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O Presente trabalho tem como objetivo divulgar informações preliminares sobre a pesquisa em andamento, que consiste em mapear a cor ou origem étnica dos alunos dos cursos de Química, Física e Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT; Bem como recuperar as trajetórias de vida escolar dos alunos negros destes cursos.
 	Esta pesquisa faz parte de um projeto maior denominado “Mapeando a Cor da UFMT”, que é executado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação (NEPRE).
	A pesquisa se dará em duas etapas que consiste no levantamento das fichas de matricula dos alunos dos cursos a serem pesquisados, com o objetivo de verificar sua cor através das fotos 3x4 ou da auto-identificação. A partir do ano de 2003 as fotos 3x4 não são mais exigidas na matricula dos alunos, porém na ficha de matricula foi acrescentado o item cor, para que os mesmos respondam segundo sua auto - identificação.
	Na segunda faze da pesquisa serão feitas entrevistas em profundidade, com os alunos negros dos cursos selecionados que são Química, Física e Matemática.

O negro no ensino superior

Com o término do escravismo o negro foi jogado a margem da sociedade e dali não saíram até hoje, sem a preocupação com políticas públicas que lhes dessem respaldo o negro sente com ênfase toda discriminação de uma sociedade que tratava como coisa o ser humano por causa das diferenciações físicas. Assim a história da colonização do território brasileiro é uma história de diferença entre homens, marcada desde o inicio por concepções racistas de superioridade e igualdade.
	Os dados estatísticos da educação nos mostram que é necessária uma discussão sobre relações raciais em todos os âmbitos da mesma. A Síntese de indicadores sociais 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apresenta dados sobre a educação que ilustram claramente a situação do negro na educação:

As taxas de analfabetismo, embora tenham caído para todos os grupos de cor (brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas), ainda são em 1999, duas vezes mais elevados para pretos e pardos (...) O analfabetismo funcional, isto é, pessoas com menos de 04 anos de estudo, atingia em 1999, cerca de 40% da população preta e parda de 15 anos ou mais, enquanto incidia sobre 21% da população branca da mesma faixa etária.  

 Para conquista de vaga nas universidades públicas, a escola possui fundamental importância, pois é justamente ela que oferece suporte para crianças e jovens galgar os mais elevados níveis de ensino. Porém são poucas as crianças negras que nela conseguem manter-se e usufruir dessa oportunidade. 
	No entanto se existe uma diferenciação em todos os níveis educacionais, percebe-se um agravamento quando o objeto de analise passa a ser o ensino superior. 
	Estes estudos sobre o negro no ensino superior são muito recentes, e isso GUIMARÃES (2003) nos apresenta de forma clara quando diz que:

O problema de acesso do negro brasileiro às universidades é também um problema de sua ausência nas estatísticas universitárias. Até dois anos atrás (2000), não havia em nenhuma universidade pública brasileira registro sobre a identidade racial ou de cor de seus alunos. Só quando a demanda por ações afirmativas para a educação superior fez-se sentir é que surgiram as primeiras iniciativas, na forma de censos e de pesquisas por amostra, para sanar tal deficiência. (p.256).

	No que se refere ao ensino superior Ricardo Henriques (2001) aponta que 89% dos jovens brancos entre 18 e 25 anos não haviam ingressado na universidade, contrapondo-se aos 98% de jovens negros na mesma faixa de idade, que não dispõem do direito de acesso à universidade.
	A partir destas iniciativas que surgiram pesquisas importantíssimas como a pesquisa de Teixeira (2003) publicada no livro, “Negros na Universidade: Identidade e Trajetória de Ascensão Social no Rio de Janeiro” que nos apresenta o perfil dos estudantes afros-descendentes nas universidades:
	
é o de um indivíduo de origem social mais baixa, que freqüentou escolas de primeiro e segundo graus de ensino deficiente e que, por alguma razão, consegue ascender ao ensino superior, considerado de bom nível, por exemplo, em uma faculdade federal. A maior parte deles faz escolhas que recaem sobre cursos da área de humanas, carreiras menos valorizadas no mercado de trabalho e menos concorridas no exame vestibular, muitas vezes determinadas por atitudes consideradas por eles como “realistas” diante das possibilidades a que se colocam, demonstrando um nível mais baixo de “aspiração”, condizente com “limitações” impostas por uma origem nas classes sociais desfavorecidas (...).  (p.186).

	Como pode ser visto na citação acima a universidade é considerada um meio de ascensão social, onde estes estudantes apostam suas esperanças.  O que causa angustia é saber que na grande maioria das vezes este sonho de estudar em uma universidade, de cursar o ensino superior em uma instituição pública não é alcançado pela maioria dos estudantes oriundos de escolas públicas.

	 E quando conseguem adentrar a uma universidade pública é freqüente o acesso em cursos que não eram realmente os almejados como também é relatado na citação acima. Ao pesquisar o negro na UFBa (Universidade Federal da Bahia), QUEIROZ (2000) chegou a resultados semelhantes, ao afirmar que:

Alem dos negros estarem menos representados que os brancos nas áreas mais prestigiadas do ensino superior, dentro de cada área, também há uma participação diferenciada por curso. Desse modo, é também dos brancos a maior participação nos cursos reconhecidos socialmente como de mais alto prestigio de cada área. Em contrapartida, a presença dos negros é mais numerosa naqueles cursos de médio ou baixo prestígio (p.32). 

 Além da pouca representatividade dos negros no ensino superior, tem-se também uma diferenciação por curso Os dados sobre as desigualdades raciais no ensino superior, mostram a pouca presença de alunos negros nos cursos que possuem os mais altos níveis de concorrência no exame de vestibular. Os dados preliminares do Censo Étnico-racial, realizado em 2003, da Universidade Federal de Mato Grosso e na Universidade Federal Fluminense, apresentam, a divisão dos alunos por cor e curso. Os resultados mostram que os alunos negros encontram-se nos cursos de mais baixa concorrência. Que no caso da UFMT são os cursos das áreas de licenciatura. 
Esta pesquisa tem como intuito a continuidade do Censo Étnico-racial, realizado em 2003, com um aprofundamento, que será realizado através das entrevistas, em três dos cursos de licenciatura que são Química, Física e Matemática com o objetivo de identificar qual é o perfil dos alunos deste curso; Quais são os fatores determinantes na trajetória escolar destes alunos negros que conseguiram romper com o processo de exclusão e ingressar na universidade pública, no caso a UFMT. Quais os mecanismos utilizados por estes alunos para a inserção no ensino superior.
  Visto que o maior parte dos alunos negros, ficam restritos no ensino básico por repetência, e evasão muitas vezes para ingressar no mercado de trabalho. Justifica-se a relevância desse estudo ao compreender como esses alunos conseguem chegar ao nível superior, passando pelo estreito “gargalo” que caracteriza o processo de seleção aos graus mais elevados de ensino no Brasil.( Teixeira 2003: p.14).
A pesquisa passou por uma revisão bibliográfica sobre os seguintes temas:
	- Desigualdade na Educação;
	- Cor e Ensino Superior no Brasil;
	- Desigualdades Raciais no Brasil;
	- Sistemas de Classificação Racial Utilizado pela Sociedade Brasileira;
	-Métodos de Pesquisa.
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