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RESUMO: 

O presente trabalho é um recorte da discussão que tem se alastrados no processo de 

conformação do território brasileiro. Não somente elementos que tangem as relações étnico-

raciais, mas o debate de democracia espacial dentro de um território do conhecimento, que é a 

Universidade, o trabalho tende debruçar. O  trabalho problematiza  e retoma a pauta do 

movimento negro, que coloca  em seu discurso a importância da presença de sujeitos negros 

dento deste espaço universitário, trazendo um foco sobre  as territorialidades dos negros dentro 

do campus da Universidade Federal de Viçosa em Minas Gerais. Assim, em um debate sobre as 

relações raciais, o trabalho reafirma o mito,politiza os corpos e compartilha a questão dos negros 

e negras dentro de uma universidade. 

INTRODUÇÃO 

O conceito de território, proporciona uma leitura sobre o espaço que  permitem maior 

entendimento das situações de conflito que estão ai grafadas. Esses conflitos, frutos de uma 

gama de relações sociais que, num contexto histórico definido, formam um ambiente 

multidimensional no qual materializam-se formas de poder  que atribuem  valor para dado 

território, essas podem ser contraditória ou solidária. 

Quando pensamos na totalidade que o território representa, percebemos sua importância para o 

reconhecimento a partir dos sujeitos que compartilham uma territorialidade. 

A universidade, sendo um importante espaço social do desenvolvimento territorial e da 

manutenção do saber, permite a formação de recursos humanos e, mostra-se como um 

laboratório para a compreensão da produção e reprodução dos diferentes territórios que são 

manifestados no cotidiano do campus universitário. 



O presente projeto busca identificar, a delimitação ou não, de territórios que são ocupados pelos 

negros na UFV. A proposta abarca discussões realizadas amplamente acerca da formação do 

território nacional por vários autores (Rogerio Haesbaert, Milton Santos, Carlos Walter Porto 

Gonçalves, Bernado Mançano Fernandes) e pretende discutir as dimensões sociais, culturais e 

políticas, que influenciaram nesse processo, à luz das construções teóricas dos referidos 

autores. Procura-se então, problematizar um questionamento, que leve à compreensão dos 

mecanismos que permitem com que os sujeitos negros se territorializem ou não, em 

determinados espaços da Universidade Federal de Viçosa ao mesmo tempo, buscar-se-á 

apresentar a discussão da diversidade como elemento fundamental para a compreensão sobre 

uma organização territorial na UFV. 

METODOLOGIA 

 

Primeiramente, é  importante salientar que este trabalho faz parte de um projeto de conclusão do 

curso de graduação  em Geografia, e que, ainda esta em  processo de construção e que será 

finalizado no final do ano de 2013, o que acarreta  que muitas das etapas propostas pela 

metodologia, ainda estejam sendo elaboradas. Mesmo não concluído algumas etapas não se  

impede de já se ter um importantes  materiais para ser expostos em um trabalho. 

Para a realização  e o entendimento metodológico, o trabalho  foi dividido em seis partes: 

Pesquisa Bibliográfica,Levantamento de dados, Análise e instrumentalização das informações  e 

dados, Entrevista dos sujeitos e a Produção de um mapa do Território do negro na UFV, 

Reflexão teórica sobre o território do negro. Esta  divisão propõem não a fragmentação da 

totalidade ,que o debate pretende levantar, mas o reconhecimento das etapas fundamentais  que 

levam a conclusão de um todo. 

Desta forma, o trabalho inicia-se com uma Pesquisa bibliográfica que se aprofunda em artigos, 

livros, ou qualquer material documental, que problematize o debate sobre a relação social do 

negro.Reorienta o debate sobre o conceito de território na geografia e permita  a chegada ao 

objetivo do trabalho: o reconhecimento  dos diferentes Territórios em que os negros estão 

inseridos na Universidade Federal de Viçosa. 

A segunda etapa do projeto será o levantamento de  dados e informações quantitativas sobre os 

negros na UFV.Será uma forma de se ter a definição 

estatística de como se configura as territorialidades das pessoas de pele escura.Estas 

informações levantadas no campus da Universidade Federal de Viçosa, serão recolhidos em 



setores estratégicos qe trabalhão intimamente com as relações humanas da UFV, são elas: A 

pró-reitoria de Assuntos Comunitários(PCD), que é o órgão responsável pelas ações de 

promoção da saúde e qualidade de vida da comunidade universitária. Responde pelos serviços 

de alimentação (Restaurantes Universitários), alojamentos, bolsas para estudantes em 

vulnerabilidade socioeconômica, atividades de esporte e lazer, atendimentos na área da saúde 

(preventivo e curativo) e psicossocial (psiquiátrico, psicológico e de assistência social), no 

campus; A Pró- reitoria de Ensino que tem como finalidade a coordenação das atividades do 

ensino de graduação  e do ensino  médio e tecnológico da Universidade;  o Registro que 

centraliza o registro da vida escolar dos alunos; e a Pró- reitoria de Gestão de pessoas, que é o 

órgão  encarregado em centralizar os dados referente a todos os servidores da universidade. 

 

Na terceira etapa, os dados recolhidos serão analisados para o reconhecimento da 

espacialidades destas informações. É necessário que se coloque que, a dificuldades de 

recolhimento dos dados são significativos para entender a significação que as características 

especificas da pele causam um estranha e são tratadas com estranhamento, o que nos que nos 

faz reornar a um discurso , que mesmo que clichê, de  enraizamento de antigos costumes. 

 

A quarta etapa , que será de entrevistas, tem o importante papel de fazer com que o projeto 

tome vida. As especificidades, nas entrevistas, se tornam mais vigentes e, enriquecem o  

trabalho como o conhecimento prévio dos atores das territorialidades.É de estrema importância 

esta etapa, pois, permiti avançar a uma nova discussão, que mesmo que particular, resume uma 

debate coletivo. 

 

A quinta etapa deste projeto, terá a produção de um mapa sobre o território do negro na UFV. 

Será a materialização da problemática. Permitira a visualização dos territórios que os negros 

estão ou não estão espaciailizando- se. Ainda esta para se definir qual Softer será usado para a 

elaboração deste mapa,mas esse terá que possibilitar a delimitação do objetivo do projeto. 

Por fim, a ultima etapa, que tem como objetivo a reflexão totalitária sobre o território do 

negro,que ira  trabalhar com um discurso teórico que tende afirmar o debate racial na Geografia. 

Como dito no inicio, muitas destas etapas ainda não foram iniciadas.É um processo de 

construção, que tende ser árduo, por causa do debate em que pretende-se alcançar.Debate  

minimamente perceptível na academia, porém, caro em sua importância de (re)discussão dos 

modelos prevalentes. 



 

RESULTADOS 

Quando se propõem debater sobre o território do negro na UFV, estamos abarcando uma 

discussão  que vai além das analises parciais do espaço quem, muitas vezes, tende  a 

fragmentar o debate. Abrange uma perspectiva indissociável das quentões culturais, econômicas 

e sociais para o entendimento do grupo de cor negra  da Universidade Federal de Viçosa . Esta 

conceitualização das relações sociais não esta, desta forma, vinculado a uma visão 

unidimensional, mas sim de  suas múltiplas dimensões para pensar  o território  como totalidades  

e  assim, melhor compreender as conflitualidades  e suas diferentes faces  de poder. Essas 

Leituras espaciais fragmentadas promovem desigualdades e diferentes formas de exclusão. A 

superação da visão do mundo exige ponderabilidade na criação de métodos que desfragmentem 

o espaço e que não restrinjam as qualidades composicionais e conflitavas do espaço.( 

FERNANDES,2005, p.26). 

O território é “o espaço apropriado por uma determinada relação social que produz  e o mantém  

a partir de uma forma de poder”. Este poder esta relacionado a uma forma de intencionalidade 

que um “grupo, uma nação, uma classe social ou até mesmo uma pessoa utiliza para poder si 

realizar, ou seja, se materializar no espaço” (FERNANDES,2005,p.27) 

No caso do território do negro, a reprodução e produção  das relações sociais são  

regulamentadas por clivagens e hierarquias  de indivíduos e grupos a partir de seu 

pertencimento racial.  

É importante salientar que  ideia de raça foi um instrumento social, construído  entre o século XV 

para XVI, com o intuito de dominação colônia  e diferenciação  ,das “ novas identidades sociais e 

geoculturais de mundos” , com o modelo eurocêntrico. No século XX, o racismo se colocou como 

uma  teoria cientifica para o projeto do Nacional-Socialismo( Nazismo),e,  a derrota deste em 

1945,foi fundamental para contribuir com a deslegitimarão do racismo, “ pelo menos como 

ideologia formal e explicita, para grande parti da população mundial”(QUIJANO,2007, pg.41). 

Porem, isto não significou que as práticas sociais deixasse de ser pautadas pela raça, 

influenciando no Brasil, um mito da democracia racial onde “mesmo aqueles que não são vítimas 

do racismo ( ao menos, diretamente) admitem de bom grado que as relações entre as ‘raças’ são 

democráticas, ou mesmo, que são exatamente iguais”( p41). 



“ Se mostra portanto profunda, perdurável e virtualmente universal a admissão de que a ‘raça’ é 

um fenômeno da biologia humana que tem implicações necessárias para história natural da 

espécie e, em  consequência, na história das relações de poder entre as pessoas. Nisto se 

radica, sem duvida, a excepcional eficácia deste moderno instrumento de dominação  social.Não 

obstante, trata-se de um evidente constructo ideológico que não tem, literalmente, nada a  ver 

com nada na estrutura biológica da espécie- e tudo a ver, por outro lado, com a história das 

relações de poder no capitalismo mundial, colonial/moderno, eurocêntrico”(´QUIJANO,2007,p.45)  

Neste caso, “ A raça é um principio ordenador das relações sociais que opera decisivamente na 

produção de desigualdade”(SANTOS,2007,p.31). Esta desigualdade fica evidente no espaço 

universitário, onde, o negro expande seu território em lugares onde não se tem o acesso à 

riqueza produzido pela sociedade.   

“Uma sociedade que constitui suas relações por meio do racismo,[...] tem em sua geo-grafia 

lugares e espaços com as marcas dessa distinção social, no caso brasileiro, a população negra 

é francamente majoritária nos presídios e absolutamente minoritária nas universidades [...] essa 

diferente configuração espacial se constituem em espaço de conformação da subjetividade de 

cada qual” (SANTOS,2007,p.29). 

A compreensão das dinâmicas que recorrem o território dos sujeitos de pele escura, é uma 

denuncia embasada nos “grupos socialmente excluídos mais excluídos e, ou  profundamente  

segregados e, como tal, de fato impossibilitados de construir efetivo controle sobre seus 

territórios, seja no sentido de dominação político-econômico, seja no sentido de apropriação 

simbolica-cultural” (HASBAERT,2004,p.37). O difícil controle dos seus território, ou, a 

impossibilidade de se territorializar  ou  se apropriarem em outros espaço, é fruto de um contexto 

histórico da formação da nação Brasileira, que sustentado  , como dito acima, uma falsa  

democracia racial,  criou  momentos  de horizontalidade(ou seja, de integração e igualdade entre 

branco e negro), e, momentos de verticalidade(hierarquias que transformam diferenças em 

desvantagens)  , que mesmo contraditórias , convivem juntas na sociedade.  

 “O território de qualquer forma, define-se antes de tudo com referência as relações sociais( ou 

culturais, em sentido amplo) e ao contexto histórico em que está inserido” (Hasbaert p78), assim, 

numa perspectiva integradora( ou seja, aquela que não segrega o espaço natural, nem o político, 

econômico ou natural),  com as diferentes relações( incluindo a racial), o território reorienta os 

estudos espaciais para diferentes leituras para que assim, se tenha uma compreensão da 

complexa organização dos sujeitos negros  do campus Universitário. 



Quando analisamos os cursos, e, a porcentagem de negros que estão envolvidos, vemos que 

existe uma heterogeneidade na forma com que os sujeitos negros estão distribuídos.Indos mais 

além, o gráfico abaixo, permite a percepção da territorialidade dos negros nos cursos oferecidos 

na UFV em 2011.Esta primeira analise da estatística espacial, é fundamental, pois costura um 

primeiro ensaio sobre como os negros estão inserindo-se na universidade. 

 

Fonte:DVE- Divisão de Vestibulares UFV 

Os cursos representam uma demanda social, sendo valorizados ou não por sua importância 

perante as políticas do Estado. Neste caso, cursos que possuem uma lógica capitalizada, 

apresentaria uma maior concorrência para o seu ingresso. Esta maior concorrência, esta 

relacionada um maior números de candidatos por vaga ou, ao numero reduzidos de vagas 

oferecidos pela universidade . Entendendo o contexto histórico em que coloca a grande maioria 

dos negros na posição de precariamente inserido, pode-se notar como, esta política de 

meritocracismo se torna uma  ferramenta cruel na territorialização dos negros em determinados 

curso.Assim cursos como Engenharia Ambiental ou Mecânica, ambas com 32 vagas para o ano 

de 2011, não tiveram nenhum negro matriculada nesse ano seguindo a mesma lógica de variável 

de concorrência, curso de dança com suas 16 vagas, também não teve nenhum estudante negro 



no mesmo ano.Já o curso de Educação infantil, apresenta no gráfico, a maior porcentagem de 

negros 20,82%, oferecendo 24 vagas, porém com 71 pessoas inscritas- uma diferença de 449 

pessoas do curso de Engenharia Ambiental e 574 no da Civil.  

Quando comparamos com a relação de Negro com Brancos por cursos (figura 2), percebemos o 

foco que existe na presença do corpo negro em determinadas áreas do saber.A gritante  

disparidade,  permite resgatar as palavras da pesquisadora negra Lélia Gonzales, saudosamente 

citada no trabalho de Alex Rattzs: “Os lugares da Gente negra:temas geográficos pensamento 

de Beatriaz Nascimento e Lélia Gonzales”  que diz: 

“As condições de existência material desta população negra remetem a condicionamentos 

psicológicos que têm que ser atacado e demarcado. Os diferentes modo de dominação das 

diferentes formas de produção econômica existentes no Brasil parecem coincidir num mesmo 

ponto: a reinterpretação da teoria do ‘lugar natural’ de Aristóteles. Desde a época colonial aos 

dias de hoje, a gente saca a existência de uma evidente separação quanto aos espaços físicos 

ocupados por dominadores e dominados”. 

No caso da tabela abaixo o mecanismo de dominação seria os métodos de seleção que  não 

visão as peculiaridade do contexto histórico de reclusão racial a qual a população negra 

permeou.Reafirma  a postura discriminatória de um grupo sobre o outro, que demarca seu 

território como forma de materialização da dominação e qualificação de um outro grupo. 

 



 

Fonte: DVE- Divisão de Vestibulares UFV 

 

O presente trabalho faz parte do projeto de conclusão de curso em Geografia, que será 

concluído em Setembro do ano de 2013. Tendo em vista esta característica, muitos dos 

resultados ainda não forma alcançados, já que, o processo de desenvolvimento ainda esta em 

etapas iniciais.Mesmo assim, é importante ressaltar que estes resultados iniciais são 

fundamentais para fomentar um debate que tem sido ocultado pela academia. 

 

 

CONCLUSÃO 

Tem sido uma das demandas sociais, o ingresso e a presença do corpo negro nas universidades 

públicas brasileiras, para que esta fosse uma ferramenta para a redução do fosso histórico que 

reafirma a diferença socioeconômica entre negro e branco na sociedade. Porém esta 

“disparidade consequência da história do negro  ao longo da formação  do Brasil como nação,  

fez com que se tornasse recorrente a  discussão sobre a forma com que o negro tem sido 

incluído e inserido  na sociedade. Não somente pela importância que estes sujeitos tem na 

contribuição cultural e econômica do pais, mas também pela necessidade de rediscutir o papel 

das relações raciais, para  a construção do território brasileiro.  

 Quando se analisa a presença de negros dentro da universidade, percebe-se, que, estes 

sujeitos de pele escura estão sim espacialmente inseridos, porém, territorializando uma lógica 

perversa  das relações raciais em nosso país, ou, como nas palavras de Carlos Bernardo 

Vainer:,o negro possui dentro da universidade um “território demarcado”. 

O território, a nosso ver, permite à uma análise mais aprofundada das multidimensionalidades 

que existem dentro do universo do negro na Universidade Federal de Viçosa. Permiti-nos 

entender também, as formas contraditórias, solidárias e conflitavas que produzem o território do 

negro ao mesmo tempo em que retoma o anseio, não superficial, de discutir o tema da 

democracia racial, e assim também, da diversidade, no campo da Geografia 

Desta forma, o trabalho, tem como fundamento a denuncia de como os corpo negro tem 

conformado seus territórios dentro do campus da Universidade Federal de Viçosa, em quais 

espaços esta parcela, que mesmo majoritária se faz reduzida dentro do território do saber, tem 



se apropriado.Tal debate ainda esta sendo construído, mas é fato que a necessidade de aguçar 

a questão faz com que ele seja mais que bem vindo.  
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