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Resumo:

O presente artigo faz uma breve relação entre gênero, patriarcado e raça no Brasil, assinalando os marcadores que
contribuíram para a desigualdade na divisão sexual do gênero na sociedade capitalista, bem como a relação com a
situação dos negros, apontando como esses fatos foram determinantes para o atual contexto social. O artigo
apresenta dados do IBGE-2010 que ilustram o racismo na educação, evidenciando que, apesar do aumento das
universidades de ensino superior, muitos negros permaneciam sem acesso a educação. Comparam-se dados de
escolaridade no Brasil e no Nordeste, relacionando o gênero e raça, não obstante dispor sobre a estratégia de ações
afirmativas - cotas como ampliação de direitos. Com este trabalho, aborda-se alguns dados sobre o perfil dos
estudantes na Universidade do Estado da Bahia, interligando a história do patriarcado e a conjuntura atual.

Palavras-chave: Gênero. Raça. Educação

Abstract:

The present article makes a brief relation between gender, patriarchy and race in Brazil, noting the markers that
contributed to the inequality in the sexual division of gender in capitalist society, as well as the relation with the situation
of the blacks, pointing out how these facts were determinant for The current social context. The article presents
IBGE-2010 data that illustrates racism in education, showing that, despite the increase in higher education universities,
many blacks remained without access to education. Comparison of schooling data in Brazil and the Northeast, relating
gender and race, despite the fact that the strategy of affirmative action - quotas as an extension of rights. With this
work, some data about the profile of the students at the State University of Bahia is discussed, relating the history of
the patriarchy and the current conjuncture.

Keywords: Gender. Breed. Educacion

INTRODUÇÃO

O Brasil é um país caracterizado por elevados patamares de desigualdade entre negros e brancos, homens e
mulheres. Para refletir estas relações, se faz necessário entender algumas determinações da história do patriarcado,
na qual os papéis atribuídos historicamente às diferentes categorias de sexos são bem delimitados dentro da
sociedade capitalista. As discussões de gênero vêm oferecendo um novo olhar sobre as características ditas

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/notas_sobre_a_relacao_entre_genero_patriarcado_e_raca_no_contexto.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



masculinas e femininas, contribuindo para a ampliação do conceito. Saffioti (1987) em “o poder do macho” aponta que
independente da classe, mulheres brancas e negras sofrem discriminação, sendo que as mulheres negras possuem
uma dupla carga de preconceito; por ser mulher e por ser negra.

A sociedade contemporânea carrega, intrinsecamente, características do patriarcado, onde o homem domina a mulher
em um sistema duro e desigual, no qual a mesma é tratada como propriedade privada do homem. Nesse sentido, o
artigo proposto tem o objetivo de abordar a relação entre gênero, patriarcado e racismo, revelando dados que
reafirmam tal relação. A reflexão do tema deste artigo surgiu a partir das discussões em sala de aula na disciplina
“Gênero e Políticas Sociais”, bem como a experiência de trabalho enquanto assistente social da Universidade do
Estado da Bahia. Desse modo, o artigo relaciona a Política de Educação e o debate de gênero.

A temática será trabalhada em três seções: a primeira sessão fará uma breve contextualização sobre a relação entre
gênero, patriarcado e racismo. Aponta-se que esse conjunto integrado de sistema utiliza a educação para reforçar a
divisão desigual entre mulheres e homens, brancos e negros na nossa sociedade. A segunda sessão abordará como
a entrada da mulher na educação foi utilizada para a reprodução da ideologia da classe dominante dentro da
sociedade patriarcal, racista e capitalista. O foco em questão recai sobre a educação superior. A expansão do ensino
superior no país demonstra, através de dados do IBGE (2010), a exclusão dos negros no processo de educação,
evidenciando o racismo como principal entrave desse contexto.

Na terceira sessão faz-se uma apresentação geral da Universidade do Estado da Bahia com sua distribuição de
discentes por sexo, posteriormente a segmentação de gênero nos cursos do campus I - Salvador, com o objetivo de
identificar a reprodução ou a mudança da inserção dos homens e mulheres em cursos tidos com características
masculinas e femininas. Por fim, realiza-se o panorama geral do quantitativo de cotas na universidade e as
considerações finais.

APONTAMENTOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE GÊNERO, PATRIARCADO E RACISMO NO BRASIL

O Brasil apresenta inúmeros débitos com a população, um país que não fez revolução, que historicamente criou
alianças para manter o poder do homem rico/ branco e que determinou os papéis às diferentes categorias de sexo de
acordo com suas conveniências. Nesse processo, a relação de dominação da mulher pelo homem vem atravessando
todas as classes sociais, ainda que de forma distinta. É possível perceber a utilização da cultura do patriarcado e do
racismo como instrumentos de opressão nas desigualdades de gênero e raça.

A lógica sexista e burguesa impõe aos homens e mulheres, modelos de comportamentos hegemônicos dentro da
sociedade que são vigiados por todos os segmentos. Os padrões de comportamentos como virilidade e força são
marcadores da identidade masculina, em contrapartida, a docilidade, vitimização e submissão fazem parte da
identidade feminina. Assim, o modo de produção capitalista preserva o estabelecido: o homem no poder - cumprindo a
função de chefe e a mulher - na garantia da manutenção da espécie, permanecendo como propriedade privada do
homem.

Para melhor compreensão desse fenômeno social, faz necessário dialogar com alguns conceitos de gênero que traz
para reflexão uma série de possibilidades, desmistificando o binarismo de homem e mulher. Pode-se entender o
gênero como uma ferramenta importante para analisar a sociedade. Nesse sentido, Scott (1995), resgata o
protagonismo da mulher na história e afirma que as diferenças estabelecidas entre homens e mulheres ocorrem de
uma construção social focada no sexo, levando em conta as relações de poder e hierarquia construída historicamente,
ancorada na lógica da masculidade. Gênero pode ter a perspectiva de categoria histórica que se relaciona com os
sistemas de exploração: patriarcado, racismo e capitalismo. Para Saffioti (1987), o gênero pode também ser entendido
como um termo utilizado para desconstruir a ligação entre mulher e natureza, podendo inclusive viabilizar a equidade
de homens e mulheres simbolicamente.

Outra possibilidade de desmistificação do binarismo de homem e mulher é compreender as diferentes formas de
masculinidade e feminilidade que se constroem socialmente. Assim, “(…) a concepção dos gêneros como se
produzindo dentro de uma lógica dicotômica implica um polo que se contrapõe a outro (portanto uma idéia singular de
masculinidade e de feminilidade) e isso supõe ignorar ou negar todos os sujeitos que não se ‘enquadram’ em uma
dessas formas.” (LOURO, 2003, p. 34). Ainda que se tenha uma amplitude do conceito de gênero, esse é inseparável
da relação de poder na medida em que os
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[...] aparelhos ideológicos da cultura, das crenças e tradições do sistema educacional, das
leis civis, da divisão sexual e social do trabalho, constroem mulheres e homens como
sujeitos bipolares e assimétricos: masculino e feminino envolvidos em uma relação de
dominação e subjugação. (COSTA, s/a, p.3).

Refletir sobre gênero é entender que esse conceito deve ultrapassar o senso comum do binarismo e trazer a reflexão
do enraizamento cultural e do fluxo dinâmico que se transforma de acordo com as correlações de forças estabelecidas
em determinadas sociedades. Ao abordarmos sobre o enraizamento cultural, é preciso considerar a classe social e
questão racial, especialmente no Brasil que apresenta diferenças esdrúxulas entre mulheres brancas e negras durante
todo o processo histórico.

As mulheres negras na sociedade capitalista sofrem discriminação por serem mulheres e por serem negras, estando
em pior situação entre todos os trabalhadores. Sabe-se que existe uma relação estreita entre essas duas variáveis:
salários e educação. As mulheres negras, nas estatísticas, são as maiores vítimas de violência na relação de conflito
entre homens e mulheres. Elas sofrem não somente violência física, mas subjetiva e simbólica como, por exemplo, os
seus corpos que são hipersexualizados e objetificados. Esse conjunto integrado de violência traz enorme sofrimento e
consequências reais para a pessoa que é mulher e negra nessa sociedade dominada por padrões eurocêntricos.

Diante dessa breve discussão de patriarcado e gênero percebemos como o racismo que é anterior a nossa
organização capitalista e se fortalece nessa estrutura onde se organiza as relações sociais. A opressão e a negação
histórica constrói e reproduz condições subjugada dos negros na sociedade. Portanto, não é somente a espécie
desigual entre homens e mulheres e nem de mulheres brancas e mulheres negras, mas todos os mecanismos de
reprodução das relações sociais sejam elas ideológicas, políticas ou econômicas, todas servem como pilares na
sustentação dessa desigualdade.

Uma das mais antigas organizações capitalistas é a educação, a qual reproduz a ideologia e valores da sociedade.
Assim, a questão do negro está vinculada a exclusão, racismo, à desigualdade e à discriminação social; e esse
conjunto integrado de fatores, associados ao machismo, acaba contaminando a forma como se olha esse sujeito, essa
cultura e os entrelaços desse contexto.

Na educação, seja ela infantil, média ou superior, o cotidiano reflete diferentes relações sociais. A instituição de ensino
foi concebida por brancos e para brancos; nesses espaços o racismo se impõe de diversas maneiras, seja através de
livros infantis (que mostram desenhos de brancos “felizes” e negros “tristes”, ou figuras que apontam as supostas
ocupações dos brancos em espaços privilegiados e negros nos postos de trabalhos inferiores); seja através da
discriminação de cultura, religião afro descendente ou até mesmo em uma universidade que luta pela não
implementação de políticas de permanência estudantil.

Desse modo, o patriarcado é o mais antigo sistema de dominação que determinou comportamentos através do
binarismo homem / mulher. A seguir será possível compreender como ocorreu o fortalecimento desse processo
através da desigualdade de gênero e exclusão da raça no âmbito educacional

A RELAÇÃO DE GÊNERO E RAÇA NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Historicamente, observa-se que a mulher demorou a entrar na escola, e ao se inserir teve uma educação específica
para ser uma “boa mulher”. Somente após a independência do Brasil se disseminou a educação popular, a qual, muito
posteriormente em 1827, permitiu, ainda que restrita, a instrução da mulher e o ingresso de meninas na escola
primária. (BRUSCHINI; AMADO, 1988).

De outra sorte, “os escravizados eram legalmente proibidos de frequentar as escolas do império” (MENDES; ALVES,
2011, p. 1). O escravo, e em alguns casos o negro liberto, era proibido de ir à escola pública através das articulações
legais; e em nível prático, mesmo quando garantido o direito de estudar dos negros livres, não deram condições
materiais para a realização desse direito. (CUNHA, 1999; FONSECA, 2000). Assim, enquanto as mulheres brancas
iniciavam o acesso à educação formal, as mulheres negras permaneciam excluídas, discriminadas e violentadas pelo
processo de organização da sociedade.
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As escolas criadas para moças foram estratégias utilizadas pelo contexto político social e econômico da sociedade
burguesa. O sistema capitalista necessitava de mulheres para moldar comportamentos dos menos “afortunados” para
que estes pudessem se enquadrar nas determinações sociais. Nessa perspectiva, o Estado influenciou a abertura de
escolas conservadoras com o intuito de utilizar as mulheres como mão de obra branca para reproduzir o controle
social e sua ideologia.

Em 1968, com a lei da Reforma Universitária, ocorreu uma enorme expansão do ensino superior no Brasil. No período
da segunda metade da década de 60 do século XX, o governo da ditadura militar foi obrigado a expandir o sistema
educacional superior devido ao grande número de excedentes, que não eram absorvidos nesse processo. Com isso,
foram criadas universidades que eram auto-sustentáveis, autônomas financeiramente, mas eram controladas na sua
administração e inseridas na ideologia dominante do governo. (CRUZ, 2012). A ditadura militar ampliava o ensino
superior devido às exigências postas pelo próprio capital, porém, a contradição permeava esses espaços através da
imposição do controle ideológico de maneira autoritária e constante.

Esse processo somente se extinguiu com a Constituição Federal em 1988 e a garantia da autonomia e
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Outro fator que aponta essa etapa como uma nova fase é a
garantia da gratuidade plena da educação superior pública. Nesse contexto, as constituições estaduais elaboradas
entre 1988 e 1989 impulsionaram ainda mais o crescimento das universidades e faculdades estaduais. (CRUZ, 2012).
È inegável que, se por um lado ocorreu uma expansão do ensino superior e a ampliação dos direitos sociais, por
outro, as marcas históricas e a reprodução de instrumentos de exclusão permaneceram enraizados e naturalmente
camuflados, disseminando a discriminação e desigualdade de gênero, raça/etnia.

Segundo o IBGE (2010), na década de 1990, exatos 23% da população negra (entre pretas e pardas)
economicamente ativa, estavam em empregos domésticos. A população branca tinha o percentual de 6,1%. Esses
dados fazem relação com a educação tardia das mulheres negras de classe baixa. Ainda nesse período, 60% de
mulheres negras eram chefes de família com até um salário mínimo de renda, reafirmando assim, a baixa
escolaridade e a discriminação de gênero, raça e classe. Esses dados sofreram influência da história e da
discriminação social que foi marcada pela conivência da sociedade, reforçada pelo conjunto de aparelhos ideológicos.
Os organismos do Estado Brasileiro impediram o acesso ao ensino público dos negros durante um longo período.
(CUNHA, 1999; FONSECA, 2000).

No início do século XXI, as estatísticas mais uma vez denunciavam a necessidade de estratégias urgentes para
reduzir o analfabetismo e a pouca escolaridade da população. Observe a Tabela 1:

Homens Brancos: Sem instruções e Ensino Fundamental incompleto, 2010 42%
Homens, Preto ou Pardos, Sem instruções e Ensino Fundamental incompleto, 2010 59%
Mulheres, brancas, Sem Instrução e Ensino Fundamental incompleto, 2010 41%
Mulheres, Preta ou parda, Sem Instrução e Ensino Fundamental incompleto, 2010 55,2%

Tabela I – Fonte : IBGE. CENSO DEMOGRÁFICO

Com os dados acima, pode-se observar que o homem negro é o mais prejudicado em relação à educação formal, isso
ocorre também por uma questão de gênero e raça, uma vez que há uma cobrança da sociedade para que o mesmo
deva ser o chefe da família. Saffioti (1987) já afirmava que o homem também “paga um preço muito alto” pelo
machismo, não podendo expor seus medos, angústias e devendo ser provedor das necessidades de sua família na
sociedade desigual e racista.

Esse processo de corresponder ao comportamento esperado socialmente tem um peso muito maior para o homem
negro do que para um homem branco, pois, quando a sociedade olha para o sujeito, ela tende a olhar para o
preconceito, para o imaginário racista que foi construído pelos próprios homens historicamente. Assim, o homem
negro, dentro do sistema de exploração, que tem como base o patriarcado, o racismo e o capitalismo, tende a ter uma
carga maior de julgamentos, e a “obrigação” de mostrar habilidades cotidianamente para ser aceito. O desempenho
educacional das mulheres negras é levemente melhor que dos homens negros; e as mulheres brancas superam os
negros, inclusive os homens brancos. Com esses dados podemos relacionar com a contradição (posta pela sociedade
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capitalista) de que a mulher progressivamente está ocupando espaço dentro da educação formal, porém culturalmente
ainda permanece subjugada na coletividade. Saffioti é enfática ao afirmar que “a inferioridade feminina é
exclusivamente social.” (1987, p. 15).

Em relação à raça, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, População (2010), aponta que pardos e
pretos correspondem, hoje, praticamente à metade da população do país. Na PNAD (2015), a parcela que se afirma
como parda já se iguala aos brancos - 45,1% da população de pardos e 45,2% de brancos. De acordo com o “Mapa
da Distribuição Espacial da População, segundo a cor ou raça – Pretos e Pardos 2010” – a região Nordeste concentra
grande percentual de pretos-pardos com 62,5% dessa população.

Ao compararmos os dados da Tabela 1, que apontam os demonstrativos de homens e mulheres / brancos (as) e
negros (as) com baixa escolaridade, com os dados do Nordeste, apontados na tabela a seguir, percebe-se que o
território com maior concentração de negros é também aquele abaixo da média do país em todas as categorias.
Observe a Tabela 2:

Categorias em 2010 Brasil Nordeste

Homens Brancos: Sem instruções e Ensino Fundamental incompleto. 42,4% 54%

Homens Prestos/Pardos Sem instruções e Ensino Fund. incompleto, 59% 65,7%

Mulheres, brancas, Sem Instrução e Ensino Fundamental incompleto 41% 48,1%

Mulheres, Preta ou parda, Sem Instrução e Ensino Fund. Incompleto 55,2% 59,5%

O homem negro e a mulher negra do nordeste estão muito prejudicados quando observamos a média da população
brasileira por gênero e raça. Esses dados têm um impacto ainda maior quando verificamos que essas estatísticas
fazem parte de uma conjuntura do século XXI. O fato de termos uma enorme concentração de negros no nordeste
implica na necessidade maior de políticas públicas voltadas para população em suas diferenças. Curiosamente, a raça
branca também tem um quantitativo alto de indivíduos sem instrução ou que ainda não concluíram o ensino
fundamental, fato que se relaciona com a própria trajetória histórica e geográfica da região.

Com a Lei nº 12.711 de 2012, surge o sistema de cotas no Brasil para negros e pardos com o objetivo de ampliar
direitos na educação. O texto da lei de cotas garante a destinação de vagas para estudantes de escolas públicas, e,
dentro dessa reserva, tem-se dois tipos: Cotas Sociais e Cotas Raciais.

Uma cota social é uma reserva de vagas para candidatos que foram prejudicados
injustamente, com o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades. Uma cota racial é a
reserva de vagas para indivíduos de determinada raça, etnia ou cor de pele, especialmente
para negros e pobres. (FRIAS, 2013, p.2).

Apesar de grande resistência por parte da sociedade, partidos políticos e organizações impregnadas com (pré)
conceitos e discursos acusatórios, diversas instituições públicas de ensino superior no Brasil começaram a ofertar
algum tipo de ação afirmativa a pobres, negros ou indígenas.

A sociedade através de suas instituições (aparelhos ideológicos), da cultura, das crenças e
tradições, do sistema educacional, das leis civis, da divisão sexual e social do trabalho,
constroem mulheres e homens como sujeitos bipolares, opostos e assimétricos: masculino
e feminino envolvidos em uma relação de domínio e subjugação. (COSTA, s/a, p. 7).

As ações afirmativas entram como estratégias de ampliação de direitos com o intuito final de desconstruir cultura,
crenças e tradição nas instituições da atual sociedade. Entre 2005 e 2015 os dados do IBGE[1] mostram o percentual
de negros quase dobrando, fato esse devido à implantação de ações afirmativas como as cotas sociais. Segundo
esses dados apenas 5,5% de negros e pardos em idade universitária freqüentavam a universidade. Em contrapartida,
no ano de 2015, os negros em idade de 18 e 24 anos chegaram a 12,8% ao nível superior. Esse percentual de 12,8%
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de jovens negros em universidades com idade de 18 e 24 equivale a menos da metade dos jovens brancos que
atingem, segundo o IBGE, um quantitativo de 26,6 % em 2015.

Segundo o IBGE o acesso e o processo de formação dos estudantes negros têm relação ao atraso escolar que é
maior por parte dos negros do que dos alunos brancos. Inegavelmente às políticas públicas direcionadas à
escolarização formal têm ampla interferência na sociedade, na medida em que muitas vezes são responsáveis por
oportunidades que não seriam experimentadas apenas com os esforços pessoais dos indivíduos. Assim, a ausência
de políticas públicas deve ser apreendida como um dos fatores determinantes da exclusão educacional de
determinados grupos minoritários. (ALMEIDA; ALVES, 2011).

Nessa perspectiva, as cotas, enquanto ações afirmativas foram implantadas nos exames de vestibulares há mais de
10 anos no Brasil. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) foi à pioneira em estabelecer as cotas sociais
em decorrência de uma lei estadual. Depois foi a vez da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Estadual
da Bahia (UNEB). A partir desse grande passo várias outras universidades públicas implantaram esse sistema.
(PINHEIRO, 2014). A implantação de ações afirmativas representa um avanço para a entrada de homens e mulheres
negros na educação superior. Esse ganho torna-se bem representativo na região nordeste, a qual, segundo o IBGE
(2010), conta com a maior proporção de negros da população; e a Bahia segue liderando esse ranking com 14,4% de
negros em relação ao total dessa população.

A Bahia conta com mais de 14% da população negra do nordeste, assim, é o segundo estado brasileiro com maior
número de Universidades Estaduais. O objeto desse estudo está focado na Universidade do Estado da Bahia,
especialmente no campus I, na qual verifica-se, a seguir, alguns dados do perfil dos estudantes relacionados com os
sistemas de exploração e o processo histórico do homem/mulher e branco/negro.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE GÊNERO E RAÇA NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)

A Universidade da Bahia se constitui como uma autarquia de regime especial de ensino, pesquisa e extensão, com
sede e foro na Cidade de Salvador e jurisdição em todo o Estado da Bahia. (FIALHO, 2005). Apresenta uma
significativa experiência em termo de gestão universitária uma vez que atende a uma larga demanda social distribuída
em 24 campi e 29 departamentos.

Essa concepção de universidade multicampi foi adaptada pelo Reitor da UNEB o professor Dr. Edivaldo Boaventura,
no período da implantação da instituição, respaldado em experiências brasileiras e internacionais. A idéia traz uma
característica de organização regionalizada, com autonomia e articulação entre os campi, promovendo economia de
meios e viabilizando a interiorização da educação superior (FIALHO, 2005).

As características iniciais da organização da Uneb vêm passando por mudanças, e, embora ainda predomine a oferta
de cursos de licenciatura, atualmente ela oferece cerca de 150 opções de cursos com habilitações diversas nas
modalidades presenciais e Educação a Distância (EaD).

No primeiro semestre de 2017 a instituição chegou a ter um quantitativo de 30.214 discentes com matrículas ativas.
Essa quantidade envolve todas as modalidades de cursos entre graduação, pós-graduação, presencial, à distância e
em todos os departamentos distribuídos pelo estado da Bahia. Do total, 20.219 se declararam do sexo feminino e
9.995 se declararam do sexo masculino, ou seja, 66,91% são do sexo feminino e 33,09% (ou seja, cerca de 2/3 são
do sexo feminino e 1/3 são do sexo masculino)[2]. Nos cursos de graduação, há 13.041 discentes do sexo feminino, e
que estão divididas na graduação presencial (10.563) e na graduação à distância (2.478). Do sexo masculino com
matriculas ativas, 65,46% estão na graduação, ou seja, 6.543. Esse montante representa um pouco menos de ¾ dos
discentes masculinos na graduação, sendo 5.088 na graduação presencial e os 1.455 restantes na graduação a
distância.[3]

Essa pesquisa coaduna com os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), onde se identifica que número de mulheres ingressantes no ensino superior ultrapassa o de homens.
“Segundo uma tendência nacional, as mulheres tem dominado hoje o ensino superior, representando mais da metade
dos estudantes do curso de graduação presenciais.” (CRUZ, 2012, p. 274).

Segundo informações da Coordenação Geral de Cursos da Uneb, as mulheres estão muito concentradas nos cursos
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de Saúde, ilustrando o reforço do imaginário social de que o cuidado é para as mulheres. Bourdieu (2012) aponta
como eixos principais das carreiras femininas o cuidado com pessoas doentes; com crianças; secretariando pessoas
ou cuidando de casas.

Abaixo o quadro do campus I da Uneb, que possui 4 departamentos:

Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET I) abrange 08 cursos de graduação,
sendo estes: Desenho Industrial, Design, Engenharia de Produção Civil, Física,
Química, Sistema de Informação, Superior de Tecnologia em Jogos Digitais e
Urbanismo.

Departamento de Ciências Humanas (DCH I) abrange 07 cursos de graduação, sendo
estes: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito,
História, Letras, Turismo e Hotelaria.

Departamento de Ciências da Vida (DCV I) abrange 06 cursos de graduação, sendo
estes: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Nutrição.

Departamento de Educação (DEDC I) abrange 04 cursos, sendo estes: Ciências Sociais,
Filosofia, Pedagogia e Psicologia.

A área de ciências exatas e tecnológicas (DCET I) concentra um maior número de homens, com 52,96% do total.
Porém, um dado relevante está concentrado nos cursos de física e química, nos quais há mais mulheres do que
homens – das 40 vagas ofertadas, 28 foram preenchidas por mulheres no curso de física; e no curso de química essa
quantidade é ainda mais representativa, com 82 vagas preenchidas por mulheres e apenas 38 por homens.
Nacionalmente, esse marcador não se observa nesses cursos, podendo ser considerado uma tentativa de ruptura com
o pré estabelecido.

Outro ponto que devemos considerar são os cursos da área de humanas, que historicamente tem a tradição de
sustentar um quantitativo muito maior do sexo feminino. Na Uneb, os dados demonstram que em 2017.1 havia 56,52
% de mulheres entre os discentes, significando o total de 43,47% de homens na área de humanas. Esse fato ilustra
que os homens estão entrando nesse campo, gerando uma mudança e contribuindo também para “[...] desconstruir a
idéia de que somente mulheres preferem cursos na área de humanas.” (CRUZ , 2012 p. 273).

Na área de educação, no campus I presencial, tem-se 1.039 discentes; destes, 799 são do sexo feminino e 231 do
sexo masculino. O curso de pedagogia possui 558 mulheres e conta com apenas 92 homens. Porém, a diferença
marcante ocorre nos cursos de saúde, onde 1.022 discentes são mulheres e apenas 288 homens[4]. Aqui percebemos
que a massa das mulheres reproduz o que historicamente foram direcionadas a fazer: ensinar e cuidar - reafirmando o
instituído. “Identificar a segmentação por sexo nos cursos significa revelar as ‘marcas presentes’ na formação
acadêmica, destacando em que medida tem responsabilidade nessa segmentação, reproduzindo-as e reforçando-as
com suas próprias barreiras internas.” (CRUZ, 2012, p. 270). Nesse contexto, investiga-se a ocorrência de reprodução
ou de ruptura em cursos do ensino superior que vão representar conservação ou mudança no acesso aos campos de
trabalho. Interessante perceber que o Estado da Bahia tem uma história bastante forte com o coronelismo, racismo e
patriarcado. A consolidação das mulheres nesse espaço não deixa de ser uma conquista, afinal o peso da história
repercute na contemporaneidade, a exigir resistência pela mulher.

No que se refere ao recorte racial a Uneb está localizada em um Estado que, segundo dados do IBGE em 2010, tem a
maior parte da população negra ou parda - na Região Metropolitana (RMS) – 51,7% da população (1.382.543). A
Bahia possui 2,4 milhões de pessoas que se auto-declaram negros. Assim, é necessário verificar como está a
inserção dessa grande parte da população na instituição universitária.

Segundo a Coordenação Geral de Cursos (CGC) da UNEB, 9.192 discentes são cotistas, sendo que no campus I –
Salvador / Região Metropolitana ocorre uma concentração de 23,89% da totalidade – 2.196 estudantes negros ou
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pardos. Concentra-se, para as mulheres, 1.384 cotas para negras, divididos em 1.367 na graduação e 17 nas demais
categorias[5]; e mais 35 cotas para índias, onde 34 estão na graduação e 01 na pós-graduação, totalizando na
graduação 1.401 cotistas, ou seja, 42,85% das mulheres da graduação entraram pelo sistema de cotas no período
2017.1. Para os homens, são 750 cotas para negros, divididos em 720 na graduação e 30 nas demais ofertas, mais 27
cotas para índios, desses, todos na graduação. Assim, 747 homens na graduação, ou seja, 42% dos homens da
graduação, entraram pelo sistema de cotas no período 2017.1. A UNEB dentro dos seus limites e possibilidades, tenta
superar os desafios e contribuir para a democratização do ensino no sistema educacional, incluindo grupos
tradicionalmente caracterizados como minorias (negros, índios) que historicamente foram/são pouco beneficiados com
o sistema educacional.

Entretanto, não basta somente um sistema de cotas, é preciso garantir a permanência dos estudantes cotistas com a
implantação da educação para a diferença, que visa

[...] harmonizar a convivência de diferentes grupos sociais que não tem a mesma história,
mas que vão compartilhar uma história coletivamente; promover a justiça social,
considerando as distinções dos segmentos sociais, permitir o acesso de todos os seres
humanos aos bens intelectuais, materiais, espirituais e naturais. (CRUZ, 2016, p.3).

Se por um lado, as cotas são estratégias privilegiadas para as minorias, na qual geram impactos simbólicos
importantes, por outro, tem-se cada vez mais clareza que as cotas não são suficientes para garantir a permanência
desses estudantes cotistas. Faz-se necessário um conjunto integrado de assistência ao estudante que una ações
como RU- restaurante universitário, melhorias das residências estudantis, creches para mães estudantes, com
diversos outros projetos que acolham e garantam a equidade entre os estudantes. “A democratização do acesso
implica na expansão da rede pública, bem como na abertura de cursos noturnos. A democratização da permanência
implica na manutenção e expansão dos programas de assistência” (FONAPRACE[6], 1993, p. 110).

A UNEB, enquanto instituição de educação, tem realizado diversos projetos com o intuito de garantir a assistência aos
estudantes, porém, essas estratégias ainda são insuficientes. A instituição precisa avançar na criação, manutenção e
ampliação de programas que garantam a permanência dos alunos de baixa renda na universidade. Urge a
necessidade de concentração de esforços no que concerne a implantação dos Restaurantes Universitários, como
forma de apoio ao estudante no campus, dando-lhes margem para otimizar o tempo no universo acadêmico, e, assim,
contribuir para o melhor desempenho acadêmico desses sujeitos em formação.

A ampliação do quadro de funcionários da Pro - Reitoria de Assistência Estudantil é outro fator gritante que merece
olhares mais atentos, principalmente quando se constata apenas 2 assistentes sociais; 3 psicólogas e 1
psicopedagoga para atendimento de uma universidade que atende a uma larga demanda social distribuída em 24
campi e 29 departamentos. Assinala-se também a necessidade de mais incentivos para estudantes de ensino,
pesquisa e extensão, respeitando o desempenho acadêmico. Sabe-se que para o pleno desempenho do papel social,
o discente necessita de iguais oportunidades desde os materiais didáticos, ferramentas de aprendizagem prática, de
acesso à informação até as oportunidades de participação em eventos culturais e acadêmicos. (VASCONCELOS,
2009).

Vale pontuar que o serviço de saúde do campus I - Salvador - é estratégico para o suporte dos estudantes dessa
universidade, entretanto, como a UNEB é uma universidade multicampi, o serviço privilegia um público limitado em
virtude da questão geográfica. São muitas as dificuldades de organização para uma assistência efetiva, a falta de
recurso financeiro é um dos maiores problemas na argumentação dos dirigentes.

Percebe-se uma abertura no diálogo e reunião de forças para implantação de novas ações que contribuam para um
apoio mais equânime. Contudo, caso os problemas de base estruturais não sejam resolvidos, continuará dentro da
universidade uma reprodução histórica do processo educacional brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou a forte relação do patriarcado com o modo de produção capitalista, o qual é excludente e
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moldado pelas conveniências das classes dominantes. Entretanto, com isso não estamos afirmando que o fim da
existência das classes sociais igualaria a relação de homem e mulher. Sabe-se que essa desigualdade ocorre antes
mesmo do monopólio dos capitais e permanece se reproduzindo nas relações sociais até os dias atuais. A reflexão
sobre o acesso em qualquer instituição de ensino superior público deve ser relacionado à compreensão histórica do
que é o patriarcado na nossa sociedade e na abordagem de gênero para compreender os processos transformadores
na sociedade.

Desse modo, a educação no Brasil sempre foi voltada para o controle social, percebe-se através dos dados do IBGE
que apesar da ampliação das universidades públicas a grande massa dos negros permaneciam sem acesso a
educação, esse marcador foi determinante para o distanciamento educacional e salarial entre as raças. Nesse
contexto, a UNEB apesar dos esforços para garantir seu papel social na comunidade unebiana ainda é limitada frente
a tantas necessidades fundamentais para diminuir a desigualdade existente dentro da instituição.

A permanência dos negros na universidade precisa ser discutida entre a comunidade acadêmica, esse diálogo deve
ser amplo e transcender esse espaço. Deve fazer parte do cotidiano de quem luta pela equidade de direitos. É
fundamental a criação de espaços autônomos para refletir e criar estratégias para exigir direitos retirados pela própria
história, construída pelos homens, e que vem sendo reproduzidas pelas instituições de ensino. Através das pesquisas
apresentadas é possível perceber avanços no que concerne à inserção de mulheres no nível superior, inclusive no
campo das ciências exatas, embora ainda pese sobre as mulheres limitações que reportam às questões culturais e de
gênero. “Isso se relaciona, então, com um conjunto de fatores que dizem respeito ao modo como a ciência foi
estruturada, baseada em valores androcêntricos, que dificultam avanços mais significativos para a sobrevivência das
mulheres.” (CRUZ, 2016, p.14).

Refletir sobre a diversidade no ensino superior é fundamental nos dias atuais para garantir direitos humanos de
grupos historicamente excluídos. Um dos maiores desafios da educação brasileira é atuar como protagonista para a
superação da desigualdade e da exclusão. Para isso, “[…] a educação deve estar no centro do projeto de
desenvolvimento nacional em curso no Brasil, sendo considerada bem público e direito social essencial à qualidade de
vida de qualquer pessoa e comunidade.” (CRUZ, 2016, p.4).
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