

11,76                  3,97 

85,35                95,75 

0,68                0,03 

4,10                0,35 

19,98              5,73 

75,24            93,89 

0,43 

2,70 

14,74 

82,13 

 100,00          100,00 100,00            100,00 100,00        100,00 100,00 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1940 e 1950 

 

No processo de intensificação da demanda escolar é necessário distinguir o período 

que antecede a 1940 e o posterior a essa data. 

Para Cunha (2007), nos anos 1930 a procura de graus escolares em função do 

deslocamento de “canais de ascensão” é fortemente impulsionado pela “monopolização” e 

intervenção de “mecanismos próprios do populismo”. Há o entendimento de que a realidade 

paulista se distingue das demais devido ao uso do ginásio como “mecanismo populista” de 

troca política, enquanto na maioria dos outros estados era a escola primária que 

desempenhava essa função. 

 

Por volta de 1940, a população urbana do estado de São Paulo já dispunha de oportunidades 

bastante amplas de escolarização em grau primário, pouco tendo crescido, em termos 

relativos, desde então. Mas naquele ano, o número de ginásios mantidos pelo governo 

estadual era de apenas 41. A partir da promulgação da constituição estadual, em 1947, 

aquele número foi aumentando até chegar a 561, em 1962 (Biesiegel  apud Cunha, 2007 

p.64). 
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 Por conta do significado e importância do ensino secundário ao acesso à 

FMUSP, deve-se matizar as diferenças dessa modalidade de ensino entre os anos 1930 e 

1960, pois dos nove alunos dessa pesquisa,  dois formaram-se nos anos 1940,   cinco nos anos 

1950 e os dois últimos nos anos 1960. Dessa forma, passaram por modalidades distintas de 

ensino médio, caracterizado por uma legislação educacional em constante mudança. Os 

autores até aqui estudados discutem os significados dessas mudanças em relação ao acesso 

das camadas populares ao ensino superior. Em parte, divergem quanto aos fatores que 

caracterizam o aumento da demanda por educação e nos resultados da expansão das vagas no 

secundário e superior. 

A política educacional do Estado Novo (1937-45), de acordo com (Cunha, 2007), 

definiu uma estrutura dual para o ensino médio com um ramo de secundário conduzindo 

diretamente ao ensino superior e ramos profissionais que não permitiam aos diplomados 

ingressar no grau superior. A articulação do primeiro com o segundo ciclo dos cursos de grau 

médio se fazia de tal modo que os egressos do ginásio podiam se matricular nos colégios 

técnicos, mas os diplomados nos cursos profissionais do primeiro ciclo não podiam ingressar 

no colégio secundário a não ser que fizessem as exigências especiais de complementação 

curricular. “Desse modo, aqueles que desejassem tomar a ‘estrada real para a universidade’ (o 

ensino secundário) precisavam ultrapassar as barreiras especialmente elevadas” (Cunha, 2007, 

p.67). 

O Estado tomou medidas para produzir a “equivalência” dos cursos profissionais ao 

secundário, para efeito de progressão no sistema escolar. Elas surgiram durante o governo 

Vargas (1950/1954), “cujas práticas populistas, ainda mais desenvolvidas do que antes, lhes 

dava sentido” (Idem). 

A primeira medida foi a lei 1.076, de março de 1950, a primeira das “leis de 

equivalência”, assim chamada porque assegurava a matrícula nos cursos clássico e científico 

(segundo ciclo do ensino secundário) aos egressos dos cursos comercial, industrial e agrícola 

do primeiro ciclo. Entretanto, como restrição, a aprovação em exames das disciplinas do 

ginásio não estudadas naqueles cursos. A lei ia mais além e determinava a equivalência do 

diploma de conclusão dos cursos técnicos comerciais ao segundo ciclo do secundário. Os 

portadores daqueles diplomas, até então, somente podiam se candidatar aos cursos superiores 

definidos como diretamente relacionados ao comercial técnico (Cunha, 2007 p.68). 

 

A partir dessa lei, podiam se inscrever nos exames vestibulares de qualquer cursos 

superiores. Com essa medida, a “estrada” para o ensino superior, antes limitada ao 



52 

 secundário, passava ater como tributários o primeiro ciclo dos ramos profissionais e todo o 

ensino comercial. No caso deste último, os estudantes podiam seguir a “estrada” ao fim do 

primeiro ciclo, transferindo-se para o clássico ou científico, ou então, ao fim do segundo 

ciclo, inscrevendo-se diretamente nos exames vestibulares (Idem). 

 

Em março de 1953, a lei 1.821 veio ampliar as variantes para o ensino superior. O 

ingresso no segundo ciclo do ensino secundário (clássico ou científico) foi facultado também 

aos concluintes do primeiro ciclo do ensino Normal e também aos que tivessem concluído o 

curso de formação das polícias militares do Estado e do Distrito Federal. Dessa forma, a lei 

passou a estabelecer de modo geral a “equivalência” entre os diversos cursos de grau médio, 

para possibilitar maior liberdade de movimento de um para o outro ramo desse ensino e de 

“facilitar a continuação de seus estudos em grau superior”. 

Em outubro de 1953, os dispositivos dessa lei foram regulamentados pelo decreto 

34.330, que veio restringir as facilidades por ela anunciadas. Enquanto a lei dizia que 

satisfeitas as condições de “equivalência” (complementação de currículo) os egressos dos 

cursos profissionais podiam prestar exames vestibulares e, sendo aprovados, matricular-se na 

primeira série de qualquer curso superior, o decreto estabeleceu os cursos aos quais se podiam 

candidatar. 

 

Assim, apenas os concluintes do segundo ciclo do ensino secundário podiam candidatar a 

qualquer curso superior. Os do ensino comercial ficavam restritos aos cursos das faculdades 

de Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo, Geografia, História e Ciências Sociais das 

Faculdades de Filosofia. Aos concluintes do curso Agrícola estavam abertos os cursos de 

Agronomia, Veterinária, Engenharia e os de Física, Química, História Natural e Ciências 

Naturais das faculdades de Filosofia. Os ex-seminaristas podiam estudar Direito, ou então, 

Filosofia, Letras clássicas, Letras Neolatinas, Letras Anglo-Germânicas e Pedagogia, nas 

faculdades de Filosofia (Cunha, 2007, p.69). 

 

Em 1961, essa série de medidas com vistas a facilitar o acesso ao Ensino Superior 

foi complementada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, “verdadeira lei de 

equivalência” dos cursos de grau médio, para efeito de promoção no sistema escolar. Todos 

os cursos de grau médio ganharam plena “equivalência”, garantida pela presença, nos cursos 

técnicos de disciplinas no secundário em ambos os ciclos. Com isso, o ingresso no segundo 

ciclo deixou de depender de exames de adaptação. O papel propedêutico do segundo ciclo do 

secundário foi acentuado pela diversificação da 3ª série conforme os cursos superiores para os 



53 

 quais os estudantes se destinassem. Os portadores de diplomas dos cursos técnicos do 

segundo ciclo podiam, então, inscrever-se nos exames vestibulares de quaisquer cursos 

superiores, sem as antigas restrições (Cunha, 2007, p.70). 

De acordo com a análise feita por esse autor, essas mudanças no ensino médio 

operadas com a queda do Estado Novo e voltadas para a atenuação do sistema dualista “não 

fizeram que a educação deixasse de desempenhar a função discriminatória, mas sim, que 

passasse a fazê-la de outra forma”. Dessa forma, o parecer aprovado em 1963 pelo Conselho 

Federal de Educação, organizado nos moldes das diretrizes e bases vencedoras, dizia que “a 

escola média não é seletiva, é uma escola para todos” – desconsiderava que a criação de novas 

escolas aumentava as oportunidades de escolarização no ensino médio pela ampliação das 

vagas existentes. No entanto, elas não tinham o mesmo currículo e embora tivessem 

disciplinas comuns, nem ofereciam ensino da mesma qualidade, nem ainda recebiam 

estudantes com idêntica formação prévia. Mesmo com a garantia de inscrição no exame 

vestibular após 1961, as chances de aprovação estavam desigualmente distribuídas.  
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 3 – A FACULDADE DE MEDICINA E A PRESENÇA DE ALUNOS 

NEGROS. 

 

 

3.1 FMUSP - Eugenia e Presença Negra. 

 

No século XIX ocorreram várias iniciativas por parte da elite de cafeicultores 

paulistas junto ao Governo Imperial a fim de viabilizar a criação do curso médico. Na capital 

paulista, o único investimento na área de saúde feito pela coroa era a Inspetoria Provincial de 

Higiene, instalada em 1886. Com a República, é sancionada a primeira lei que estabelecia 

uma Escola Médica em São Paulo e em 1895 surge a primeira associação de médicos, a 

Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, presidida por Pereira Barreto e que incluía a 

“nata da medicina paulistana”. O recém formado Dr. Arnaldo Viera de Carvalho, personagem 

importante na constituição da Faculdade e que, nesse contexto, mantinha “boas relações” com 

o filho e secretário particular do presidente do Estado, Rodrigues Alves, recebeu a 

incumbência de organizar a Faculdade de Medicina e, por iniciativa oficial com a lei n° 1.357, 

de 19 de Dezembro de 1912, implantou a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo.  

A construção da Faculdade de Medicina e Cirurgia conferia à elite paulista parte 

essencial nas formulações de vanguarda, pois Salvador e Rio de Janeiro já mantinham escolas 

médicas e de lá lançaram as bases aos fundadores da Faculdade de Medicina e Cirurgia. 

Entretanto, essa instituição surge num contexto de “disputa de hegemonia na medicina, 

entendida nesse momento, como uma prática profissional em processo de construção” 

(Schwarcz, 1993 p.190). Distingue-se, no entanto, por uma “missão de vanguarda” posta nas 

expectativas globais que norteavam essa elite. Silva (2004) destaca que os processos de 

configuração do Estado, da Nação e da República brasileira estavam interligados com as 

definições científicas de saúde e de educação estabelecidas naquele momento. Em 1918, o 

discurso feito na formatura da primeira turma pelo paraninfo doutor Arnaldo Augusto Vieira 

de Carvalho é indicativo das expectativas em relação ao papel da Faculdade na formação do 

profissional médico e nas concepções vigentes: “Ao médico, hoje, alem do alívio dos males 

físicos do próximo, incumbe também, a restauração da sociedade avariada e a enorme e 

completa tarefa de sanear e melhorar o meio ambiente onde ambos evoluem”. 

O discurso do Dr. Arnaldo remete à amplitude da intervenção médica e projeta 

expectativas de ação política desses profissionais na sociedade dita “avariada”. Dessa forma, 
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 se inscreve num contexto de formação desse campo no plano da associação “ciência e 

sociedade” presentes desde os finais do século XIX no positivismo europeu. 

Sob o impacto das doenças tropicais e dos efeitos nocivos do cruzamento racial, as 

escolas de Salvador e Rio de Janeiro, com pesquisas científicas voltadas ao combate das 

doenças como a febre amarela, o mal de chagas, assim como com os estudos raciais da 

chamada “escola Nina Rodrigues”, precursora das teses biodeterministas no Brasil 

afirmavam: “Era a partir da miscigenação que se previa a loucura, se entendia a 

criminalidade, ou nos anos 20, se promoviam os programas eugênicos de depuração” 

(Schwarcz, 1993). Segundo Mariza Corrêa (1998), a questão principal que Nina Rodrigues e 

seus seguidores colocavam dizia respeito à nossa definição como povo e a deste país como 

nação. Decorre dessa formulação a visão da ciência como “anjo tutelar da sociedade” contida 

nas análises de Nina Rodrigues como nas de seus seguidores (Corrêa, 1998, p.15). 

As disputas no campo da medicina ganhavam novos contornos, pois os avanços das 

pesquisas da Medicina Legal associavam o problema das determinações biológicas na esfera 

da lei, uma tendência do positivismo lombrosiano, que na Itália configurou a associação 

“medicina e direito” enquanto ciências complementares e objetivas na resolução dos 

problemas sociais. No Brasil, o tema racial passa a integrar o arcabouço teórico das escolas 

médicas de Salvador e Rio de Janeiro (Schwarcz, 1993, p.191).  

 A cadeira de Medicina Legal, inaugurada em 1918 na Faculdade de Medicina e 

Cirurgia de São Paulo, tendo sob sua responsabilidade o médico Oscar Freire e a conjuntura 

herdada do positivismo italiano, é representativa desse momento (Ferla, p. 69-84, 2005). 

 Oscar Freire, que foi sucessor de Nina Rodrigues na Bahia ocupando a cadeira de 

Medicina Legal, em São Paulo ocupa a cátedra até 1923, ano de sua morte. Em seguida, 

Flaminio Fávero assume a cadeira em dezembro do mesmo ano. Segundo Ferla (2005, p.72), 

“essa linha sucessória buscava estabelecer uma dinastia que remontava a Nina Rodrigues – 

referência obrigatória na medicina legal brasileira, mesmo antes de constituir uma escola com 

seu nome”. Com a morte de Oscar Freire, o departamento de medicina legal passou a se 

chamar Instituto Oscar Freire, nome que leva até hoje. Destaca-se nesse contexto uma 

“formação criminológica” reforçada pelos ensinamentos da sala de aula e que estavam 

impregnadas da concepção positivista. 

 

Os médicos positivistas procuravam dar credibilidade as suas teses biodeterministas 

colocando-as lado a lado com teses e procedimentos já consagrados da medicina legal. 
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 Tencionavam, dessa forma, “empurrá-las” mais para a fronteira do fato cientifico afastando-se do 

território da mera ficção (p.66). 

 

O autor aponta que o discurso biodeterminista na FMUSP usava várias estratégias e 

métodos para propagar suas teses sobre o comportamento humano. A credibilidade dos 

professores facilitava a aceitação do discurso e o ensino de idéias voltadas a “públicos 

estratégicos”, existindo uma interlocução entre a esfera jurídica e médica. 

Flaminio Fávero, a partir da compilação de suas notas de aula, cria um manual que 

constitui base do curso de medicina legal no período com temas sobre: Identidade, 

Criminologia, Infortunística, etc, dos quais discorre sobre a ideia de gênese do delito e da 

profilaxia do crime e ao considerar que havia “Imperativos biológicos e mesológicos” que 

orientavam a conduta do criminoso. Segundo ele, o crime é a “revelação do criminoso” e que 

a pena visava à “regeneração e defesa social”, ideias que teve a oportunidade de aplicar na 

prática, quando foi diretor da Penitenciária do Estado, de 9 de abril de 1943 a 3 de abril de 

1945.  

Hilário Veiga de Carvalho, que dirigiu a secção de Anatomia Patológica da FMUSP 

de 1933 a 1935, de 1937 a 1938 e participou da secção de Medicina Legal, de 1944 a 1945, na 

secção de Criminologia, teve vários trabalhos premiados nessa secção sendo referência na 

matéria cujos temas recorrentes eram “a classificação dos criminosos” e a “a profilaxia 

criminal” (Ferla 2005). 

Oscar de Godoy, médico da polícia, esteve na secção de antropologia de 1936 a 

1940, passando para a de polícia técnica de 1941 a 1943, e novamente em 1945. “Casos como 

esses não eram incomuns” entre os professores da Faculdade, segundo Ferla (2005). 

Os discursos biodeterministas que caracterizaram a formação da FMUSP, evidentes 

nas Cadeiras de Medicina Legal, como já foi dito, herdaram do positivismo europeu as bases 

organizadoras desse movimento, mas com elementos próprios da realidade brasileira foram 

reorganizados de modo a sanar os problemas vistos como essenciais. 

Vale ressaltar que no plano internacional, as primeiras décadas do século XX 

representaram as principais crises do capitalismo mundial. O período entreguerras 1919 a 

1939 marcou a reorganização política e econômica em que os grandes impérios europeus 

sucumbiam, bem como os aspectos civilizatórios que foram as suas principais marcas durante 

o século XIX. A “morte do velho liberalismo”, segundo Hobsbawn (1995), que aponta o 

extremismo das posições que vão desembocar na II guerra mundial e configurar uma nova 

ordem sob a hegemonia dos Estados Unidos. Parte desse extremismo estava presente nos 
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 regimes totalitários, no que concerne aos apegos ligados aos valores raciais de 

dominação e expansão. Paises periféricos como o Brasil não passaram imunes aos impactos 

desses movimentos de reordenação econômica e política, pois o projeto de nação brasileira 

nasce na República e arraigado desses ideais, tem nos anos 1930, com Getulio Vargas, o 

ambiente favorável para sua construção. 

Segundo Canceli (apud Ferla, p. 50), na conjuntura brasileira o governo Vargas 

apresentou uma “contaminação totalitária” ao trazer aspectos relacionados às características 

de um governo totalitário, tais como: “o culto ao líder e seu papel na mitificação totalitária, a 

preponderância da polícia na hierarquia do poder, a necessidade da instabilidade permanente 

para o domínio social absoluto, a busca de destruição da existência jurídica e moral dos 

perseguidos”.  

 

Dessa forma, a primazia da policia e a construção social do inimigo objetivo tinham na 

contribuição cientifica do determinismo biológico um aliado bastante privilegiado. O grau 

mais institucionalizado da penetração das idéias da Escola Positiva nesse período tem 

relação com as necessidades do Estado (Ferla, p.50). 

 

Em São Paulo, o discurso médico elaborado na FMUSP a partir da cadeira de 

Medicina Legal e do Instituto Oscar Freire articulava argumentos a favor da eugenia a partir 

das primeiras décadas do século XX. Com esse argumento, juntava todos os elementos 

socialmente indesejáveis – negros, imigrantes, pobres, mendigos e doentes – “num mesmo 

universo de significados” (Romero, 2002). Em decorrência desse argumento, os discursos 

biodeterministas nortearam ações de repressão social com base na “ciência criminal”, 

articulada por professores da instituição que, ligados à suposta “Escola” Nina Rodrigues – 

precursora do positivismo europeu – levaram, nos anos que seguiram o Governo Vargas, 

ações de controle e “profilaxia criminal”.  

Um fato bastante significativo que denota as contradições relacionadas ao 

biodeterminismo no pensamento médico brasileiro é narrado por José Correia Leite (1992), 

um dos fundadores da Frente Negra Brasileira e do jornal Clarim da Alvorada, que nos anos 

30 representavam o nível elevado de organização dos negros na cidade de São Paulo com 

ações práticas que visavam ao auxílio dessa população e com denúncias dos problemas 

relacionados ao racismo sofrido por esse grupo através da imprensa negra. 
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Nessa mesma ocasião outro caso de preconceito que ficou muito conhecido foi de um 

congresso médico na Europa. Naquele tempo, como não eram comuns viagens de avião, ia-

se de navio. A embarcação destinada a médicos brasileiros passou em Santos e pegou os 

médicos de São Paulo, depois foi ao Rio e por fim a Bahia. Entre os médicos bahianos havia 

um negro. Então foi uma luta até conseguirem tirar o médico negro da delegação. Ele foi por 

conta própria, sem participar da delegação brasileira nesse tal congresso. A imprensa deu 

noticia e esperou a volta dele. Quando chegou aqui ele disse que não tinha nada a dizer, que 

aquilo não tinha passado de ignorância, essas coisas (...) Isso por volta de 1918 ou 1920 

(Correia Leite & Cuti, 1992, p.56). 

 

Entre os anos 1937 e 1945, a ditadura do Estado Novo, marcada por perseguições 

políticas, entre outras ações repressivas, resultou na expulsão de Anísio Teixeira e parte da 

sua equipe do departamento de Educação, pois alguns foram presos. Francisco Campos, que 

havia sido primeiro ministro da Educação e Saúde (MES), foi nomeado para suceder Teixeira 

e, segundo alguns autores, era ideólogo do discurso autoritário, pois passou sua gestão 

“esboçando a constituição autoritária e corporativista do Estado Novo”. Para Jerry Dávila 

(2006), no Rio de Janeiro, a política educacional reforçou ainda mais o modelo “nacionalista 

eugênico e técnico da educação” a exemplo do uso de testes de inteligência que objetivavam o 

desenvolvimento de hierarquias sociais. Em São Paulo, nesse período de transformações 

políticas e sociais, as práticas educativas da FMUSP repercutem “o tecnicismo e 

nacionalismo” orientados na formação de profissionais dispostos a sanar os “males sociais” 

presentes em parte da população. 

 

3.2 A questão da identidade racial nos alunos da FMUSP. 

 

Chegando a casa de uma família negra, eu vi uma coisa que há muito tempo não via nas 

famílias de classe média: um sarau musical muito bonito, onde se cantou modinhas 

brasileiras (...) Naquela visita, depois eu vim saber que estávamos na casa dos pais da moça 

que se tornou depois conhecida, a Dra. Iracema de Almeida (...) Na época a jovem Iracema 

era estudante do primeiro ano de medicina, coisa muito importante naqueles tempos 

(Correia Leite & Cuti, 1992, pp. 150/151). 

 

O Instituto Oscar Freire, departamento de Medicina Legal da FMUSP e responsável 

pelo registro de identificação dos alunos, documento que informa aspectos relativos à 
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 aparência física (cor, sinais, cicatrizes, marcas), além de idade, estado civil, endereço, 

filiação, registrou entre os anos de 1935 e 1964 a entrada de nove alunos, brasileiros 

caracterizados como “Pardos”, dos quais oito homens e uma mulher, seis solteiros e dois 

casados. Esses se distinguem do tipo comum de alunos que figuram um corpo discente, pois 

sua representação étnica, de acordo com os quase 2.500 prontuários observados, não era 

recorrente entre a clientela dessa instituição, que contava com figuras renomadas pertencentes 

à elite paulistana, em sua maioria, brancos. Havia também um número expressivo de 

estrangeiros dos quais: italianos, judeus, japoneses, espanhóis e venezuelanos. Nesse 

conjunto, verifica-se que os italianos e descendentes constituíam a maioria, fato verificável na 

informação sobre o local de nascimento ou pelos nomes e sobrenomes característicos desses 

grupos étnicos. 

Os estudos que tratam da constituição populacional de São Paulo destacam que 

desde o final do século XIX, o crescimento vertiginoso da cidade apresenta correlação com o 

fenômeno da migração externa dos quais figuram os grupos representados. Após 1890, o 

Estado de São Paulo substituiu o antigo Distrito Federal como o principal ponto de chegada 

de imigrantes. Esse auge do processo de imigração, posterior à abolição, ocorre em vários 

estados da região Sudeste. Para Hasenbalg (2005), esse processo de deslocamento de 

imigrantes “afetou não apenas os quase 300 mil escravos libertos entre 1887 e maio de 1888, 

mas também o grupo de mulatos e negros livres que, na época, se aproximava de um milhão e 

meio no Sudeste” (Hasenbalg, 2005, p.167). Ainda que o fenômeno da migração tenha 

dificultado a integração do negro nos processos ligados à modernidade paulista, deve-se 

considerar os liames da cultura escravista e a longa duração das práticas de distinção ligadas 

aos fatores raciais. Ademais, é na memória da escravidão e na experiência do racismo e do 

terror racial, que se funda a identidade cultural dos negros do Ocidente, segundo uma 

perspectiva antiessencialista e terrritorialista  de Paul Gilroy (Mattos, 2002). 

Para Gilberto Freyre (1933), “Tecnicamente o brasileiro seria o pardo, para onde 

convergem os cruzamentos sucessivos do mulato, do curibota e do cafuz”, concepção que 

remete ao final do século XIX, quando o termo “pardo” tornou-se síntese das três raças e um 

símbolo da mestiçagem. No entanto, na primeira metade do século XIX era um termo que 

“primava pela indefinição” e possivelmente forma de qualificar “positivamente” os indivíduos 

de ascendência africana (Fonseca, 2007, p.197).  
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Alunos COR Fontes 

1 Pardo Fotografia / certidão de nascimento 

2 Moreno/ Pardo Fotografia/ ficha de identificação/ 

Certidão de nascimento. 

3 Parda / branca Fotografia / ficha de identificação/ 

Certidão de nascimento 

4 Pardo / Branco Fotografia / ficha de identificação/ 

Certidão de nascimento 

5 Pardo / moreno Fotografia/ ficha de identificação/ 

Certidão de nascimento 

6 Pardo Fotografia/ ficha de identificação 

7 Pardo fotografia 

8 Pardo fotografia 

9 Pardo fotografia 

Quadro 3 - Indicadores Raciais (elaborado pelo autor) Cf. Prontuários dos alunos. 

 

O quadro acima apresenta, em alguns casos, contradições em torno das 

classificações raciais postas na documentação avaliada. A variação, no entanto, não 

compromete a amostra, pois caracteriza o que alguns pesquisadores da temática racial 

apontam quanto aos fatores relativos a “mestiçagem” e ambiguidades da “linha da cor/ e 

classe social”. Também sugere formas diferenciadas sobre o estatuto da cor e identidade 

racial, oscilando de acordo com os sujeitos envolvidos e os valores ligados à produção dessas 

classificações. Em geral, nota-se uma similaridade entre os fenótipos apresentados nas 

fotografias dos nove sujeitos pesquisados em contraste à classificação apresentada pelos 

documentos oficiais que por vezes se contradizem, como no caso da aluna 3, que consta as 

classificações “pardo” na ficha de inscrição elaborada pelo Instituto Oscar Freyre e “branca” 

na certidão de nascimento. 

Dessa forma, adotou-se a classificação genérica “pardo” mediante aos aspectos 

fenotípicos apresentados nas fotografias (3X4) dos alunos e que coincidem com as 

classificações postas na ficha de identificação. Excetuando o primeiro aluno relacionado, que 

teve como fonte a fotografia do álbum de formatura, pois não constava foto em sua ficha de 

inscrição e a classificação racial “pardo” era apresentava na certidão de nascimento, em 
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 outros casos, as classificações “moreno” e “branco” constam na certidão de nascimento e 

diferem das classificações feitas pelo Instituto Oscar Freire. 

Os pesquisadores que tratam das questões referentes à evolução das classificações 

raciais no Brasil, bem como das interdições e status conferido a “cor” dos indivíduos, 

destacam vários fatores que compuseram essa problemática.  

Munanga (2004) afirma que no Brasil ocorreu, desde o século XIX, uma ampla 

mestiçagem, o que contribuiu muito na evolução das atitudes raciais no Brasil. O encontro 

sexual entre brancos e escravas gerou uma parcela de mestiços que, por vez, alcançavam a 

liberdade por meio do reconhecimento do pai branco. Esse fenômeno foi percebido, a 

exemplo, na cidade de Itapetininga, em São Paulo, no ano de 1799, que contava 95% de 

escravos pretos e apenas 4% dos mulatos. Também é percebido por Carl Degler nos estudos 

sobre a escravidão nos Estados Unidos ao observar que no estado do Mississipi, 77% dos 

negros livres eram mestiços. 

Apesar da demonstração de certa preocupação que o homem branco tinha com os 

filhos de cor, observa-se que nos Estados Unidos poucos pais reconheciam tão abertamente o 

filho bastardo como no Brasil. Feita essa distinção, deve-se considerar que esse 

reconhecimento tinha algumas limitações, de modo que o filho bastardo não possuía o status 

do filho branco e não havia garantias de que não seria dado ao filho de cor o mesmo 

tratamento do restante da escravaria. Um caso exemplar é o de Luis Gama, vendido pelo 

próprio pai que passava por problemas financeiros. 

Munanga aponta que embora os mulatos tivessem um status inferior em relação aos 

filhos brancos, estes possuíam um tratamento diferenciado e o fato de entrarem na categoria 

de libertos contribuiu para o enfraquecimento da solidariedade entre eles e os negros. “Nos 

Estados Unidos, a ideologia racial foi conduzida de maneira a não conceder nenhum lugar a 

uma pessoa intermediária no esquema biológico. Ou bem uma pessoa era negra ou branca” 

(Munanga, 2004, p.93). Na relação Brasil e Estados Unidos, no que concerne à questão do 

negro, é convergente no sentido dado por alguns autores, ou seja, a mestiçagem nos Estados 

Unidos não oferecia solução uma vez que ampliava o grupo dos negros. No Brasil, o grupo 

dos mestiços tinha mais possibilidades de ascensão e aproximação ao status dominante. 

Oracy Nogueira (1985) afirma que os mestiços com traços negróides disfarçáveis 

podem ser incorporados ao grupo branco, principalmente quando portadores de atributos que 

implicam status médio ou elevado (diploma de curso superior, riqueza e outros). 

Fonseca (2007) faz um estudo demográfico das escolas mineiras no século XIX, e 

observa como os documentos oficiais gerados pelas escolas e censos locais tendiam a mudar o 
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 status racial, à medida que havia ascensão escolar dos negros caracterizados nas Listas 

Nominativas como: “pretos, pardos, mulatos e cabras”; do mesmo modo que a distância em 

relação à escravidão, ou seja, a classificação racial distinguia o livre do liberto, assim como o 

aluno no nível primário e secundário. 

Nogueira e Fonseca trazem elementos distintos sobre a configuração de um 

determinado “status racial” presentes nas classificações dos negros e mestiços, que podem ser 

complementares ao conferir situações em que a mistura biológica com o distanciamento dos 

traços físicos negróides, e os atributos sociais (escolaridade, renda) operam da mesma forma. 

Desse modo pode-se considerar duas hipóteses em se tratando dos alunos que foram 

considerados brancos ou morenos nos documentos de certidão de nascimento. A primeira é 

que valeram-se da posição social intermediada pela família que buscou manter ou projetar ao 

descendente um status social elevado. A segunda corresponde à mestiçagem como um dado 

comum entre esses alunos e que por descenderem de uniões inter-raciais tiveram no registro 

da cor “branco ou moreno” uma forma de aproximação direta com o familiar branco. 

É possível ainda tratar-se dos dois fatores “social e racial” as condições que geraram 

no documento de certidão de nascimento a classificação “branco, moreno” diferentes da 

classificação feita pelo Instituto Oscar Freyre, que considerou-os “pardos” assim como outros 

alunos com mesma caracterização física. Deve-se considerar que os agentes responsáveis 

pelas classificações raciais adotaram critérios próprios para registrá-las nos documentos, no 

entanto, o “tecnicismo” e rigor adotados pelo Instituto Oscar Freyre, em contraposição ao 

“subjetivismo” característico dos cartórios brasileiros nesse período, correspondem, de um 

modo geral, às contradições ligadas à formação racial brasileira e ao que os autores estudados 

apontam referentes ao “status racial”. 

O depoimento de José Correia Leite (1992) feito ao início deste tópico, em que 

relata: “chegando a casa de uma família negra” mostra a importância da identidade racial na 

ótica de um militante que percebe o status social na família de uma estudante de medicina 

cujo ambiente familiar e social é atípico em se tratando de uma família negra de classe média. 

É bastante provável que caso a Dra. Iracema estivesse dentre os alunos da FMUSP registrados 

pelo Instituto Oscar Freire estaria no grupo dos “pardos” ao que se pode observar nas 

fotografias analisadas. 
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 3.3 Sobre o rendimento acadêmico dos alunos e as características 

sociais. 

 

Para dimensionar o rendimento acadêmico dos alunos e os trajetos diferenciados 

apresentados, seguem alguns dados dos históricos escolares que informam os percalços e 

êxitos dos alunos no cumprimento das demandas de formação. E que serão base do que será 

tratado como indicadores possíveis dos lugares sociais desses sujeitos. 

As tabelas e gráficos apresentados abaixo permitem visualizar aspectos diferenciais 

em termos de recepção do arbitrário cultural7 da FMUSP por parte dos alunos, ademais 

evidencia a relevância das instituições escolares anteriores e os fatores determinantes 

relacionados a idade, estado civil e lugar de formação, e também aponta a uma convergência 

entre esses fatores e o rendimento acadêmico dos alunos. 

 

Tabela 7 - Rendimento acadêmico de acordo com a menor e maior nota. 

aluno 1° ano 2° ano 3° ano 4° ano 5°ano 6°ano 

1 6,32 / 6,34 6,12/ 7,12 6,0 / 6,75 5,9 / 10 7,0 / 9,0 7,0 / 10 

2 6,25 / 6,69 6,12/6,62 6,25/7,12 6,87 / 9 5,0 / 10 7,0 / 9 

3 5,66 / 7,33 5,75 / 8,5 5,12/8,75 6,91/ 8,5 8,0/ 9,0 6,5/ 9,37 

4 5,0 / 7,0 5,83/6,41 5,1/ 6,58 5,25/ 9,0 6,0 / 9,0 6,16/ 9,0 

5* 5,33 / 6,0 5,16/ 5,75 5,0 / 6,0 5,0/ 8,25 5,5/ 9,12 6,0 / 8,5 

6 5,9 / 6,08 5,66/6,75 6,33 / 7,5 7,0/ 9,37 6,6 / 8,0 6,33 / 10 

7 5,5 / 6,08 5,41/ ,75 6,0 / 9,5 7,0/ 9,25 7,0/ 8,62 7,87/ 9,5 

8 6,41 / 7,0 7,0 / 8,25 6,5 / 9,0 7,0/ 8,12 6,55/ 9,0 9,93 / 10 

9 6,5 / 9,5 - - - - 9,85 / 10 

Fonte: prontuários dos alunos da FMUSP - * O aluno reprovou 3 vezes seguidas o terceiro ano e as notas em 

destaque são referentes ao ano de aprovação. 

 

De acordo com a tabela 7, percebe-se uma tendência nos graus de dificuldade 

concentrados em momentos específicos da formação. Nos três primeiros anos apresentam-se 

as maiores dificuldades, sendo o primeiro e o último inversamente proporcionais, ou seja, os 

                                                 
7 Para Bourdieu (1992), os mecanismos e práticas na escola referentes à efetivação da dominação cultural impõe-
se a partir das práticas pedagógicas que são revestidas por um poder arbitrário, de um arbítrio cultural. 
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 alunos tiveram as melhores notas no último ano, ao passo que no primeiro, os maiores 

obstáculos.  

A leitura dos dados de rendimento acadêmico apresentado nos prontuários indica 

uma sincronia entre o grau de representatividade das instituições de nível secundário e o grau 

de exigência de formação da FMUSP. Também, as questões de ordem social que compõem o 

quadro das trajetórias desses indivíduos, como idade, estado civil, profissão do pai, etc. É o 

caso do 1º aluno da amostra que, conforme os indicativos de rendimento escolar e acadêmico 

e a alta representatividade dos colégios nos 1° e 2° ciclos de formação, demonstra tratar-se de 

um aluno com uma trajetória marcada pelo “investimento familiar” relacionado às 

expectativas de formação escolar. Um dado significativo que pode caracterizar as aspirações 

de sucesso escolar desse aluno relacionado a um “projeto familiar” consta em sua certidão de 

nascimento, documento cuja objetividade da informação apresenta variações de acordo com o 

período e a região em que é produzido, nesse caso, o aluno 

 

“Nascido em 27 de setembro de 1916, às 10 horas no Largo da Matriz, de nome Eduardo, de 

cor Parda, filho legítimo do professor paulista, de nome Gonçalo Guedes Casimiro e Dona 

Maria Benedicta de Camargo, paulista” (Fonte Prontuário dos alunos FMUSP). 

 

A informação da profissão do pai, “professor paulista”, é um indicativo consistente 

da relação de “investimento familiar” em educação e de um projeto familiar que foi essencial 

ao êxito escolar do aluno 1 dada a trajetória de sucesso escolar confirmada em suas notas e 

lugares de formação. A hipótese da presença da família é considerável, ainda que outros 

elementos possam ter contribuído em termos econômicos ou intelectuais, ou em chamadas 

“redes de apoio”. Ainda que não seja possível precisar as circunstâncias do ingresso nos 

espaços escolares de “elite”, deve-se considerar a hipótese do lugar social privilegiado dessa 

família negra, o que contribuiu para a formação desse aluno. Ao tornar-se médico, Casimiro, 

filho de um “professor paulista”, alcançou um patamar elevado em termos de expectativas de 

ascensão social e, dessa forma, aproxima-se dos sujeitos tratados nas pesquisas de Barbosa e 

Ribeiro, no que concerne ao investimento em educação e ao papel desempenhado pela 

família. 

Em dois outros casos (alunos 3 e 6) há indicativos de distinção da condição social/ 

profissional dos pais, em relação aos demais alunos, pois consta na ficha de inscrição da 

Faculdade, a referência “Doutor” preposta ao nome do pai. Nos dois casos, trata-se de alunos 

com ótimo rendimento escolar e acadêmico, que ingressaram no primeiro ciclo do secundário 
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 com a idade regulamentar (11 e 12 anos), em instituições de alta representatividade (Pe 

Anchieta/ Franklin Roosevelt e Arquidiocesano) e que, ao ingressarem na FMUSP, obtiveram 

no exame de admissão as médias gerais 8,0 e 7,16. O rendimento acadêmico dos mais 

elevados pode ser observado na tabela 7 e gráfico 4.  

O aluno 5, que ingressou em 1948, na FMUSP, aos 27 anos, pai falecido, casado, é 

exemplo de aluno com baixo rendimento acadêmico e que pode representar as características 

mais próximas ligadas ao conjunto dos negros que nesse contexto não atingiam esse nível de 

formação. Sua trajetória acadêmica reproduz em parte os percalços que antecedem seu 

ingresso nessa instituição de renome. No ano de 1942, em “idade avançada”, 21 anos, conclui 

o 1° ciclo do Colégio Normal de Tatuí, interior da capital paulista, ao prestar o referido 

“exame de madureza”. Nos três anos seguintes transfere-se à capital paulista e ao ser admitido 

no Colégio Panamericano8, conclui o 2° ciclo no ano de 1945, considerado aprovado no 

Exame de Licença Científica nos termos da Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942, nas 

disciplinas de Português, Inglês, Francês, Espanhol, Matemática, Física, Química, Biologia, 

História Geral e do Brasil, Geografia Geral e do Brasil, Filosofia e Desenho. Obteve a Média 

geral 6,4 em provas de escrita e oral. 

No exame de Habilitação para o ingresso na FMUSP, em 1948, tem Média Geral 

5,75 nas três disciplinas exigidas: Biologia, Física, Química. A partir daí, sua permanência na 

instituição é marcada por vários percalços que justificam o fato de ter o menor rendimento 

entre os alunos pesquisados. Destacamos: reprovações em disciplinas, exames de 2º época, 

não comparecimentos, além de 19 pedidos de exames de 2° época do primeiro ao último ano. 

O aluno levou três anos para concluir o 3° ano do curso médico devido às reprovações e ao 

não comparecimento (1950/51/52). Observa-se em destaque na tabela 7 esse momento da 

trajetória do aluno, tendo em vista, a maior e menor nota no ano em que foi promovido.   

O outro aluno com maior incidência de médias abaixo de 7, menção 

“simplesmente”, e que responde por vários exames de 2° época devido aos não 

comparecimentos é o aluno 4. As aproximações com o aluno 5 são notáveis, pois apesar de 

melhor rendimento acadêmico têm em comum com o fato de terem nascido em Minas Gerais, 

estudado os dois ciclos do secundário no colégio de Tatuy, entrado com idade avançada nesse 

nível , tendo de prestar o “exame de madureza”. Obteve a terceira pior média 5,83, no exame 

de habilitação para o ingresso na FMUSP, apenas a frente dos alunos 8 e 5. E por último, 

assim como o aluno 5, consta o estado civil “casado” em sua ficha de inscrição. Desse modo, 

                                                 
8 Instituição sem fins lucrativos, anexa a Escola Paulista de Medicina (Cf. Prontuário do aluno FMUSP). 
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 pode-se afirmar que os alunos 4 e 5 apresentam, em relação aos demais alunos negros 

que se formaram médicos na FMUSP, as condições menos favoráveis à adaptação e formação 

nesse espaço altamente seletivo. Ainda que tais obstáculos não os impediram de atingir a 

diplomação desejada é indicativo do tipo social com menores condições de formação e 

adequação. 

Considerando que a FMUSP, nos trinta anos que marcam o ingresso do primeiro 

aluno negro e a conclusão de curso pelo último (1935 e 1964), modificou-se em termos de 

estrutura e dinâmica, tendo em vista o número de disciplinas, grau de dificuldades, e outros 

fatores comuns ligados ao ambiente caracterizado pela pesquisa científica e investimento 

financeiro9. Percebe-se que os primeiros anos de estudo são os que apresentam um 

rendimento inferior dos alunos, em termos de notas, em comparação aos últimos anos, logo, 

representam o choque entre o arbitrário cultural dessa instituição e o capital cultural escolar e 

familiar acumulado e herdado por esses indivíduos. 

O próximo gráfico retrata a freqüência das médias dos alunos entre o primeiro e 

último ano de formação. Deve-se considerar que a quantidade de notas é diretamente 

proporcional à quantidade de disciplinas e que ocorreram mudanças na grade curricular do 

curso nos 30 anos que marcam a passagem dos alunos pesquisados10. Assim, os alunos que se 

formaram entre o final dos anos 1950 e 1964 possuem um maior volume de notas devido às 

mudanças no currículo do curso, especialmente no 6º ano, que passou a acrescentar as notas 

dos estágios de residência médica. Dessa forma, os dois últimos alunos da amostra diferem-se 

dos demais. Deve-se acrescentar que constam algumas lacunas no prontuário do aluno 9, pois 

não há as notas do 2° ao 5° ano e as notas referentes ao secundário, entretanto, o mesmo foi 

mantido entre os alunos pesquisados pelos fortes indicativos raciais e sociais que o colocam 

em destaque entre os sujeitos analisados. 

                                                 
9 A fundação Rockefeller foi a principal financiadora de pesquisas e desde os anos 1920 responsável por diversos 
investimentos na FMUSP como o que resultou na construção da sede atual da instituição. 
10 Os alunos (1 e 2) que estudaram na FMUSP entre os anos 1930 e 1940 tiveram 30 disciplinas(cadeiras) na 
grade curricular, os alunos (3, 4, 5, 6, 7) formados nos anos 1950 entre 34 e 35 disciplinas, os alunos (8 e 9) 
formados nos anos 1960 tiveram 46 disciplinas, sendo 10 disciplinas no 6°ano divididas em quatro seções: 
clínica médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica e clínica obstétrica.     
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Gráfico 4 – freqüência de notas no curso médico (Fonte: Prontuários dos alunos da FMUSP, elaborado pelo 

autor). 

 

O gráfico 4 mostra a freqüência das notas dos alunos nos seis anos de graduação 

arredondadas para baixo e permite visualizar as diferenças de rendimento, por conta do 

número de médias “plenamente” acima de 7 e “simplesmente” abaixo de 7.  

Os dados compulsados distinguem dois tipos de alunos: os que tiveram um 

rendimento ascendente e contínuo com boas notas e poucos percalços e os alunos com 

trajetórias que demonstram um nível maior de dificuldades em corresponder às exigências de 

formação com médias “simplesmente” em número elevado, reprovações por nota abaixo de 5, 

e que, consequentemente, respondiam às implicações ligadas ao baixo rendimento.  

Dentre os percalços apresentados pelos alunos com baixo, rendimento o mais 

comum era “não comparecer” ao exame marcado e que demandava ao aluno justificar a falta, 

além de preencher requerimento de inscrição para o exame referido em 2° época, dirigido ao 

diretor da instituição e registrado em cartório. Em alguns casos, fazer carta de próprio punho 

com as devidas justificativas e pedido que poderia ser deferido ou não pela instituição. 

Os casos de sucesso acadêmico e escolar com poucos percalços são maioria entre os 

alunos pesquisados, de modo que apresentam trajetórias similares. Esses alunos tiveram em 

comum as condições mais favoráveis em termos de capital cultural e econômico para atingir o 

rendimento demandado pela FMUSP, dos quais pode-se destacar: a formação em colégios 

privados e oficiais altamente seletivos e capital cultural e econômico herdado pela família. 

Nesses casos, destacam-se os colégios: Arquidiocesano, São Luis, Rio Branco, 

Franklin Roosevelt e Universitário, que eram lugares de formação altamente seletivos. No 

caso do Universitário, ainda mantinha ligação direta com a universidade, no que tange a 
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 ligação do 2° ciclo com ensino superior como anexo da FMUSP e que, por isso, 

mantinha um currículo apropriado de preparação para a formação superior, e que extinto pelo 

decreto da reforma de Capanema em 1942, passou nos anos seguintes a figurar entre a elite 

paulistana como uma das principais experiências de ensino de qualidade, em contraposição à 

expansão das escolas secundárias, consideradas de baixo nível por esse grupo (Bontempi Jr, 

2006 p.149). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os dados referentes ao rendimento escolar no nível secundário e que tratavam das 

especificidades dos colégios conforme o grau de representatividade já apresentados nessa 

pesquisa confirmam tratar-se de sujeitos que tiveram trajetórias distintas de ascensão escolar e 

que, possivelmente, ocupavam espaços diferenciados na estrutura social em termos 

econômicos e culturais. Os limites da documentação utilizada impedem precisar o nível 

socioeconômico dos alunos, ainda que se considere tratar-se de negros que mais se 

aproximavam do status social dominante e que, por isso, dispunham dos elementos 

necessários para o sucesso escolar e acadêmico confirmados em seus prontuários. Também se 

destaca a dificuldade em relacionar esse sucesso aos mecanismos de ascensão já situados 

pelos “estudos clássicos” da temática racial. 

A hipótese da ascensão escolar desses alunos ligada aos processos de ampliação das 

vagas nos níveis secundários, no chamado “processo de democratização das oportunidades de 

acesso” mostrou-se insatisfatória, tendo em vista o fato dos nove alunos negros serem 

oriundos de colégios tradicionais e altamente seletivos, o que demonstra que para acessar a 

FMUSP o capital cultural exigido incompatibilizava o acesso um aluno qualquer e que as 

instituições que foram para as classes populares, mantendo em maior número o conjunto dos 

negros, não obtiveram êxito em criar “oportunidades de acesso” a esse grupo racial às 

instituições de nível superior. Dessa forma, o único trajeto possível aos negros que 

objetivavam formarem-se médicos pela FMUSP era o mesmo cuja elite social “naturalmente” 

percorria, ou seja, estudar no Rio Branco, no Franklin Roosevelt, no Arquidiocesano, no 

Colégio Universitário ou no que demandava em termos de arbitrário cultural a FMUSP.  

Os alunos 4 e 5, que tiveram menor desempenho em termos de rendimento escolar e 

acadêmico, apresentavam nesse contexto condições sociais mais próximas ao conjunto dos 

negros, ou seja, partem de condições sociais ligadas ao baixo capital cultural e econômico. 

Dessa forma, esses negros, por hipótese, foram “superselecionados” e em alguns casos, 

demonstram uma posição sociocultural de destaque se considerarmos o caso dos alunos das 

fichas 1, 3 e 6, sucessivamente filhos de pais com formação escolar de destaque – como 

sugerem os prontuários, “Professor e Doutor”. Nesse caso, esses alunos tiveram trajetórias 

marcadas pelo alto rendimento escolar e acadêmico. A aluna da ficha 3 é o exemplo mais 

expressivo que foi possível perceber dentre os alunos pesquisados, pois além de uma trajetória 
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 escolar e acadêmica marcada por boas notas e poucos impedimentos, foi o único caso 

comprovado nessa pesquisa de sucesso profissional da carreira. Depois de formada, a aluna 

fez doutoramento nessa instituição e ingressou no Departamento de Psiquiatria da FMUSP, 

tornou-se professora da universidade e publicou, entre os anos 1970 e 1980, três obras de 

importância na área de psicologia, convertendo-se em referência dessa área. 

Há indicativos de que seis alunos dessa amostra estejam falecidos, inativos há vários 

anos, conforme dados do Conselho Regional de Medicina. Os remanescentes não foram 

localizados para possíveis entrevistas que contribuíssem a essa pesquisa, com exceção da 

aluna da ficha 3, que recusou aos pedidos de entrevista por motivo ignorado, ainda que a 

idade avançada, 81 anos, constitua um motivo razoável em caso de saúde debilitada. A aluna 

foi figura presente nas celebrações do aniversário da instituição em 2007 e destaque entre os 

ex-alunos e ex- professores da casa. 

A ascensão profissional dessa aluna coloca em evidência uma trajetória marcada 

pelo sucesso escolar, pois seguiu da Escola Normal Padre Anchieta, Colégio Franklin 

Roosevelt, FMUSP, ao seleto grupo dos professores da faculdade e no reconhecimento 

acadêmico afirmado na especialidade em que é referência. Única entre os pesquisados que 

obteve maior projeção, ainda que os estigmas raciais e de gênero possam ter causado 

possíveis transtornos em seu trajeto, somados aos obstáculos relacionados aos vários exames 

de seleção e admissão, é a exceção que confirma a regra “mulher negra” vinda do interior 

paulista que alcançou nível elevado de formação acadêmica e reconhecimento profissional 

numa faculdade que, historicamente, atendeu aos mais “privilegiados” em termos econômicos 

e sociais, sendo os “brancos” maioria confirmada empiricamente nos cerca de 2500 

prontuários observados em 30 anos. Pode-se afirmar que os nove alunos negros representam o 

que vários autores têm sustentado sobre os mecanismos sociais e culturais de interdição aos 

negros na sociedade brasileira.  

Esse número ínfimo de negros com “sucessos” distintos revelou que quanto maior a 

distância dos elementos que caracterizavam o êxito escolar – idade, estado civil, lugar de 

origem, instituição escolar – maiores eram as dificuldades de superação dos gargalos à 

formação e rendimento escolar e acadêmico. Observa-se uma sincronia entre esses elementos 

como determinantes das relações desses indivíduos para com as exigências de formação e 

ascensão escolar. 

O momento atual é marcado pelo debate sobre “políticas de ação afirmativa” e de 

ações do Estado na educação, com vistas a “democratizar” o acesso criando condições para 

que negros e pobres, em geral, ocupem as cadeiras do espaço acadêmico. Percebe-se que a 
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 reposição da ideia “democratização” remete aos anseios desses grupos sociais, por conta 

das demandas do mercado de trabalho, das lutas empreendidas por negros focando a educação 

como mecanismo de ascensão social, da percepção dos mecanismos de distinção social, e de 

outros fatores de ordem política que tornaram possíveis tais ações empreendidas pelo Estado, 

mas que remetem às demandas globais por ensino de qualidade. 

No contexto atual deve-se considerar a hipótese de que a expansão das vagas no 

ensino superior destinada preferencialmente a esse grupo étnico pode refletir a 

desclassificação massiva dessa titulação, bem como a segregação desse grupo em quaisquer 

“espaços acadêmicos” de modo a preservar os já destinados à elite tradicional. Dessa forma, 

as experiências de expansão do secundário ocorridas entre os anos 1930 e 1970 servem de 

contraponto interessante aos estudos atuais sobre as políticas públicas com vistas ao “aumento 

de oportunidades de acesso ao ensino superior” observadas na atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALMEIDA, Sérgio Tenório; BONTEMPI JR., Bruno. Trajetórias escolares de alunos negros 
em São Paulo (1935 a 1964). Anais do III Seminário Internacional Escola e Cultura, 
Programa de Estudos Pós- Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, 
Pontifícia Universidade Católica. São Paulo, 2008. 
 
 
BARCELLOS, Cátia Simone Ribeiro. A construção da identidade de estudantes afro-
brasileiros/as e suas experiências acadêmico-universitárias em cursos de licenciatura da 
UFPEL. Banco de teses Capes, Mestrado, Universidade Federal de Pelotas, 2006. 
  
 
BARRETO, Paula Cristina da Silva. Racismos e anti-racismo na perspectiva de estudantes 
universitários de São Paulo. Banco de Teses Capes, Tese de Doutorado, Faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Humanas, USP, 2003. 
 
 
BARROS, Surya Aaronovich Pombo. Negrinhos que por ahi andão, A escolarização da 
população negra em São Paulo (1870-1920). Mestrado, FEUSP- 2005.  
 
 
BASTIDE, Roger; FERNANDES, Florestan. Brancos e Negros em São Paulo. Companhia 
Editora Nacional: São Paulo, 3 ed. 1971. 
 
 
BEISIEGEL, Celso Rui. Educação e sociedade no Brasil após 1930. In: FAUSTO, Boris 
(dir.). História Geral da Civilização Brasileira. O Brasil Republicano. Economia e Cultura 
(1930-1964), p.381-416.  
 
 
BONNEWITZ, Patrice. Primeiras lições sobre a Sociologia de Pierre Bourdieu. RJ: Vozes, 
2003. 
 
 
BONTEMPI JÚNIOR, Bruno. Em defesa de "legítimos interesses": o ensino secundário no 
discurso educacional de O Estado de São Paulo (1946-1957). Revista Brasileira de História 
da Educação, v. 12, p. 121-158, 2006. 
 
 
BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean Claude A Reprodução, elementos para uma teoria do 
sistema de ensino. RJ: Francisco Alves. 2 ed, 1982. 
 
 
BOURDIEU, Pierre. A Distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Editora Zouk, 
2007. 
 



73 

  
________. Os fatores sociais da excelência escolar, A economia das trocas simbólicas. São 
Paulo: Perspectiva, 2005. 
 
 
BURKE, Peter. História e Teoria Social. tradução Klaus Brandini Gerhardt, Roneide 
Venâncio Majer. São Paulo: Unesp, 2002. 
 
 
CAMARGO, Edwiges Pereira Rosa. O negro na educação superior: perspectivas das 
ações afirmativas. Banco de Teses Capes, Tese de Doutorado em Educação. UNICAMP, 
2005. 
 
 
CARVALHO, Marta M.C. A Escola e a República. In: A escola e a república e outros 
ensaios. Bragança Paulista: EDUSF, 2003, pp.11-66. 
 
 
CHAGAS, Valnir. O ensino de 1º e 2º graus. Antes, agora e depois? 2ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1980. 
 
 
CLEMENCIO, Maria Aparecida. Identidades e etnias na educação: a formação de 
professores do magistério em Florianópolis. Banco de Teses Capes, Mestrado, Universidade 
Federal de Santa Catarina, 2001. 
 
 
CUNHA, Luis Antonio. A universidade crítica: o ensino superior na república populista. 3 
ed. São Paulo: Unesp, 2007. 
 
 
DAVILA, Jerry.  Diploma de Brancura: Política social e racial no Brasil – 1917-1945, 
tradução Claudia Sant’Ana Martins. São Paulo: Unesp, 2006. 
 
 
FELIX, Marcelino. As Práticas Político-pedagógicas da Frente Negra Brasileira na 
cidade de São Paulo (1931-1937). Dissertação de Mestrado. PUC-SP, 2001. 
 
 
FERLA, Luís Antonio Coelho. Feios, sujos e malvados sob medida. Do crime ao trabalho, 
a utopia médica do biodeterminismo em São Paulo (1920 a 1945). Tese de Doutorado 
FFLCH da Universidade de São Paulo, 2005. 
 
 
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. Vol. 1, 3 ed. São 
Paulo: Ática, 1978.  
 
 
________. O significado do protesto negro. São Paulo: Cortez, Autores Associados, 1989. 
 



74 

  
FIGUEIREDO, Ângela. Novas elites de cor: estudo sobre os profissionais liberais negros 
de Salvador. São Paulo: Annablume/ Sociedade Brasileira de Instrução/ Centro de Estudos 
Afro-Asiáticos, 2002. 
 
 
FONSECA, Marcus Vinícius. Educação e Escravidão: Um desafio para as análises 
historiográficas. Revista Brasileira de História da Educação, 2001. 
 
________. Pretos, pardos, crioulos e cabras nas escolas mineiras do século XIX. Tese de 
Doutorado. FEUSP, 2007. 
 
 
GONDRA, José G. Artes de Civilizar. Medicina, higiene e educação escolar na Corte 
Imperial. Rio de Janeiro: UERJ, 2004. 
 
 
HALL, Stuart. Que negro é esse na cultura negra? Da diáspora: identidades e mediações 
culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 
 
 
HASENBALG, Carlos.  Raça, Classe e Estratificação - Discriminação e desigualdades 
raciais no Brasil. 2 ed. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2005. 
 
 
HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX 1914-1991. Tradução: Marcos 
Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 
 
HOLANDA, Sérgio Buarque. Novos Tempos. In Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p.153-167. 
 
 
IANNI, Octávio. A idéia de Brasil Moderno. São Paulo: Brasiliense, 1992. 
 
 
IANNI, Octávio. A sociologia de Florestan Fernandes, Presença de Florestan Fernandes, 
Estudos Avançados, vol. 10, n.26. São Paulo, 1996. 
 
 
JORNAIS da Raça Negra de 1918 a 1954. Biblioteca Mário de Andrade. 
 
 
LEITE, José Correia. ...E disse o velho militante José Correia Leite. São Paulo: Secretaria 
Municipal de Cultura de São Paulo, 1992. 
 
 
LOPES, Ana Lúcia. Caminhos e descaminhos da inclusão: o aluno negro no sistema 
educacional. Banco de Teses Capes, Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2006. 
 



75 

  
MATTOS, Hebe Maria; GILROY, Paulo. O Atlântico Negro - Modernidade e Dupla 
Consciência. Rio de Janeiro: Editora 34/UCAM — Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2002, 
427p.  
 
 
MEDEIROS, Valéria Antonia. Antonio de Sampaio Doria e a modernização do ensino em 
São Paulo nas primeiras décadas do século XX. Tese de Doutorado. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2005. 
 
 
MINHOTO, Maria Angélica Pedra. Da progressão do Ensino Elementar ao Ensino 
Secundário (1931- 1945): Critica ao exame de admissão ao ginásio. Tese de Doutorado PUC-
SP, 2007. 
 
 
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus 
identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 
 
 
NOGUEIRA, Oracy. Negro político, político negro: A vida do Dr. Alfredo Casemiro da 
Rocha parlamentar da república velha. São Paulo: Edusp, 1992.  
 
 
PALMA , João José da.  Os trabalhadores na saúde: Agentes, Práticas e Instituições de 
Saúde em São Paulo, 1917-1945. Capes.  
 
 
PASTORE, José. O ensino superior em São Paulo:  aspectos quantitativos e qualitativos de 
sua expansão. São Paulo: INPE, 1969-70. 
 
 
PEREIRA, Amauri Mendes. “Um raio em céu azul”. Reflexões sobre a política de cotas e a 
identidade nacional brasileira. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 25, n 3, 2003, pp. 463 – 482. 
 
 
PEREIRA, João Batista Borges. Cor, Profissão e Mobilidade: O Negro e o Rádio de São 
Paulo. 2 ed. São Paulo: Edusp, 2001. 
 
 
PERES, Eliane. Sob(re) o silêncio das fontes... A trajetória de uma pesquisa em história da 
educação e o tratamento das questões étnico-raciais. Revista Brasileira de História da 
Educação, v. 4,  p. 75- 102, 2002. 
 
 
POUTIGNAT, Philippe & STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade: Seguido 
de Grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. Tradução de Elcio Fernandes. São 
Paulo: Editora da Unesp, 1998. 
 
 



76 

 RAMOS, Jair de Souza: Dos males que vêm com o sangue: As representações raciais e a 
categoria do imigrante indesejável nas concepções sobre imigração na década de 20. In 
MAIO, Marcos Chor (org.) Raça Ciência e Sociedade. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/ 
CCBB, 1996. 
 
 
RIBEIRO, Maria Solange Pereira. O romper do silêncio: história e memória na trajetória 
escolar e profissional dos docentes afrodescendentes das Universidades Públicas do 
Estado de São Paulo. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo, 2001. 
 
 
ROMERO, Mariza. Medicalização da saúde e exclusão social. Bauru: Editora da 
Universidade do Sagrado Coração, 2002. 
 
 
SALES, Sandra Regina. Justificativas, acordos e tensões: o debate sobre as políticas de 
ação afirmativa na universidade brasileira. Banco de Teses Capes, Tese de Doutorado. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2007. 
 
 
SALLES, Maria do Rosário Roltsen. Médicos Italianos em São Paulo (1890-1930): um 
projeto de ascensão social. São Paulo: Sumaré: Fapesp,1997, série Imigração. 
 
 
SANTOS, Carlos José Ferreira dos. Nem tudo era italiano: São Paulo e pobreza (1890- 
1915). São Paulo: Anablume, 1998. 
 
 
SANTOS, Sales Augusto dos. Movimentos negros, educação e ações afirmativas. Banco de 
Teses Capes, Tese de Doutorado. UNB, 2007. 
 
 
SCHWARCZ, Lílian Moritz. O Espetáculo das Raças. Cientistas, Instituições e Questão 
Racial no Brasil (1870-1930). São Paulo: Cia. das Letras, 1993. 
 
 
SILVA, Márcia Regina Bastos da. O mundo transformado em laboratório: ensino médico 
e produção de conhecimento em São Paulo de 1891 a 1933. Capes. 
 
SOUZA, Fabiana Mendes de. Anônimos e invisíveis: Os alunos negros na UNICAMP. 
Banco de Teses Capes, Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, 2006. 
 
SPOSITO, Marilia Pontes. O povo vai à escola. A luta popular pela expansão do ensino 
público em São Paulo. São Paulo: Loyola, 1992. 
 
 
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Cartas, procurações, escapulários e patuás: Os 
múltiplos significados da escrita entre escravos e forros na sociedade oitocentista brasileira. 
Revista Brasileira de História da Educação, v. 4,  p. 103- 122, 2002. 



77 

 FONTES 
 
 
ÁLBUNS Fotográficos dos Formandos da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, 1936 a 1953. Museu da Faculdade de Medicina, USP, São Paulo, SP. 
 
 
CADERNO de História da Faculdade de Medicina de São Paulo. Museu da Faculdade de 
Medicina, USP, São Paulo, SP. 
 
 
PRONTUÁRIOS dos Formandos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de 
1935 a 1964. Departamento de graduação, USP, São Paulo, SP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


