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RESUMO 

Esta dissertação apresenta uma leitura resultante do processo de análise de dados, 

palavras e silêncios, identificados em pesquisas empíricas realizadas pelo Grupo de 

Pesquisa em Ensino Jurídico, coordenado pelo professor Dr. Delton R. S. Meirelles, na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. O corpus que forma o objeto 

da observação é composto por elementos recortados de um amplo conjunto de dados 

sistematizados pelo grupo de pesquisa, entre 2015 e 2017. Foram selecionados para este 

trabalho, dentre os dados disponibilizados pelo grupo de pesquisa, alguns elementos 

relacionados às categorias investigadas e concernentes à dinâmica de implementação 

e efetivação das políticas de ação afirmativa no curso. Buscou-se testar a hipótese que 

norteia a observação dos dados sistematizados: a aparente resistência às políticas de 

ação afirmativa e à efetiva presença dos alunos ingressantes por reserva de vagas no 

contexto do curso de Direito. O trabalho demonstra que a resistência configura prática 

discriminatória, contribuindo, assim, para a histórica manutenção da exclusão de 

determinados sujeitos (pobres e negros) do espaço acadêmico, em especial, em cursos 

considerados de alto prestígio, como o de Direito. O que se apresenta neste texto 

constitui, portanto, uma ação processual de leitura de um corpus de dados 

sistematizados. Integram o conjunto de dados palavras enunciadas por discentes, 

docentes e servidores, ao responderem a questionários encaminhados por meio digital 

entre 2015 e 2017, bem como as registradas em entrevistas individuais concedidas aos 

pesquisadores do grupo de pesquisa, e, também, as proferidas em conversas coletivas 

realizadas (grupo focal) em 2016. Fazem parte, ainda, do corpo deste trabalho, as 

reflexões acerca das ausências materializadas nos silêncios, identificados em sinais 

linguísticos ou não, que de alguma maneira apontam para a referida categoria. O 

silêncio, de especial interesse para o teste da hipótese, foi observado por meio da lente 

constituída pelos referenciais teóricos da Análise de Discurso (vertente francesa), a 

principal ferramenta interpretativa. De acordo com os pressupostos da análise do 

discurso, o texto constitui uma unidade significativa, composta por uma diversidade de 

elementos que combinados formam um todo significativo. O texto pode, dessa maneira, 

ser constituído pela presença ou pela ausência de palavras, já que ambas têm potencial 

significativo. Assim, tanto as palavras como as ausências (silêncios) são entendidas 

como pistas observáveis e repletas de potencial significativo, por isso são tomadas como 

indicadores (ou não) das (eventuais) relações travadas no ambiente investigado, no 

contexto de implementação e desenvolvimento da política pública de inclusão. Atenta-

se em especial para os conflitos vividos, bem como para suas características, na relação 

entre os diversos sujeitos e setores do curso, tomando-os como principal caminho para 

comprovar ou negar a hipótese inicialmente apontada.  



 
 

Palavras-chave: Ensino Jurídico. Políticas Afirmativas. Silêncio. Conflito. 
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ABSTRACT 

This dissertation presents study resulting from the database analysis process, words and 

silences, identified by empirical searches  undertaken by The Legal Education 

Reasearch Group, coordinated by the teacher Dr. Delton R. S. Meirelles, at the 

Fluminense Federal University Law School. The linguistic work which forms the 

observation object of the study is composed of clipped elements  from a large set of 

systematized data collected by the research group between 2015 and 2017. For this 

work, some elements related to the categories investigated and concerning the dynamics of 

implementation and effectiveness of affirmative action policies in the course were selected 

for this study. We tried to test the hypothesis that guides the observation of the systematized 

data: the apparent resistance to affirmative action policies and the effective presence of new 

students via reserved vacancies in the context of law school. The work demonstrates that the 

resistance constitutes discriminatory practice, thus contributing to the historical 

maintenance of the exclusion of certain subjects (poor and black) from the academic space, 

especially in courses considered of high prestige, such as law. What is presented in this 

text constitutes, therefore, a procedural action of reading a corpus of systematized data. 

The data set includes words uttered by students, teachers and servers, when answering 

digitally sent questionnaires between 2015 and 2017, as well as those recorded in 

individual interviews given to the researchers of the research group and also those given 

in a collective conversation (focus group) in 2016. Also part of the body of this work, 

are the reflections on the materialized absences in silences, identified in linguistic 

signals or not, which somehow point to the referred category. The silence, of special 

interest for the hypothesis test, it was observed through the lens constituted by the 

theoretical frameworks of Discourse Analysis (French slope strand), as the main 

interpretative tool. According to the assumptions of discourse analysis, the text 

constitutes a meaningful unit, composed by a diversity of elements that together form a 

meaningful whole. The text can,  in this way, be constituted by the presence or absence 

of words, as since both have significant potential. So, both words and absences 

(silences) are understood as observable clues and full of significant potential, so they are 

taken as indicators (or not) of (possible) relationships in the investigated environment, 

in the context of implementation and development research of the public policy of 

inclusion. Particular attention is paid to the conflicts experienced, as well as their 

characteristics, in the relationship between the various subjects and sectors of the 

course, taking them as the main way to prove or deny disprove the initial hypothesis 

indicated.  

Keywords: Legal education. Affirmative Policies. Silence. Conflict. Discrimination. 
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PALAVRAS INICIAIS 

Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por 

isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. E, quando se escreve, 

o comprometimento (ou o não comprometimento) entre o vivido e o escrito 

aprofunda mais o fosso. Entretanto, afirmo que ao registrar estas 

histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. 

                                                           (Conceição Evaristo, Insubmissas Lágrimas de Mulheres.) 

  

Neste trabalho busco discorrer sobre Políticas de Inclusão Social e Racial1, mais 

especificamente as políticas de ação afirmativa na educação superior, apresentando uma 

leitura2, dentre várias possíveis, acerca do assunto. Assim, como leitora do material 

selecionado (dados, palavras e silêncios), interpreto o corpus atribuindo alguns sentidos.  

 Pela grandiosidade do tema (da questão), recortei tempo e lugar, delimitando a 

abordagem a um contexto bastante específico: o funcionamento da política na 

Faculdade de Direito, da Universidade Federal Fluminense, a partir do ano de 2013, 

quando, por força da lei 12711/20123, a implementação da política tornou-se obrigatória 

em Instituições Federais de Ensino (IFE’s).  

Cabe ressaltar que, embora a pesquisa esteja centrada substancialmente no 

recorte temporal situado no momento em que passa a vigorar a popularmente chamada 

“Lei de Cotas”, apresento também neste trabalho alguns dados relativos aos discentes 

ingressantes com concessão de bônus para estudantes de escola pública4, entre 2010 e 

2012, ainda matriculados no curso, no momento da realização da pesquisa, tendo em 

 
1 Constarão neste dissertação dados relativos à implementação e desenvolvimento de políticas de ação 
afirmativa (bônus e reserva de vagas/cotas), na faculdade de Direito da Universidade Federal 
Fluminense.  
2 O conceito de leitura presente neste texto coaduna com o proposto pela análise de discurso, vertente 
francesa, sobre a qual se discorrerá adiante, representando um processo de atribuição de sentido aos 
códigos observados. Portanto, não diz respeito apenas ao ato de decodificação de signos, mas ao de 
estabelecer correlações com as multiplicidade de elementos que estão direta ou indiretamente 
presentes no material codificado. Assim, a presença do artigo indefinido feminino (“uma”), que 
acompanha o substantivo (“leitura”), aponta para uma das diversas possibilidades de atribuição de 
sentidos, indicando, ainda, que os significados por mim atribuídos ao corpus selecionado para análise 
dizem respeito a uma ou algumas dessas possibilidades, havendo, portanto, outros que não foram 
produzidos na minha ação interpretativa, não constando, assim, neste trabalho.  
3 A Lei 12711/2012 foi sancionada por Dilma Rousseff, tendo como determinação a reserva de 50% das 
vagas das instituições federais de ensino, adotando-se, para isso, critérios sociais e raciais.   
4 Eu mesma fui beneficiada com 10% de bônus na minha nota do vestibular, tendo em vista que toda a 
minha trajetória escolar ocorreu em escola pública. Ressalto, ainda, que meu ingresso no curso de 
Direito, em 2011, foi possibilitado pelo REUNI, que ampliou do número de vagas para o curso. Sem a 
conjunção dos bônus e das vagas do REUNI, não teria ocupado uma das vagas do curso de Direito, cuja 
primeira tentativa de ingresso ocorreu em 1990, quando fui aprovada no exame vestibular, mas não fui 
classificada para o curso.   
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vista que esses alunos (dentre os quais estou incluída) foram contemplados por ação 

afirmativa, o bônus para estudantes de escolas públicas.   

Cota e bônus são modalidades de ação afirmativa. Cotas 

correspondem à reserva de uma percentagem ou número fixo de 

postos disponíveis para serem preenchidos por beneficiários 

pertencentes a determinado grupo enquanto a ocupação dos postos 

ou vagas restantes é decidida de acordo com as formas tradicionais 

de competição. Nos processos de seleção que funcionam 

principalmente com critérios quantitativos, como as notas de corte 

no vestibular, o bônus corresponde a pontos extras dados aos 

candidatos provenientes de determinados grupos.5  

Considero ainda importante destacar, já nesta introdução, que, apesar de não ser 

único, o principal objetivo da presente pesquisa é, em síntese, investigar a relação do 

curso de Direito, incluindo a comunidade acadêmica interna6, com a política pública de 

inclusão. Para tanto, ouvimos os discursos7 dos diferentes sujeitos8 que integram o 

curso, tendo em vista a percepção do processo educativo não restrito aos contatos e 

trocas entre docentes e discentes.  

Mas por que escolhi os moldes acima apontados? Por que, na qualidade de 

pesquisadora de Sociologia Jurídica e interprete, escolhi investigar uma política pública 

no campo da educação, em um período específico?  Aponto aqui dois motivos, aos 

quais se ligam uma série de outros.  

O primeiro motivo é objetivo. É necessário registrar e divulgar os dados sobre a 

implementação da política de ação afirmativa no ensino superior. A Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)9, que adota a política desde 2001, conta com um 

registro quantitativo e qualitativo significativo.  

 
5 FERES JUNIOR et al, 2018, p. 19. 
6 Discentes, docentes, servidores e funcionários terceirizados, da graduação e da pós-graduação, com 
atuação/lotação tanto no prédio da Rua Presidente Pedreira quando no da Rua Tiradentes.  
7 As palavras, as marcações das opções nos formulários enviados à comunidade interna do curso, bem 
como a ausência de palavras (o não-dito, o silêncio) e de marcação e/ou devolução dos formulários 
encaminhados, já que no que diz respeito a perspectiva da Análise do Discurso, dizer e não-dizer, são 
marcados por possuírem uma história (que está por trás tanto de um quanto do outro), portanto, 
materialidade, podemos portanto atribuir sentido, sendo portanto discurso.   
8 A categoria sujeito está presente aqui por ser no processo de atribuição de sentido ao discurso que se 
apresenta. Para a Análise de Discurso, O ato de falar é o de separar, distinguir e, paradoxalmente, 
vislumbrar o silêncio e evita-lo. Este gesto disciplina o significar, por já é um projeto de sedentarização 
do sentido. A linguagem estabiliza o movimento dos sentidos. No silêncio, ao contrário, sentido e sujeito 
se movem largamente.  
Em suma: quando o homem individualizou (instituiu) o silêncio como algo significativamente discernível, 
ele estabeleceu o espaço da linguagem. (ORLANDI, 1995, p. 29.) 
9 Parte das reflexões produzidas acerca da política, na UERJ, estão disponíveis na página do GEMAA 
(Grupo de Estudos Multidisciplinar em Ação Afirmativa), onde também há alguns interessantes dados do 
contexto nacional. Para maiores detalhes basta acessar http://gemaa.iesp.uerj.br/ 
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Atualmente há rico material (teórico e empírico) acerca das principais dimensões 

das políticas públicas de ação afirmativa no campo educacional, no ensino superior, 

espalhados pelo território nacional. Divulgar e conhecer esse material configuram ações 

de extrema importância. Procurei, também por esse motivo, discorrer sobre o tema, no 

contexto da Faculdade de Direito, produzindo um registro interessado10 do percurso da 

política em determinado ambiente acadêmico – a Faculdade de Direito da UFF.  

Explico o interesse, e o registro interessado,  recorrendo à minha trajetória, que 

representa, por todas as vivências que a marcaram, o meu lugar de fala, tendo em vista 

ser o meu lugar social. Ressalto que  

O lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse 

lugar. Porém o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter 

experiências distintas e outras perspectivas. A teoria do ponto de vista 

feminista e lugar de fala nos faz refutar uma visão universal de mulher 

e de negritude, e outras identidades, assim como faz com que homens 

brancos, que se pensam universais, se racializem, entendam o que 

significa ser branco como metáfora do poder, como ensina Kilomba. 

Com isso, pretende-se também refutar uma pertensa universalidade. 

Ao promover uma multiplicidade de vozes o que se quer, acima de 

tudo, é quebrar com o discurso autorizado e único, que se pretende 

universal. Busca-se aqui, sobretudo, lutar para romper com o regime 

de autorização discursiva.11   

O convívio com educação pública, desde os sete anos, proporcionou-me, dentre 

outras vivências, a experiência de estar sempre cercada de estudantes vulneráveis, 

semelhantes a mim. Aponto como uma das consequências disso a percepção dos mais 

variados problemas vividos pelos discentes (dentre os quais me incluo): falta de 

material escolar, professores, merenda e transporte público para locomoção até a escola; 

ausência de suporte material na residência (material de consulta, por exemplo) e 

ambiente adequado para estudar, dentre vários outros problemas evidenciados, muitos 

dos quais são largamente noticiados pela imprensa de massa. Destaco, no entanto, a 

importância do papel da educação na vida das pessoas pertencentes às classes 

socialmente desprivilegiadas, bem como das pretas e pardas. Percebi, nessa minha 

trajetória, que educação pública sistematizada, representou, para essas pessoas, e para 

mim inclusive, a principal via de mobilidade social (e cultural). Eis possivelmente o 

principal fator sensibilizador e despertador, nessas quatro décadas de experiência no 

 
10 A expressão “registro interessado” diz respeito à documentação (registro) do recorte que fiz para 
análise (corpus), porque não selecionei para integrar esta dissertação todos os dados sistematizados 
pelo Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos Governança e Poder, a partir de 2015. Trouxe para este 
trabalho apenas os que considerei pertinentes para o processo de leitura/interpretação, ou seja, 
atribuição de sentido.   
11 RIBEIRO, 2017, p. 69-70. 
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campo educacional público brasileiro, do interesse pelos discentes vulneráveis e pela 

educação pública sistematizada a elas (a mim) destinadas. 

No contexto universitário representado pela Faculdade de Direito (do qual 

também faço parte e vejo ainda poucos semelhantes a mim presentes nesse cenário), 

agora imerso nas estratégias de inclusão da política de ações afirmativas,  o interesse 

pelos discentes vulneráveis e pelas ferramentas de inclusão se faz presente. Por isso a 

escolha do tema.  

Embora algumas das tensões que registrei sejam diferentes, em certa medida, das 

que marcaram a educação básica e os primeiros passos da política de inclusão, 

colocadas  em destaque nesta dissertação, a partir de 2001, como será demonstrado no 

corpo deste trabalho, ainda há muito o que ser registrado, refletido e debatido. 

Transcorrida uma década e meia do que aqui se apontou como marco inicial da política 

de reserva de vagas, alguns nós ainda se fazem presentes, mantendo a relevância do 

debate e a pertinência da abordagem do tema, além da pertinência de documentar, 

registrar e divulgar dados e reflexões acerca da materialização do direito formal 

garantido, na esfera federal, com a lei 12.711/2012. Sobre isso, considerao, ainda, que 

talvez esse meu texto seja um relevante material fornecedor de elementos para as 

futuras avaliações12 das políticas de ação afirmativa. Sobre isso: 

Seja nas universidades federais , nas estaduais ou mesmo nas privadas, 

como produto do Prouni, as políticas de ação afirmativa 

transformaram o perfil do ensino superior brasileiro. Contudo, é bem 

difícil produzir avaliações mais gerais desse processo devido à falta de 

dados públicos sobre as políticas.  

Chegamos aqui a um ponto crítico do ciclo dessa política pública: a 

avaliação. No caso do Brasil, é mais apropriado falar da sua ausência. 

Historicamente, desde a implantação das primeiras políticas de ação 

afirmativa em universidades estaduais e federais, essas instituições 

têm sistematicamente negado o acesso do público e de pesquisadores 

aos dados acerca das políticas, sejam eles de matrícula efetiva de 

alunos, rendimento ou permanência. Com raríssimas exceções, quase 

nada se sabe de concreto sobre as consequências efetivas dessas 

políticas.13 

 
12 No corpo da Lei 12.711/2012, há previsão de avaliação da política, após uma década de 
implementação.  
13 FERES JUNIOR et al, 2018, p. 168. 
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A certeza da existência de projetos sociais em disputa14, que podem ser 

discursivamente identificados, demanda por investigações e análises que possibilitem 

identificar, compreender e registrar visões e posturas socialmente contextualizados, 

conforme demonstra a assertiva abaixo: 

Encontramos no pensamento jurídico a fonte geradora, tanto de 

grandiosas e bem elaboradas teses e projetos para o Brasil, quanto o 

reservatório privilegiado de práticas sociais e ideológicas, a partir das 

quais se difunde uma forma particular de se pensar a organização 

social. A penetração no interior da formação social das concepções de 

ordem e disciplina possibilita, em termos microfísicos, a legitimação 

de um conjunto de normas de legalidade fundantes da forma burguesa 

de estruturar o poder e a sociedade. 15  

 

De acordo com o enunciado acima, no caso da pesquisa em foco, busquei 

apresentar uma leitura (minha interpretação) das pistas/marcas discursivas identificadas 

na dinâmica de funcionamento da política afirmativa, no ambiente investigado. 

 A segunda motivação para a produção deste texto dissertativo é marcada pela 

subjetividade:  os afetos e as afetações no meu percurso profissional. A presença dessa 

categoria é resultado de uma escolha pensada e realizada com fundamento na certeza do 

poder (e da necessidade) de caminhar e transformar. Colaborou para a decisão de não 

excluir a subjetividade, representada pelo ato de assumir os afetos, a leitura de reflexões 

feitas e registradas16, cabendo destacar nesta introdução:   

Embora os sentimentos ou emoções não sejam fenômenos unicamente 

fisiológicos ou psicológicos, eles não são deixados ao acaso ou à 

iniciativa pessoal de cada ator. (...) As emoções nascem de uma 

avaliação mais ou menos lúcida de um acontecimento presenciado por 

um ator provido de sensibilidade própria. Elas são pensamentos em 

ação dispostas num sistema de sentidos e de valores.17  

Orientada está, assim, a minha decisão de não descartar (como se fosse 

possível...) os sentimentos (os afetos, as emoções), presentes, não apenas na nossa 

percepção do mundo, mas também no processo de participação na (micro/macro) 

história, já que   

as emoções, uma vez que são moções, movimentos, comoções, são 

também transformações daqueles e daquelas que se emocionam. 

Transformar-se é passar de um estado a outro: continuamos firmes na 

 
14 Algumas das questões que serviram de motivo para as reflexões foram: Que projeto(s) de sociedade 
está (ão) presente(s)? O que se evidencia nos dados está de acordo com esse projeto(s)? Em que 
medida? 
15 NEDER, 2012, p. 16.  
16 Dentre as leituras por mim realizadas, destaco David Le Breton (2009) e Georges Didi-Huberman 
(2016), que integram a bibliografia desta dissertação. 
17 LE BRETON, 2009, p. 11. 
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nossa ideia de que a emoção não pode ser definida como um estado de 

pura e simples passividade. Inclusive, é por meio das emoções que 

podemos, eventualmente, transformar nosso mundo, desde que, é 

claro, elas mesmas se transformem em pensamentos e ações.18 

  Esse movimento, dinamismo, que impulsiona, é prestigiado em análise feita 

acerca dos “discursos dominantes” na ordem burguesa brasileira, ao se demonstrar que   

que, na contradição entre pensar, agir e sentir, este último ocupa 

um papel muito importante, embora ainda pouco ressaltado, 

capaz de antecipar o agir dos indivíduos pertencentes a classes 

sociais historicamente situadas, pois o pensar não reconhece 

como pertinentes os sentimentos e as emoções que não 

ascendem ao consciente.19 (Grifado para este trabalho.) 

 Assim, constam, nesta dissertação, as inquietações que me impulsionaram e que 

surgiram na relação ensino-aprendizagem, já na adolescência, na escola pública, na 

docência em escolas da rede pública de ensino, a partir de 1997, e, também, no lugar de 

discente20 e pesquisadora, no curso de Direito, quando muito se refletiu sobre 

permanência, no contexto escolar/acadêmico, e exclusão, mesmo diante de inúmeras 

ações21 ditas inclusivas, dentre as quais situa-se, a partir de 2012, a política de reserva 

de vagas. 

Às justificativas introdutórias apresentadas acrescento o prestígio dado às 

diversas formas de linguagem, sempre presentes. Algumas dessas modalidades estão 

nos dados da pesquisa e, consequentemente, aqui, porque, como podemos evidenciar na 

reflexão abaixo sobre linguagem e as simbologias do corpo que comunica,  

Os inumeráveis movimentos corporais empregados nas interações 

gestos, mímicas, posturas, deslocamentos, etc. enraízam-se na 

afetividade individual. Da mesma forma que a pronúncia de uma 

palavra ou o silêncio numa conversa, eles nunca são neutros ou 

indiferentes, manifestando uma atitude moral em relação ao mundo e 

oferecendo ao discurso ou ao encontro uma corporeidade que lhes 

acrescenta ulteriores significações. Esse processo requeira igualmente 

a voz, o ritmo e a elocução, os jogos de olhares, etc., nenhuma parte 

 
18 DIDI-HUBERMAN, 2016, p. 38.  
19 NEDER, 2012, p.51.  
20 Além de professora da rede pública de ensino, no segundo segmento do Ensino Fundamental, passei a 
frequentar as aulas no curso de Direito da Universidade Federal Fluminense, tendo sido beneficiária por 
bônus (estudante de escola pública) e, também, pelas vagas surgidas em decorrência do Reuni 
(Programa do Governo Federal de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais Brasileiras).  
21 Vale destacar que a ação afirmativa de reserva de vagas é uma dentre várias ações possíveis de 
integrar políticas públicas de inclusão.  
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do homem escapa à afirmação de sua afetividade nos momentos em 

que fala ou se cala.22 

  Refletir sobre e falar de exclusão e inclusão, no contexto educacional, na 

educação pública não é tarefa fácil.  Silenciar para mim também não é. Então, optei pelo 

que considerei mais apropriado: discorrer sobre o refletido. Minha escolha é uma 

simbólica demonstração de que, seres vivos, que somos, estamos no mundo para 

compartilhar as nossas emoções, já transformadas ou transformando-as em ações.  

             Sobre as emoções aqui presentes importa, ainda, enfatizar que 

são sempre secretamente duplas, à maneira de um corpo vivo, que tem 

necessidade tanto de substâncias duras – os ossos – como de 

substâncias macias – a carne. Cabe a nós, se quisermos refletir, a 

tarefa de encontrar sinais de inquietação no coração de nossas alegrias 

presentes, bem como possibilidade de alegria no coração de nossas 

dores atuais.23 

 Tanto na educação básica quanto no ensino superior, as conversas, nas salas dos 

professores (como docente) ou nos corredores, na chegada, no(s) intervalo(s), na saída 

(como discente e docente), sempre recheadas de indignação e certa incompreensão, do 

jogo político que define os avanços e retrocessos da inclusão no contexto educacional, 

produziram, desde à juventude e, de forma mais elaborada, a partir de 199724, marcas 

significativas e muitas dúvidas sobre a relação inclusão-exclusão, que tanto vem 

marcando o contexto educacional brasileiro. Nos fragmentos abaixo, é possível verificar 

elementos que apontam para alguns dos problemas enfrentados por educadores e 

educandos:  

Muitos são os problemas a serem considerados. Os índices de fracasso 

e evasão escolar continuam sendo apontados como “endêmicos”, 

constituindo-se como mecanismos poderosos de exclusão escolar e 

social de contingente considerável da população.  

(...) 

Assim, podemos afirmar que o “sentimento de inclusão” provocado 

pela quase universalização da Educação Básica – 97,6% dos 

brasileiros entre 7 e 14 anos estão na escola (IBGE, 2008) – não 

garantiu condições para a mobilidade social e integração no processo 

econômico das classes populares, que continuam sendo excluídas do 

acesso aos saberes e bens culturais historicamente produzidos, agora 

dentro da própria escola. É o que poderíamos denominar de exclusão 

intraescolar. Novamente, faz-se pertinente o debate sobre a qualidade 

 
22 LE BRETON, 2009, p. 39-40. 
23  DIDI-HUBERMAN, 2016, p.45. 
24 Este recorte temporal baseia-se no ano de minha entrada no magistério, a partir de quando, dentre 
outras experiências, passei a ter contato formal com as diversas determinações institucionais que, na 
educação básica, buscaram tratar (e resolver) questões ligadas ao desempenho e à evasão.  
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do ensino e a sua finalidade frente às necessidades dos novos 

contingentes sociais que estão tendo acesso à escola...25 

 

As complexidades acima apontadas, apesar da referência limitar-se ao contexto 

escolar (educação básica), foram, em certa medida, por mim identificadas, na trajetória 

como discente na graduação em Direito, bem como na pós-graduação. As observações 

realizadas nos bancos do bacharelado, nos debates, nas reflexões, nas afetações, 

reavivaram os incômodos já antigos e apenas aparentemente esquecidos.   

No primeiro capítulo da dissertação, pretendo colocar o leitor em contato com O 

contexto: educação, ensino jurídico e políticas de ação afirmativa. Nesta seção do 

trabalho, apresento um breve panorama acerca da política pública de inclusão, na 

Universidade Federal Fluminense e em outros contextos. Discorro, também, sobre a(s) 

pesquisa(s) empírica(s) em ensino jurídico26, que fornece(m) os dados por mim 

analisados, realizada(s) a partir de 2015, na Faculdade de Direito. Foco na investigação 

acerca da política pública objeto deste trabalho, aponto e interpreto, no que for 

pertinente, alguns dos embates identificados.    

O segundo capítulo, intitulado Os Caminhos:  referenciais teórico-

metodológicos, é composto por uma explanação sobre os referenciais metodológicos 

que ofereceram ferramentas para a análise. Busco apresentar os principais conceitos de 

cada referencial, bem como sua contribuição para a investigação e para a compreensão 

dos dados obtidos.  

A hipótese que norteia a observação dos dados, portanto, a leitura por mim 

produzida, consiste na aparente resistência27 às políticas de ação afirmativa e à efetiva 

presença dos alunos ingressantes por reserva de vagas no contexto do curso de Direito, 

o que configura prática discriminatória que contribui para a manutenção do quadro até 

então evidenciado no espaço acadêmico representado pelo curso, majoritariamente 

frequentado por parcelas da sociedade não pretas/pardas e não pobres, motivo pelo qual, 

dentre outros, é considerado um curso elitizado.   

 
25 PLESTCH, 2010, p.73-75.  
26 Grupos de Pesquisa coordenados pelo professor Dr. Delton R. S. Meireles, vinculados à Graduação em 
Direito e ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito/UFF, entre 2015 e 2017. 
27 Tal resistência e suas implicações representam consequentemente um problema e um importante 
ponto de tensão.  
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Sobre as categorias “negro”28 e “preto”, no que diz respeito ao recorte específico 

da política pública sobre a qual discorro nesta dissertação, tomo por base a classificação 

racial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considerada 

classificação oficial no contexto brasileiro. Sobre isso:  

O IBGE trabalha então com o que se chama de “quesito cor”, ou seja, 

a “cor da pele”, conforme as seguintes categorias: branco, preto, 

pardo, amarelo e indígena. Indígena, teoricamente, cabe em amarelos 

(populações de origem asiática, historicamente catalogados como de 

cor amarela), todavia, no caso brasileiro, dada a história de dizimação 

dos povos indígenas, é essencial saber a dinâmica demográfica deles. 

Um outro dado que merece destaque é que a população negra, para a 

demografia, é o somatório de preto + pardo. Cabe ressaltar, no 

entanto, que preto é cor e negro é raça. Não há “cor negra”, como 

muito se ouve. Há cor preta.29  

De acordo com a categorização adotada pelo instituto, são consideradas negras 

todas as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas. O artigo anteriormente 

referenciado destaca ainda que  

Se para as ciências biológicas raça não existe e é consensual nas 

ciências sociais que o conceito de raça está superado, por que a 

insistência, em particular do movimento negro, em usá-lo como um 

paradigma da luta contra a opressão de base racial/étnica, ou seja, do 

racismo? Por questões políticas, já que o racismo existe e é uma 

prática política que tem por base não apenas a existência das raças, 

mas que as “não-brancas” são inferiores.30 

Sobre o conceito de raça:  

Raça não é um termo fixo, estático. Seu sentido está inevitavelmente 

atrelado às circunstâncias históricas em que é utilizado. Por trás da 

raça sempre há contingência, conflito, poder e decisão, de tal sorte 

que se trata de um conceito relacional e histórico. Assim, a história da 

raça ou das raças é a história da constituição política e econômica das 

sociedades contemporâneas.31  

Quanto à categoria silêncio32, esta é percebida como a mais interessante pista 

para compreensão das tensões identificadas no contexto do curso.  Como principal 

chave interpretativa do silêncio, utilizo, embora não exclusivamente, os pressupostos 

teóricos da Análise de Discurso33 presentes nas obras de Eni Orlandi34.  

 
28 No corpo da dissertação, utilizarei as categorias preto e pardo, seguidas da categoria negro entre 
parênteses, tomando por base o entendimento de que são negras as pessoas autodeclaradas pretas e 
pardas.  
29 OLIVEIRA, 2004, p. 58. 
30 Ibidem, p. 59.  
31 ALMEIDA, 2019, p. 24-25.  
32 O silêncio nesta dissertação diz respeito à ausência do dizer, ou seja, ao não-dito, identificado em 
alguns do dados sistematizados pelo grupo de pesquisa.  
33 Inicialmente, esclareço que Análise de Discurso será grafada nesta dissertação com iniciais maiúsculas, 
mantendo-se, nas citações, a forma como originalmente está escrita.  Sobre a Análise de Discurso, 
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A Análise de Discurso ganha especial relevo na abordagem, porque  

Ao definir a linguagem como trabalho, desloca-se a importância dada 

à sua função referencial. Essa função tem ocupado uma percepção 

central na linguística clássica e daí decorre pensar-se a comunicação 

apenas sob o enfoque da informação. Na perspectiva da análise de 

discurso, entretanto, tomar a palavra é um ato social com todas as suas 

implicações: conflitos, reconhecimentos, relações de poder, 

constituição de identidades etc. 

A linguagem, assim, não é vista apenas como suporte de pensamento, 

nem somente como instrumento de comunicação.  

Além disso, a definição de linguagem como trabalho desloca 

percursos: se faz um percurso que não passa só pelo psíquico ou pelo 

social estritamente, mas também pelo domínio da ideologia.35  

As ferramentas teóricas da Análise de Discurso compõem a principal lente 

utilizada no processo de observação e leitura/interpretação do corpus selecionado. Por 

tratar esta dissertação do campo educação, com o qual mantenho uma relação afetiva, 

destaco ainda, sobre essa metodologia, que  

A análise de discurso visa construir um método de compreensão dos 

objetos de linguagem. Para isso, não trabalha com a linguagem 

enquanto dado, mas como fato. Ela tem sua origem ligada ao político 

ou, melhor dizendo, como afirma Courtine (1986), a análise de 

discurso procura “compreender as formas textuais de representação do 

político”.  

Mais do que isso, ela acaba por inaugurar uma nova percepção do 

político, pela convivência com a materialidade da linguagem, 

materialidade essa ao mesmo tempo linguística e histórica. Em 

consequência, ela desloca tanto o que se considera como “linguístico” 

como aquilo que se entende como “político” e como “histórico”. E, 

para levar em conta essa complexidade do fato-linguagem, a análise 

 
utilizada como referencial teórico-metodológico que orienta a interpretação de dados por mim 
realizada, aponto, ainda, a seguinte referência: Historicamente, a análise de discurso, fundada por M. 
Pêcheux, se dá nos anos 60, filiada teoricamente aos movimentos de ideias sobre o sujeito, a ideologia e 
a língua. Ela marca sua singularidade por pensar a relação da ideologia com a língua, afastando a 
metafísica, trazendo para a reflexão o materialismo e não sucumbindo ao positivismo da ciência da 
linguagem. Pós-estruturalista, se beneficia do não conteudismo – seja do sentido, seja do sujeito como 
origem. Nem formalista, nem funcionalista: materialista. Distancia-se deste espaço da objetividade 
prática a que os europeus, diz Pêcheux (2011), chamam de liberalismo ou pragmatismo. Este é um dos 
seus pontos de ataque: o materialismo. (...)  (ORLANDI, 2016, p. 37.)   
34 As referências bibliográficas deste trabalho apresentam um conjunto de obras que discorrem sobre as 
questões aqui presentes. A principal obra de apoio é As formas do silêncio: no movimento dos sentidos, 
de 1995.  
35 ORLANDI, 2012, p. 21-22.  
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de discurso se constrói um lugar particular entre a disciplina 

linguística e as ciências das formações sociais.  

A análise de discurso se concebe como um “dispositivo que coloca em 

relação, sob uma forma mais complexa do que a de uma simples co-

variação, o campo da língua (suscetível de ser estudado pela 

linguística) e o campo da sociedade apreendida pela história (nos 

termos de relações de força e de dominação ideológica)” (Gadet, 

1989). Essa concepção da análise de discurso encontra eco no fato de 

que o discursivo materializa o contato entre o ideológico e o 

linguístico.36  

 

No que diz respeito ao silêncio ressalto que, de acordo com o referencial em 

destaque,   

O silêncio não é diretamente observável e, no entanto, ele não é o 

vazio, mesmo do ponto de vista da percepção: nós o sentimos, ele está 

“lá” (no sorriso da Gioconda, no amarelo de Van Gogh, nas grandes 

extensões, nas pausas.  

Para torná-lo visível, é preciso observá-lo indiretamente por métodos 

(discursivos) históricos, críticos, des-construtivistas.  

É preciso aqui lembrar que pensamos a relação indireta entre o 

produto e sua “origem”, na sua “causa”. Sem considerar a 

historicidade do texto, os processos de construção dos efeitos de 

sentidos, é impossível compreender o silêncio.  

Não podemos observá-lo senão por seus efeitos (retóricos, políticos) e 

pelos muitos modos de construção da significação.  

Quando se trata do silêncio, nós não temos marcas formais mas pistas, 

“traços”.  

É por fissuras, rupturas, falhas, que ele se mostra, fugazmente...37 

Assim, o silêncio, bem como as palavras, os dados e os afetos são analisados, 

ganhando significados que são produzidos em um contexto bastante específico, a 

leitura/interpretação das categorias observadas é possibilitada pelas ferramentas teóricas 

selecionadas. Da Análise de Discurso, que tem metodologicamente especial 

participação na condução do processo de atribuição de sentido, fornece as principais 

 
36 ORLANDI, 2008, p. 31.  
37 ORLANDI, 1995, p. 47-48. 
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diretrizes, dentre as quais destaco: condições de leitura38, formação discursiva39 e 

ideologia40.   

Suas diretrizes 

(...) vão na direção de pensar a língua como “base comum de todos os 

processos discursivo”, ou seja, de pensar a necessidade de se manter a 

noção de língua (enquanto estrutura) como pré-requisito indisponível 

para se pensar os processos discursivos. Entretanto, não se trata de 

pensar a língua enquanto forma abstrata mas em sua materialidade.41  

Uma coisa pode ter diferentes sentidos para os sujeitos. E é aí que se 

manifesta a relação contraditória da materialidade.  

Falar em “efeitos de sentido” é pois aceitar que se está sempre no 

jogo, na relação das diferentes formações discursivas, na relação entre 

diferentes sentidos. Daí a necessidade do equívoco, do sem-sentido, 

do sentido “outro” e, consequentemente, do investimento em “um 

sentido.  

Aí se situa o trabalho do silêncio.42  

 

 
38 Condições de produção e/ou de leitura dizem respeito ao fato de que Todo falante e todo ouvinte 
ocupa um lugar na sociedade, e isso faz parte da significação. (...) O lugar assim compreendido, 
enquanto espaço de representações sociais, é constitutivo das significações. (ORLANDI, 2012, p. 22.) 
39 Para a Análise de Discurso, As diferentes formulações de enunciados se reúnem em pontos de dizer, 
em regiões historicamente determinadas de relações de força e de sentidos: as formações discursivas. 
Expliquemo-nos. Para Pêcheux, o discurso é efeito de sentidos entre locutores. Compreender    o que é 
efeito de sentidos é compreender que o sentido não está (alocado) em lugar nenhum mas se produz nas 
relações dos sujeitos, dos sentidos, e isso só é possível, já que sujeito e sentido se constituem 
mutuamente, pela sua inscrição no jogo das múltiplas formações discursivas (que constituem as distintas 
regiões do dizível para os sujeitos). As formações discursivas são diferentes regiões que recortam o 
interdiscurso (o dizível, a memória do dizer) e que refletem as diferenças ideológicas, o modo como as 
posições dos sujeitos, seus lugares sociais aí representados, constituem sentidos diferentes. O dizível (o 
interdiscurso) se parte em diferentes regiões (as diferentes formações discursivas) desigualmente 
acessíveis aos diferentes locutores. (ORLANDI, 1995, p. 20.) 

40 A concepção de ideologia da Análise de Discurso vertente francesa, considera que a ideologia não 
funciona como um mecanismo fechado (e sem falhas) nem a língua como um sistema homogêneo. Mais  
precisamente, como tivemos a ocasião de afirmar muitas vezes em nosso trabalho (Orlandi, 1983, 
p.162), a relação entre língua e discurso se faz por recobrimentos e suas fronteiras são colocadas em 
causa constantemente. A língua não existe pois sob a “forma de um bloco homogêneo de regras 
organizado à maneira de uma máquina lógica” (Pêcheux, idem). Daí o vai-e-vem incessante entre a 
ordem das coisas, a do pensamento e a do discurso e que mostra a decalagem constante entre 
pensamento e forma gramatical na constituição discursiva dos referentes. Há, em suma, uma separação 
irremediável entre a ordem das coisas e a do discurso.  
A ideologia se produz justamente no ponte de encontro da materialidade da língua com a materialidade 
da história. Como o discurso é o lugar desse encontro, e do discurso (materialidade específica da 
ideologia) que melhor podemos observar esse ponto de articulação. (ORLANDI, 1995, p. 19-20) 
41 Idem, p. 19. 
42 ORLANDI, 1995, p. 21-22. 
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Sobre o silêncio43, coloco em relevo que o problema da pesquisa aqui exposta 

diz respeito à atribuição de significados (interpretação) à ausência do dizer, no contexto 

de implementação e desenvolvimento da denominada Lei de Cotas, no curso em 

evidência.  Busco interpretá-lo, bem como também o faço quanto aos dados e às 

palavras, indicando possibilidades de sentidos, já que todas essas categorias são 

consideradas discursos da comunidade acadêmica.  

O principal sentido atribuído ao silêncio é, em síntese, de que este se manifesta 

como ferramenta de reprodução e manutenção da estrutura até então vigente, 

dificultando ou mesmo inviabilizando mudanças, um “deixa quieto”44 acadêmico.  

Além da Análise de Discurso, vertente francesa45, integram o conjunto de lentes 

que conduzem o olhar, conceitos sociológicos da Pierre Bourdieu46 e da Teoria Crítica 

da Raça47.  

É no terceiro capítulo, Dados e sentidos: Entre afetos, palavras e silêncios, que 

apresento o meu recorte da pesquisa: os dados e os sentidos a eles atribuídos, bem como 

a verificação da existência ou não de contradições e conflitos, no que diz respeito à 

dinâmica de funcionamento da política afirmativa de inclusão, atentando para a relação 

entre teoria e prática, lei e efetividade da lei, portanto.   

 
43 Interpreto o silêncio nesta dissertação como técnica de reprodução da estrutura social excludente 
dentro do contexto acadêmico, portanto, de manutenção do status quo do curso de Direito, 
historicamente frequentado por discentes não pretos/pardos e não pobres, consequentemente, um 
espaço altamente elitizado. 
44 A expressão popular “deixa quieto” significa deixar para lá, esquecer. No contexto de implementação 
e desenvolvimento da política, silenciar (“deixar quieto”) é por interpretado como uma metodologia de 
esquecimento, e consequentemente, não efetividade da Lei de Cotas.  
45 Em outra parte do texto serão apresentadas, no que for pertinente, explicações acerca da escolha da 
vertente francesa da Análise de Discurso para a realização do trabalho de leitura dos dados. Cabe, no 
entanto, esclarecer, desde já, que a vertente francesa da Análise de Discurso, representada, por M. 
Pêcheux, é sustentada fundamentalmente pelo lugar particular que ele dá à língua, de um lado, em 
relação à ideologia, que ele trata no domínio conceptual do ‘interdiscurso’, e, de outro, ao inconsciente, 
na relação da língua com o que seria a ‘lalangue’ (Lacan) e de que Pêcheux não trata especificamente 
em seu trabalho, já que ele visa justamente o outro lado dessa relação: o discurso como lugar de contato 
entre língua e ideologia. 
Isto lhe permite conceber, diferentemente das ciências sociais, o que é e como funciona a ideologia pela 
não-transparência da linguagem: leia-se pela tomada em consideração da materialidade linguística, ao 
mesmo tempo em que desloca o conceito de língua em sua autonomia absoluta (como é vista na 
linguística) para a autonomia relativa (pensando a materialidade histórica). Daí ser a análise de discurso 
por ele proposta distinta da análise de conteúdo e da análise linguística.” (ORLANDI, 1995, p. 16-17.)  
46 Pierre Bourdieu é um filósofo social francês, com amplo estudo e produção nas áreas de educação, 
cultura, arte, política, economia, literatura, direito e filosofia. 
47 Segundo Pires e Silva (2015), a Teoria Crítica da Raça fornece instrumental teórico que possibilita 

utilizar o critério raça como lente de análise de realidades em que mulheres negras e homens negros 
estejam situados.    
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Entendo que debruçar sobre as relações de força, tensões e disputas, 

identificadas no ambiente investigado, pode servir ao apontamento da existência das 

mesmas tensões típicas de qualquer espaço institucional, lugar de reprodução da ordem 

vigente (hegemonia), mas também de movimentos contra-hegemônicos. Contribui para 

esse ponto da reflexão, a perspectiva presente na sociologia de Pierre Bourdieu que, no 

trecho a seguir, é ilustrada com um dado biográfico do pesquisador:   

Os leitores são claramente direcionados para compreender que uma 

vida só pode ser entendida em termos de sua trajetória através de 

campos sociais específicos. A análise de Bourdieu sobre os modos 

como o sistema educacional que ele experimentou operava para 

classificar e selecionar – para eleger aqueles que o elegeram – e 

através do qual ele foi “consagrado” como um filósofo, antropólogo e 

sociólogo posiciona os leitores para se concentrarem no “campo”. Nós 

somos levados a compreender os modos de formação da mobilidade 

social de Bourdieu, sua erudição – e sua paixão pelo rúgbi – através e 

a partir da necessária “conciliação de contrários” de uma vida vivida 

pelos interstícios de campos culturais e de classe socialmente em 

oposição (2005b:145-146[2004:130-131]).48 

 

Sobre a escolha da Análise de Discurso, abro aqui um espaço narrativo a fim de 

compartilhar uma informação: a obra As formas do silêncio, no movimento dos 

sentidos49, de Eni Puccinelli Orlandi, foi apresentada a mim, em 1996, quando cursei a 

graduação em Letras, na Universidade Federal Fluminense, iniciada no segundo 

semestre de 1994. A leitura, uma das diversas outras realizadas em uma das disciplinas 

do campo da Linguística, foi, àquela época, o material que forneceu suporte teórico para 

eu escrever um artigo, não publicado, sobre a presença do silêncio no folclore brasileiro.  

A ideia de escrever o artigo, uma das atividades avaliativas do curso, surgiu com 

a leitura do livro anteriormente referenciado, e que me forneceu um amplo material 

teórico sobre a categoria silêncio, suas mais diversas formas e suas múltiplas 

possibilidades de sentido.   

O texto acadêmico que escrevi naquele momento tomou por base muitas das 

memórias de vários momentos de minha infância e do convívio familiar, em especial 

com minha avó, Judith Luiza de Moura, uma senhora benzedeira que cuidava de todos 

os integrantes da família e da vizinhança, com seus chás, rezas, simpatias e conselhos. 

Minha avó tinha uma relação especial com o silêncio, que muitas vezes 

costurava as relações interpessoais (entre os mais novos e os mais velhos), bem como o 

 
48 GRENFELL, 2018, P. 107. 
49 A publicação é de 1995, e sobre seu conteúdo haverá exposição no corpo do trabalho.  
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convívio com os elementos da natureza, dentre os quais destaco a relação com as 

tempestades.  

Lembro-me que por diversas vezes, iniciadas as típicas tempestades de verão, 

diante da possibilidade de avarias no telhado da casa em que ela morava, e bastante 

frequentada por mim, por meus primos e minhas primas, moradores de residências 

construídas no mesmo quintal, bem como pelos amiguinhos e amiguinhas da 

vizinhança, ela colocava as crianças no quarto dos filhos solteiros, que tinha laje. As 

crianças ficavam todas ajoelhadas diante de um altar, rezando de olhos fechados e 

silenciosamente o que ela determinava, em geral Pai Nosso e Ave Maria, que eram as 

mais conhecidas, até a tempestade passar.  Recordo-me que ela acendia uma vela e que 

havia no altar uma imagem de uma mulher muito linda, que hoje identifico como 

Iemanjá. Eu, em geral, fechava os olhos e, quando minha avó saía, continuava rezando, 

de olhos abertos, olhando a vela e a imagem.  

O silêncio também nos acompanhava nas refeições feitas no horário do almoço, 

durante a semana, quando meu avó, Tiago Duarte de Sá, um homem branco, no 

intervalo da jornada de trabalho numa fábrica de papelão, localizada no bairro em que 

morávamos, sentava-se para almoçar com ela. Eu gostava de almoçar com os dois, 

mesmo que a refeição fosse ainda mais simples que a servida em minha casa. Lembro-

me que enquanto ela preparava o prato (o feijão era colocado primeiro, depois a farinha, 

ambos misturados formavam uma espécie de tutu, feito no prato mesmo, depois ela 

colocava o arroz, uma verdura ou legume e, normalmente, ovo frito), eles conversavam 

um pouco, meu avó bebia uma cachaça em um copo bem pequeno e transparente e eu 

acompanhava tudo (gostava muito daquele momento), em silêncio. Na hora de comer, 

todos ficávamos em silêncio. Ela dizia que fazia mal falar na hora de comer.  

Quando ela recebia visita apenas de adulto, eu gostava de ficar por perto, 

observando tudo o que acontecia e que era conversado. Não podia falar, tinha de ficar 

quietinha, porque ela avisava que “em conversa de adulto, criança não podia se meter”. 

As narrativas que ouvia e sobre as quais não podia falar, portanto, sem que eu 

interagisse minimamente com aquelas pessoas, eram material de tremendo aprendizado. 

Eu me tornava a cada visita recebida ainda mais “esperta”.  

A casa de minha avó, apesar da grande simplicidade, era de uma riqueza 

absurda. Eu me trancava no banheiro para ler as folhas de jornal que ficavam no chão 

para absorver o molhado do piso. Fazia o mesmo na sala, onde deitada, lia as notícias 

expostas nas folhas de jornal que lá eram estendidas depois de encerado o piso de 
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vermelhão. Desde a infância, ser posta em silêncio (reproduzindo as práticas até então 

vivenciadas por minha comunidade, mantendo aquela forma de viver) ou escolhê-lo 

como metodologia de ação para atingir algum objetivo (ler em silêncio para não ser 

percebida e, consequentemente, interrompida, tornou-se um hábito) fez parte de minha 

rotina. Na adolescência isso mudou.  

Entre os onze e os quatorze anos, cursei o antigo ginásio. Foi nesse período que 

aprendi a romper com alguns hábitos, dentre eles o de obedecer às determinações dos 

adultos (em especial dos familiares). A lição que me despertou para esse novo modo de 

agir veio de duas professoras: uma de Língua Portuguesa e outra de História. A primeira 

me estimulou (mesmo sem saber) a relacionar o mundo imaginário com a realidade. 

Tanto os poemas quanto os textos ficcionais em prosa ganharam uma nova dimensão 

em minha vida. Ler passou a ser ainda melhor e uma ação mais necessária e querida. A 

segunda me disse com todas as letras numa aula em que eu questionei seu 

inconformismo com a de recursos materiais de seus alunos (lembro-me de ter dito a ela: 

“Tem gente que toma banho de cumbuca, mas tem gente que não tem água para tomar 

banho.” E ela prontamente me respondeu: “Tem gente que toma não tem água para 

tomar banho; há quem tome banho de cumbuca; alguns, de ducha e outros  de 

cachoeira.” Eu silenciei e entendi. Dei um sorriso e ela completou. “Erli, para tudo na 

vida há uma explicação. Podemos até não saber qual é, mas há. Então sempre pergunte 

“por quê?”.  

Essa dica foi valiosíssima, porque a aceitei e passei a não mais silenciar 

(aceitar), sempre perguntando o porquê, nas mais diversas situações cotidianas. O 

episódio mais marcante ocorreu no dia em que, com quatorze anos, num sábado, na hora 

do almoço, momento em que não mais predominava o silêncio, pedi ao meu pai 

autorização para ir à praia com minhas amigas. A solicitação tomou por base o fato de 

meu irmão, que tinha treze, costumeiramente aproveitar o verão na praia com os 

amigos, sempre desacompanhado de qualquer adulto. O pedido recebeu como resposta 

um sonoro “não”. A minha reação foi diferente da de costume (quase sempre acatava as 

determinações de meus pais), dessa vez questionei perguntando o porquê da negativa. 

Meu pai não entendeu meu comportamento (“Oxente, menina, tá ousada!”). Eu me 

expliquei utilizando o argumento que me foi ensinado pela professora. Ele silenciou e, 

depois de alguns minutos, respondeu que eu podia ir e retirou-se da mesa. Daquele dia 

em diante, passei a curtir o verão, a gostar da estação e a ter certeza de que a escola era 

a minha ferramenta para melhorar as minhas condições de existência.  
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Esses e outros afetos não relatados e sua ligação com o silêncio foram retomados 

conscientemente em fins da década de 1990 e não mais esquecidos. Estar em silêncio, 

romper os silêncios, atribuir sentidos aos silêncios identificados, nos mais diversos 

espaços por mim de alguma maneira frequentados, tornou-se ação habitual.  

  Apesar de não ser objeto específico deste trabalho, além dos dados obtidos nas 

investigações realizadas na graduação, nas pesquisas realizadas pelos integrantes do 

grupo de pesquisa50 sobre ensino jurídico, que forneceu os dados aqui analisados,  

selecionei para integrar esta dissertação, pelo interesse em apontar marcas significativas 

do processo de reprodução e manutenção de determinadas categorias nos diversos 

segmentos do universo acadêmico,  o processo de judicialização do Edital/2017 da pós-

graduação em Sociologia e Direito, que marcou o início do período letivo do mesmo 

ano, fornecendo alguns elementos curiosos, merecedores de registro.   

Enfim, no desenvolvimento do capítulo, procurei expor meu olhar sobre uma 

interface do ensino jurídico ministrado na graduação em Direito da Universidade 

Federal Fluminense, situada em Niterói51, a partir da entrada dos alunos ingressantes 

por política de reserva de vagas, os popularmente chamados “cotistas”, pensando, em 

especial, nas categorias exclusão e inclusão, anteriormente apontadas. Dissertei 

tomando por base a reflexão feita sobre o que foi sistematizado (os dados), lido, 

escutado, visto e sentido, dando atenção ao “silêncio”52, suas formas e seus sentidos.  

 Destaco, como ponto de partida, um depoimento que constitui uma avaliação dos 

primeiros momentos da entrada e permanência dos alunos ingressantes por ação 

afirmativa no curso: 

Esse ingresso não foi simples, até porque conciliar faculdade com 

estágio, morando longe... Isso conjugado com uma faculdade que é 

muito conteúdo por disciplina, que é muita prova, muita avaliação, 

esse método de os professores acharem que têm de passar quinhentos 

trabalhos, que a disciplina dele é a única do período, tudo isso 

dificulta bastante dar conta, mas a gente vai tentando, a gente vai 

virando algumas madrugadas, não que isso seja positivo, acho que tem 

toda uma crítica ao sistema de educação, ao sistema de ensino, um 

grande problema, mas enquanto a universidade não consegue 

 
50 Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos Governança e Poder, sobre o qual se discorrerá adiante.  
51 A Universidade Federal Fluminense oferece o curso de Direito nas seguintes unidades: Macaé, Niterói 
e Volta Redonda.  
52 ORLANDI,1995, p. 29-41. 
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mecanismos para que o estudante permaneça a gente vai se virando 

para que a gente consiga se formar.53 

A complexidade apontada no depoimento foi merecedora de sistematização e 

registro dos dados, ambos realizados pelos alunos envolvidos da pesquisa, em 

2015/2016. O trabalho agora é, apenas, produzir uma leitura interessada54 de 

determinado corpus desses dados, bem como das outras categorias sobre as quais já 

discorri acima e que serão retomadas e desenvolvidas a seguir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
53 Depoimento de estudante denominado A6, no grupo focal, realizado em 2016, uma das fases da 
pesquisa realizada. 
54 O interesse que caracteriza o processo de leitura e de escritura desta dissertação mantém relação 
com a minha trajetória no campo da educação, iniciada em 1979, na Escola Estadual Vital Brasil, 
localizada em Tribobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nessa escola, cursei da primeira série à quarta 
séries. Entre 1983 e 1986, estudei na Escola Estadual Dalila de Oliveira Costa, situada no bairro Arsenal, 
São Gonçalo, Rio de Janeiro, onde estudei da quinta até a oitava séries. Entre 1987 e 1990, minha 
trajetória ocorreu no Liceu Nilo Peçanha, no Centro de Niterói, Rio de Janeiro. A minha ida para essa 
última instituição, em particular, foi bastante confusa. Meu pai considerava que eu não precisava mais 
estudar, porque já tinha cursado até a 8ª série, o que para ele era muito, por isso, segundo dizia, podia 
até trabalhar como cozinheira ou empregada doméstica na Zona Sul do Rio (ele mesmo se encarregaria 
de arrumar uma residência que estivesse precisando de alguém, porque, como trabalhador da 
construção civil, tinha contato com muitas “madames” que sempre estavam precisando de empregada). 
Fiquei desesperada com a sua postura e minha mãe me garantiu que eu não pararia de estudar. Na 
época, achei que seria impossível romper com aquela imposição de meu pai, mas minha mãe, sofrendo 
dos mais variados tipos de violência, cumpriu a sua palavra e eu consegui estudar numa das escolas 
públicas mais conceituadas de Niterói, onde conheci pessoas  social e culturalmente diferentes de mim. 
No Liceu, sentia-me feliz. A última fala do meu pai para a minha mãe, naquele momento de negativa 
quanto à continuidade de minha trajetória escolar, foi algo assim: “Você vai se arrepender, essa menina 
é inteligente, se ela estudar vai ser muito perigosa.” Acho que ele se referia as rupturas com os sistemas 
de dominação. As minhas vivências na educação pública como discente, no antigo primeiro e segundo 
graus, marcaram o início do que hoje é meu interesse por educação pública voltada para os estudantes 
vulneráveis.  
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CAPÍTULO I – O CONTEXTO: EDUCAÇÃO, ENSINO JURÍDICO E 

POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA  

A academia não é o paraíso. Mas o aprendizado é um lugar onde o 

paraíso pode ser criado. A sala de aula, como todas as suas 

limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse 

campo de possibilidades temos a oportunidade de trabalhar pela 

liberdade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura da 

mente e do coração que nos permita encarar a realidade ao mesmo 

tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar 

fronteiras, para transgredir. Isso é a educação como prática da 

liberdade.  

bell hooks55  

 

Sendo a sociedade brasileira historicamente caracterizada pela estratificação e, 

portanto, pela desigualdade, o campo da educação sistematizada, como instituição que 

integra esse todo, foi desde os primórdios marcado pela discriminação estrutural e 

manutenção das estruturas de poder.  

Sobre essa relação entre estrutura social e os processos de discriminação, 

tomando por base os pressupostos da Teoria Crítica da Raça, explica Adilson José 

Moreira:  

Mesmo sociedades democráticas podem desenvolver hierarquias de 

status que têm a função de determinar qual é o lugar que determinados 

segmentos devem ocupar. Como afirmado anteriormente, um sistema 

de sentidos sociais mantém a hierarquia de status ao atribuir 

características positivas e negativas a diferentes populações, processo 

que procura legitimar as relações assimétricas de poder. Um ponto 

importante emerge nesse processo: as identidades dos grupos estão 

necessariamente interligadas, sendo parcialmente construídas em 

relação à identidade dos membros do outro grupo. Em função disso, 

quaisquer mudanças no status social de um grupo afeta a identidade 

do outro. Isso significa que a dinâmica social está marcada por uma 

constante competição pela manutenção ou desestruturação de status 

social. Os sistemas de subordinação possuem certa estabilidade 

porque os grupos majoritários estão sempre comprometidos com a 

preservação de uma ordem social baseada em diferenciações entre as 

várias classes de pessoas.56  

 

Antes de eu apresentar a abordagem mais específica sobre o curso de Direito e sua 

relação com a política de ação afirmativa, considero importante apontar os principais 

 
55 Ensinando a Transgredir: A Educação como Prática da Liberdade. 1994.  
56 MOREIRA, 2017, p.167-168.  
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marcos históricos da educação no Brasil, relevantes para o trabalho dos dados que 

integram o corpus de análise desta dissertação.   

Desde a vinda dos padres jesuítas57 para o Brasil-Colônia58, no século XVI, até 

meados do século XVIII, quando foram expulsos, pelo Marques de Pombal59, em 1759, 

a educação esteve sob a responsabilidade clerical. As escolas que ensinavam a ler, 

contar e escrever, incluindo o processo de catequização60 dos indígenas, formaram o 

modelo (religioso) educacional brasileiro, durante dois séculos de atuação jesuítica.  

Com a saída dos padres e a vinda da família real, em 1808, um outro modelo de 

ensino passou a vigorar, oferecendo mais condições, aos que tinham acesso à educação 

(os filhos da elite), de realizar sua formação, no Brasil, sem a necessidade, portanto, de 

fazer o deslocamento para a Europa.  Nessa época, abriram-se as portas para os 

primeiros cursos superiores, mesmo que de cunho profissionalizante.  

 Outro momento de grande interesse para a educação sistematizada no Brasil 

ocorreu a partir de 1822, com a Independência do Brasil, valendo destacar, apesar da 

ausência de efetividade, a Constituição de 1824, que instituiu o ensino primário e 

gratuito para todos os cidadãos. 

Diante da sua importância, cada vez mais a educação assumiu caráter 

político, devido ao seu papel na sociedade como instrumento de 

transmissão da cultura e formação da cidadania: formar o cidadão, ou 

seja, o sujeito político que conhece seus direitos e deveres.  

Nesse sentido, os projetos educacionais passaram por um período de 

otimismo, em que a escola representava a esperança de 

 
57 Sobre a vinda dos padres jesuítas para o Brasil, o primeiro grupo, liderado por Manuel da Nóbrega, 
chegou em 1549, na comitiva de Tomé de Souza, primeiro governador-geral. A introdução da companhia 
no Brasil não antecedeu somente à das demais ordens regulares, mas também à fundação na Bahia do 
primeiro bispado, em 1551. Ao lhes garantir, assim, o monopólio das atividades de conversão do gentio, 
patenteava-se a confiança depositada nos jesuítas pelos monarcas portugueses. No entanto, suas 
atividades catequéticas não demoraram a provocar dificuldades com o novo prelado, D. Pero Fenandes, 
incapaz de compreender os métodos originais que eles utilizavam para catequizar os indígenas. (...) 
Assim, logo passaram a atuar no ensino das primeiras letras, ministradas tanto aos nativos quanto aos 
filhos dos colonos. Por outro lado, à medida que se fixavam em diversas religiões da colônia, foram 
abrindo colégios, instituições inovadora na época, cujo número chegou a 19 em meados do século XVII. 
Neles, lecionava-se o latim, a filosofia e a teologia e, visando a fomentar a atividade missionária e 
estimular vocações, os colégios incentivavam os que desejavam apenas adquirir uma sólida formação 
humanística que os habilitasse a ingressar na Universidade de Évora, mantida pela Companhia, ou na de 
Coimbra, onde os inacianos tinham papel de relevo. (VAINFAS, 2000, p. 126-127.)   
58 Brasil-Colônia é o nome comumente utilizado para referenciar cronologicamente o Brasil no período 
compreendido entre 1500 e 1808.   
59 Marques de Pombal (1770), anteriormente Conde de Oeiras (1759), foi o principal ministro do reinado 
de D. José I (1750-77), associado a uma série de medidas que causou ampla reorganização de Portugal e 
de seu império. (VAINFAS, 2000, p. 377.) 
60 A catequização dos indígenas consistiu, em apertada síntese, no processo de conversão dos povos 
originários ao cristianismo.  
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democratização da sociedade. Depois, alguns teóricos destacaram o 

caráter ideológico da escola, como lugar de inculcação das ideias da 

classe dominante, o que realçava apenas o seu caráter reprodutor do 

sistema. Entre esses dois pólos, foi tecida a rede entre educação e 

sociedade, para destacar não só seu papel integrador, mas também de 

uma possível crítica e inovação. Se a educação “não pode tudo”, 

mesmo assim ela tem uma função importante a desempenhar, porque 

ela não só instrui socializando, como pode ser emancipadora, ao abrir 

espaços para a desmistificação da ideologia.61 

 

 A partir da década de 1850, uma série de realizações no campo educacional 

inaugurou um novo cenário, preservando, no entanto, a seletividade, o que se pode 

inferir com a leitura dos trechos que seguem:   

Duas características básicas marcaram o ensino dessa época: o aparato 

institucional de ensino existente era carente de vínculos mais efetivos 

com o mundo prático e/ou com a formação científica; e era um ensino 

mais voltado para os jovens que para as crianças.  

No campo do ensino superior, quem quisesse uma boa escola deveria 

se deslocar para aos cursos jurídicos de São Paulo e Olinda. Quem 

desejasse seguir a carreira médica deveria se contentar com a Bahia e 

o Rio de Janeiro...62 

O processo iniciado por d. João VI, e interrompido com sua volta 

inesperada a Portugal, teve continuidade com seu filho d. Pedro. 

Guardadas as especificidades do momento, o certo é que, logo após a 

declaração de independência, o imperador apoiava a fundação de 

novas instituições de saber. Esse é o caso das escolas de direito que, 

criadas cinco anos após o rompimento com Portugal, tinham como 

meta a elaboração de um código único e desvinculado da tutela 

colonial, bem como a formação de uma elite intelectual nacional mais 

autônoma.63   

Na fase denominada República Velha64 (1889-1930), o quadro não foi diferente:  

No início da República, houve o privilégio do “entusiasmo pela 

educação”, mas isso não durou muito. Tal situação se repetiu por volta 

da Primeira Guerra Mundial (1914-1917). (...) em 1920, surgiu entre 

alguns grupos de intelectuais a ideia de “republicanização da 

República”. Era como se, depois de duas décadas, as promessas dos 

governantes de criar um Brasil diferente daquele que existiu sob o 

Império não tivessem sido realizadas. No campo da educação havia 

 
61 ARANHA, 2006, p. 245.  
62 GHIRALDELLI JUNIOR, 2008, p.29.  
63 SCHWARCZ, 1993, p.32.  
64 A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, por ato do marechal Deodoro da Fonseca. 
Apesar de república significar governo do povo, a República Velha foi também denominada República 
dos Fazendeiros, República dos Coronéis e República Café-com-Leite, em que o café representava os 
fazendeiros paulistas e leite, os fazendeiros de Minas. Assim, mantém as relações de dominação e o 
poder concentrado nas mão de alguns grupos. (VAINFAS, 2000, p. 631-633.) 
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um dado em favor dessa reclamação: em 1920, 75% da população em 

idade escolar ou mais era analfabeta. Para os olhos de alguns, era 

como se a República não tivesse de fato tornado a “coisa pública” algo 

realmente público – o ensino público não aparecia como prioridade.65  

      O contexto, a partir da década de 1930, como os demais, foi marcado pela 

relação entre reprodução e manutenção da estrutura social hierarquizada, logo, de 

poder e dominação. O sistema de ensino, que pode ser compreendido sob a 

perspectiva da expansão do capitalismo, caracterizou-se pela contradição, 

uma vez que o sistema escolar, a contar de então passou a sofrer, de 

um lado, a pressão social de educação, cada vez mais crescente e cada 

vez mais exigente, em matéria de democratização do ensino, e, de 

outro lado, o controle das elites mantidas no poder, que buscavam, por 

todos os meios disponíveis, conter a pressão popular, pela distribuição 

limitada de escolas, e, através da legislação do ensino, manter o seu 

caráter ‘elitizante’.66    

Em síntese, as diretrizes da educação sistematizada no Brasil, historicamente, 

atribuíram à instituição escolar, mesmo que velada ou simbolicamente, o papel de  

ajudar a manter privilégios de classes, apresentando-se ela mesma 

como uma forma de privilégio, quando se utilizou de mecanismos de 

seleção escolar e de um conteúdo cultural que não foi capaz de 

propiciar às diversas camadas sociais sequer uma preparação eficaz 

para o trabalho. Ao mesmo tempo que ela deu à camada dominante a 

oportunidade de se ilustrar, ela se manteve insuficiente e precária, em 

todos os seus níveis, atingindo apenas uma minoria que nela 

procurava uma forma de conquistar ou manter status.67  

Enfim, a expansão da educação sistematizada no Brasil ficou marcada pela  

[...] necessidade da escola pública, leiga, gratuita e obrigatória. Esta 

exigência tornou-se mais premente devido ao crescimento das 

indústrias e à explosão demográfica. Apesar da efetiva extensão dos 

programas de atendimento, as medidas tomadas pelos governos ainda 

são suficientes, principalmente nos países em desenvolvimento. 

Abundante legislação procura sanar as deficiências, mas nem sempre 

de modo eficaz.  

A ampliação dos três níveis de ensino (fundamental, secundário e 

superior) da rede escolar, inclusive com a proposta de melhor 

integração entre eles, deveu-se à expansão da indústria e do comércio, 

à diversificação das profissões técnicas e dos quadros burocráticos 

na administração e organização dos negócios.68 

 
65 GHIRALDELLI JUNIOR, 2008, p.32-33.  
66 ROMANELLI, 2012, p.64-65.  
67 ROMANELLI, 2012, p.23-24.  
68 ARANHA, 2006, p. 246. 
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A estrutura excludente, desde os primórdios da educação no Brasil, contribui para 

entender a luta histórica também dos movimentos sociais69, no sentido de se 

implementarem, no contexto nacional, medidas que propiciassem mudança no quadro. 

Dentre as ações que buscam atuar sobre o quadro descrito, estão as políticas de ação 

afirmativa de inclusão racial e social. 

Os recursos e oportunidades distribuídos pela ação afirmativa incluem 

participação política, acesso à educação, admissão em instituições de 

ensino superior, serviços de saúde, emprego, oportunidades de 

negócios, bens materiais, redes de proteção social e reconhecimento 

cultural e histórico.70 

A ação afirmativa de reserva de vagas, como foi exposto acima, uma dentre outras 

possíveis de integrar as políticas públicas de ação afirmativa. O nome popular dessa 

política, “cota”, que tem relação com reserva de parte das vagas, é assim explicado por 

Djamila Ribeiro: 

Cota é uma modalidade de ação afirmativa que visa diminuir as 

distâncias, no caso das universidades, na educação superior. Mesmo 

sendo a maioria no Brasil, a população negra é muito pequena na 

academia. E por quê? Porque o racismo institucional impede a 

mobilidade social e o acesso da população negra a esses espaços.  

Pessoas brancas são privilegiadas e beneficiadas pelo racismo. Um 

garoto branco de classe média que estudou em boas escolas, come 

bem, aprende outros idiomas, tem acesso a lazer e passa em uma 

universidade pública pode se achar o máximo das galáxias, mas na 

verdade o que ocorre é que teve oportunidade. Qual mérito ele teve? 

Nenhum. O que ele teve foram condições para tal.  

Um garoto negro pobre que estuda nas péssimas escolas públicas, 

come mal e não tem acesso a lazer terá muito mais dificuldade para 

passar em uma universidade, porque não teve as mesmas 

oportunidades. Cota não diz respeito a capacidade, porque isso 

sabemos que temos; cota diz respeito a oportunidade. É isso que nos 

falta.71  

De acordo com a pesquisadora, o tratamento relegado aos estudantes que até 

bem pouco tempo não acessavam, em regra, muitos dos bancos acadêmicos (pretos, 

pardos/pobres/indígenas), em muitos dos vários espaços por eles frequentados, é 

marcado por ações discriminatórias e isso tem relação com discriminação institucional, 

 
69 Dentre os vários atores que participaram das dinâmicas que em alguma medida buscaram mudar, 
também, o contexto educacional brasileiro situa-se o Movimento Negro. 
70 FERES JUNIOR et al, 2018, p. 13. 
71 RIBEIRO, 2018, p. 73.  
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que, quando atinge a grupos como os pretos e pardos (negros), configura racismo 

institucional.   

O conceito de racismo institucional designa práticas institucionais que 

podem ou não levar necessariamente a raça em consideração, mas que 

mesmo assim afetam certos grupos raciais de forma negativa. Segundo 

os autores que elaboraram essa teoria, as ações discriminatórias de 

pessoas brancas contra negros podem ser classificadas como uma 

forma de racismo aberto e individual porque ocorrem nas relações 

interpessoais e estão baseadas em estereótipos negativos em relação a 

minorias raciais. Essas ações acarretam perdas de oportunidades para 

suas vítimas porque elas deixam de ter acesso a oportunidades 

educacionais ou profissionais.72  

De acordo com os pressupostos teóricos da Teoria Crítica da Raça, o conceito 

racismo institucional, para os que afirmam a existência desse tipo de racismo, consiste 

em as instituições serem permeadas por conflitos raciais, com dominância (relações de 

poder) de determinados grupos em detrimento de outros.  

Assim, detém o poder os grupos que exercem o domínio sobre a 

organização política e econômica da sociedade. Entretanto, a 

manutenção desse poder adquirido depende da capacidade do grupo 

dominante de institucionalizar seus interesses, impondo a toda 

sociedade regras, padrões de condutas e modos de racionalizar que 

tornem “normal” e “natural” o seu domínio.  

No caso do racismo institucional, o domínio se dá com o 

estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, que 

servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz 

com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um 

determinado grupo tornem-se o horizonte civilizatório do 

conjunto da sociedade. Assim, o domínio de homens brancos em 

instituições públicas – o legislativo, o judiciário, o ministério 

público, reitorias de universidades etc. – e instituições privadas 

– por exemplo, diretoria de empresas – depende, em primeiro 

lugar, da existência de regras e padrões que direta ou 

indiretamente dificultem a ascensão de negros e/ou mulheres, e, 

em segundo lugar, da inexistência de espaços em que se discuta 

a desigualdade racial e de gênero, naturalizando, assim, o 

domínio do grupo formado por homens brancos.73 

 Assim, de acordo com o que expus acima, o racismo, que é estrutural, tem como 

parte que lhe integra o racismo institucional. Este diz respeito à reprodução do racismo 

estrutural no âmbito das instituições que fazem parte da estrutura social. Nas 

instituições são reproduzidas as perspectivas da estrutura para criar as condições de 

 
72 MOREIRA, 2019, p. 49. 
73 ALMEIDA, 2019, p. 40.  
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permanência. A educação sistematizada (escolar/acadêmica), como instituição, exerce 

seu papel institucional, daí ser reprodutora de práticas racistas.  

O racismo é, portanto, um processo de reprodução da desigualdade racial, que 

crias as condições necessárias para a permanência de determinada ordem. Ou seja, é 

sistema de reprodução de condições objetivas e subjetivas (a educação se enquadra 

aqui) de reprodução e manutenção de determinado status quo.  É uma violenta e 

eficiente estratégia de subjugação política, econômica e cultural do grupo hegemônico 

sobre os grupos dominados.  

Entendo que tudo o que foi dito não representa, de forma alguma, não haver 

como romper com essa lógica, até porque, como pretendo demonstrar neste trabalho, no 

espaço institucional de educação sistematizada, assim como em outras instituições, há 

conflitos, que são condição para possíveis mudanças.  

A ação afirmativa de reserva de vaga não eliminará o racismo, o conflito, nem 

produzirá consenso, havendo, no entanto, uma perspectiva de formação de 

representatividade, em diversos espaços, até então ocupados por sujeitos específicos e 

pertencentes às classes privilegiadas. Sobre essa representatividade considero relevante 

apontar que não é absoluta, porque a mudança estrutural demanda maior complexidade 

porém é importante ocupar determinados espaços.  

Dizer que nossa visão sobre a sociedade não é um reflexo da realidade 

social, mas a representação de nossa relação com a realidade, faz toda 

a diferença. Isso faz da ideologia mais do que um produto do 

imaginário: a ideologia é, antes de tudo, uma prática. Para nos 

convencermos de que existem lugares de negro e lugres de branco na 

sociedade, ou no mínimo não nos espantarmos com essa constatação, 

não basta ler os livros de autores racistas como Gobineau, Nina 

Rodrigues ou Oliveira Vianna. É necessário, por exemplo, que, ao 

frequentar a escola, as lições desses autores racistas sejam 

acompanhadas de uma realidade em que os professores sejam brancos, 

os alunos sejam brancos e as pessoas consideradas importantes sejam 

igualmente brancas. [...] 

Nossa relação com a vida social é mediada pela ideologia, ou seja, 

pelo imaginário que é reproduzido pelos meios de comunicação, pelo 

sistema educacional e pelo sistema de justiça em consonância com a 

realidade.74 

Acredito no ponto de vista de que as reformas no sistema de educação devem 

partir também da movimentação dos alunos. Com a alteração do quadro de discentes 

 
74 ALMEIDA, 2019, p. 66-67 
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que efetivamente pertençam ao curso de direito, surge a possibilidade de serem 

promovidas, gradativamente, reformas necessárias no ensino jurídico, e, 

consequentemente, transformação na maneira de lidar com as categorias de justiça.  

O papel social da educação, embora diferente do papel, por exemplo, dos 

movimentos sociais, pode se coadunar com o de outros setores.  

1.1 – Políticas de ação afirmativa na Universidade Federal Fluminense e em outros 

contextos   

  As políticas afirmativas de inclusão começaram a ser implementadas na 

Universidade Federal Fluminense, em 2010, com mecanismos de bônus, para alunos de 

escola pública. Mas foi com a lei 12.711/2012, que instituiu a obrigatoriedade da 

política pública de inclusão racial e social, com reserva de vagas, no entanto, que a 

presença de estudantes oriundos de escola pública, bem como de discentes pretos e 

pardos (negros) e indígenas passou a ser efetiva nos bancos acadêmicos, 

consequentemente, na Universidade Federal Fluminense.  

A obrigatoriedade da reserva de vagas nas Instituições Federais de Ensino 

(IFEs), garantida pela Lei 12711/2012 (Lei de cotas) e pela decisão histórica do 

Supremo Tribunal Federal (STF), na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 18675, que reconheceu a constitucionalidade da política pública, 

foi um importante passo na direção de permitir o acesso dos mais diferentes grupos 

sociais ao ensino superior, no Brasil.  

A importância dessa Lei Federal em cotejo com as iniciativas estaduais 

(pioneiras na aplicação da ação afirmativa) é numericamente visível:  

As universidades federais aderem hoje unanimemente ao sistema de 

cotas estabelecido pela Lei de Cotas de modo muito mais homogêneo 

do que nas estaduais, uma vez que a lei estabelece parâmetros comuns 

a todas as universidades no que diz respeito aos procedimentos, 

montante de vagas reservadas, distribuição de vagas, tipos de 

beneficiários e condicionalidades. Além disso do total de vagas 

disponibilizadas hoje nas estaduais, 26,7% estão reservadas para cotas 

(Feres Júnior et al., 2013), enquanto, nas federais, esse montante já é 

de 50%, como prevê a lei (Daflon et al., 2014).  

 
75 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186, impetrada pelo partido político 
DEM, contra a Universidade de Brasília (UnB), foi julgada no STF em abril de 2012, considerou, por 
unanimidade, a reserva de vagas (cotas) constitucional, julgando a ação improcedente. (Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278000. Acesso em 12/11/2018.) 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278000
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Como resultado desse processo, hoje há um índice de adesão a essas 

medidas de 86% nas unidades estaduais e uma adesão integral nas 

federais. As ações afirmativas nas instituições estaduais permanecem 

reguladas por leis estaduais ou por resoluções do próprio conselho 

universitário, enquanto as federais estão todas sob a égide da Lei 

12.711/2012.76  

Na seleção realizada na Universidade Federal Fluminense para o ano letivo de 

2013, já em observância ao determinado na Lei 12.711, períodos 2013.1 e 2013.2, o 

número de vagas ofertadas observou (considerando-se curso e turno) os critérios de 

cálculo específico cujas informações estão disponíveis na página da universidade,  

Em 2013 terão de ser reservadas, pelo menos, 12,5% do número de vagas 

ofertadas atualmente. A implantação das cotas ocorrerá de forma progressiva 

ao longo dos próximos quatro anos, até chegar à metade da oferta total do 

ensino público superior federal. 77 

O percentual foi aplicado de forma a englobar as diversas categorias de 

ingressantes por reserva de vagas, havendo distribuição entre as diferentes categorias78 

que integram a política: pretos e pardos (negros), indígenas, estudantes de escola 

pública etc.).  

Em linhas gerais, a reserva de vaga por critério social apresentou subdivisões, 

com percentual de vagas para candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede 

pública de ensino. Já a reserva por critério racial, em regra, englobou reserva de vagas 

para autodeclarados pretos, pardos (negros) e indígenas. Esse segundo grupo também 

apresentou subdivisões que consideraram critérios de renda e vínculo escolar público no 

ensino médio.  

 Algumas alterações foram realizadas no texto original da política federal de 

reserva de vagas, a partir do ano de 2012. Em síntese, no plano legislativo, aponto como 

base o seguinte quadro:  

A Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012 garante a reserva de 50% das 

matrículas por curso e turno nas universidades federais e institutos 

federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos 

integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da 

educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem 

 
76 FERES JUNIOR et al, 2018, p. 85. 
77 http://www.uff.br/?q=cotas-nas-ifes 
78 São subcategorias dos grupos de candidatos que concorrem às vagas do processo seletivo, podendo 
apresentar variações entre um e outro processo seletivo: A1, L1, L2, L3 e L4. Nessa legenda a UFF aloca 
candidatos oriundos do Ensino Médio cursado em escolas da Rede Pública de Ensino. As informações 
específicas encontram-se no sítio da universidade.  

http://www.uff.br/node/10475


38 
 

para ampla concorrência. Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 

7.824 de 11 de outubro de 2012, que define as condições gerais de 

reservas de vagas, estabelece a sistemática de acompanhamento das 

reservas de vagas e a regra de transição para as instituições federais de 

educação superior. Há, também, a Portaria Normativa nº 18 de 11 de 

outubro de 2012, do Ministério da Educação, que estabelece os 

conceitos básicos para aplicação da lei, prevê as modalidades das 

reservas de vagas e as fórmulas para cálculo, fixa as condições para 

concorrer às vagas reservadas e estabelece a sistemática de 

preenchimento das vagas reservadas. No final do ano de 2016 a Lei 

12.711 foi alterada pela Lei 13.409 de 28 de dezembro de 2016 que 

incluiu os alunos com deficiência. Foi preciso editar o Decreto nº 

9.034 de 20 de abril de 2017 bem como a Portaria Normativa nº 9 de 5 

de maio de 2017.79 

Retomando nesta seção o primeiro motivo apresentado na introdução para a 

escrita desta dissertação, embora não seja esse o objeto específico deste trabalho, como 

já foi mencionado, registro o processo de aplicação da mesma política no Programa de 

Pós-graduação em Sociologia e Direito, da Universidade Federal Fluminense (PPGSD-

UFF), em 2017.  

O processo de implementação na pós foi viabilizado pela Portaria nº 13, de 

11/05/2016, que determinou o prazo de 90 dias para as instituições apresentarem suas 

propostas de políticas de inclusão de pretos, pardos, indígenas e portadores de 

deficiência, nos programas de pós-graduação. Para tanto, cada programa deveria, 

naquele momento, de acordo com o documento supracitado, “criar comissões próprias 

com a finalidade de dar continuidade ao processo de discussão e aperfeiçoamento das 

ações afirmativas”. 

 No curso de Direito, da Universidade Federal Fluminense, o PPGSD foi o 

primeiro a aderir à reserva de vagas, lançando edital de seleção no ano subsequente ao 

da Portaria Federal.  

O certame do mencionado programa apresentou uma importante peculiaridade 

que vale destacar: a judicialização do concurso, cuja ação distribuída ao Juízo da 4ª 

Vara Federal, sob o número 0022396-03.2017.4.02.5102, teve como conflito, a ser 

resolvido/decidido pelo Poder Judiciário, questionamentos relacionados à política de 

reserva de vagas, levantados por um dos candidatos do certame.  

A ação que tramitou a partir de 02/03/2017 foi sentenciada em 23/05/2019, nos 

seguintes termos: 

Ante o exposto, nos autos do processo no. 0030580-45.2017.4.02.5102, na 

forma da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

 
79 http://www.uff.br/?q=cotas-nas-ifes 

http://www.uff.br/node/10477
http://www.uff.br/node/10477
http://www.uff.br/node/10478
http://www.uff.br/node/10478
http://www.uff.br/node/10473
http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/decreto_n9034_de_20_de_abril_de_2017.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/decreto_n9034_de_20_de_abril_de_2017.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/portaria_n9_de_5_de_maio_de_2017.pdf
http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/portaria_n9_de_5_de_maio_de_2017.pdf
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de anulação da seleção destinada à vaga de mestrado e 

 doutorado para o Programa de Pós-Graduação de Direito e Sociologia da 

Universidade Federal Fluminense -  2017 - Seleção PPGSD 2017.80  

 

 Sendo a Pós-graduação um pré-requisito para a assunção de vaga no quadro do 

magistério superior, acentuo a importância do cuidado com a efetividade e consolidação da 

política.  

Partindo-se de uma análise do banco de dados divulgado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com 

informações sobre gênero e raça declarado pelos doutores em seus currículos 

na Plataforma Lattes, constata-se que os detentores de títulos de pós-graduação 

stricto sensu no Brasil são predominantemente brancos. Dentre todos os 

doutores registrados na Plataforma Lattes e que declararam sua raça e cor – o 

que corresponde a 78,77% dos doutores -, os titulados declarados brancos 

representam 79,77% dos doutores -, os titulados declarados brancos 

representam 79,01%; por outro lado, há apenas 3,05% de pretos, 15,29% de 

pardos e 0,42% de indígenas.  

Nota-se, assim, que os percentuais de pretos e pardos são muito inferiores à 

média nacional, menos da metade da proporção, ao passo que os percentuais de 

brancos e amarelos são superiores à média, e há equilíbrio no percentual de 

indígenas. Na distribuição por raça/cor e sexo dos doutores, a sub-

representação de doutoras pretas, pardas e indígenas é ainda maior: percentual 

em torno de três vezes menor à média nacional para pretos e pardos.  

A baixa participação de pretos e pardos em cursos de pós-graduação está 

relacionada a um processo histórico de exclusão desses grupos das 

universidades brasileiras, não apenas na pós-graduação, como também na 

graduação.81  

           Apesar de o recorte deste trabalho ter maior representatividade a partir da  

imposição legal feita pela chamada Lei de Cotas, ocorrida no ano de 201282, entendo ser 

importante destacar a trajetória dessa política, no campo educacional brasileiro, cujo 

marco pode ser situado, quanto ao modelo que utilizamos hoje83, na iniciativa da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF), seguidas de outras universidades como as Universidades da 

Paraíba, Bahia, Brasília e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UNB). 

 
80 Disponível em https://www.escavador.com/processos/65677451/processo-0022396-0320174025102-
do-trf2-secao-judiciaria-do-rio-de-janeiro. Consulta realizada em  28/07/2019. 
81 FERES JUNIOR et al, 2018, p. 135. 
82 O reconhecimento, por unanimidade, da constitucionalidade da reserva de vagas, conteúdo da Lei 
12711/2012, havia sido proferido pelo STF, no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 186 
83 É importante destacar que, segundo Guasti, 2016, No Brasil, as políticas de ação afirmativa nas 
universidades públicas surgiram pela primeira vez na década de 1980 do século XX com a chamada Lei 
do Boi, que nem de longe conseguiu criar um consenso sobre o assunto, menos ainda solucionar a 
questão do acesso às universidades...  (GUASTI, 2016, p. 54), porém o modelo não avançou, 
possivelmente por algumas distorções que a proposta original tenha sofrido, esta iniciativa foi 
abandonada a pedido dos estudantes. (Ibidem, p. 55). 

https://www.escavador.com/processos/65677451/processo-0022396-0320174025102-do-trf2-secao-judiciaria-do-rio-de-janeiro
https://www.escavador.com/processos/65677451/processo-0022396-0320174025102-do-trf2-secao-judiciaria-do-rio-de-janeiro
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Enfatizo que todas essas experiências fizeram parte, no entanto, de um movimento nada 

restrito. Em 200184,  

um projeto de resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 

(ONU) pedia a mobilização de atores da cena internacional que 

edificassem uma ordem global baseada na inclusão, na justiça, na 

igualdade e na equidade, na dignidade humana, na compreensão 

mútua, bem como na defesa e no respeito da diversidade cultural e da 

universidade dos direitos humanos, e que rejeitassem qualquer 

doutrina de exclusão baseada no racismo, na discriminação racial, na 

intolerância.85 

A Conferência de Durban contou com a participação de uma grande delegação 

enviada pelo governo brasileiro, dentre os quais membros de diversas organizações.  

Seu peso, combinado à força do movimento negro no seu interior, 

contribuiu para que Edna Roland, à época presidenta da ONG Fala 

PRETA fosse escolhida relatora geral do evento (Santos, 2009). A 

despeito disso, a conferência teve importância limitada para a maioria 

dos países envolvidos, após as discussões acabaram por ser 

impactadas pela polarização entre países árabes, ao passo que Israel e 

Estados Unidos, do outro.86  

No cenário internacional, a política pública de ação afirmativa, desde o início do 

século XXI, vem sendo debatida e as experiências registradas sobre suas implicações 

são vastas. Historicamente, registram-se em países como Estados Unidos, cujo modelo é 

empregado em outros contextos (inclusive no brasileiro). Outro destaque importante 

vale ser feito, tendo em vista o senso comum de que o modelo é quase que 

exclusivamente estadunidense,  

Na Índia, 1919 e 1935, os britânicos desenvolveram duas reformas 

eleitorais que estabeleceram um sistema de representação parlamentar 

para promover certas castas mas também as mulheres e as minorias 

cristã, muçulmana e sikh. Em 1948, no momento da sua 

independência, a Índia introduziu um sistema de cotas que ampara as 

“classes atrasadas”, garantindo-lhes acesso a empregos públicos e às 

universidades. 87  

 
84 Embora não queira  fazer quaisquer tipos de apontamento que possibilite pensar , em especial quanto 
ao caso da UERJ, que a reserva de vagas no seu processo de seleção de discente foi resultado de 
imposição legislativa, já que há inúmeros registros das amplas discussões e batalhas travadas naquele 
ambiente acadêmico, bem como dos avanços conquistados nesse campo de lutas, registro que o 
legislativo editou uma série de leis determinando a reserva de vagas nas instituições de educação 
estaduais: Lei 3.524/2000; Lei 3.708/2001 e Lei 4.151/2003.  
85 BORGES, 2015, p.171. 
86 FERES JUNIOR et al, 2018, p. 72. 
87 D´ ADESKY, 2006, p. 48.  
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Para compreender o contexto, que passou a fazer parte da agenda brasileira 

como mecanismo de inclusão de segmentos populacionais, em setores dos quais foram 

alijados, apresento informações ligadas ao perfil social do país, em que, ainda no século 

XXI, categorias como sexo e raça são determinantes “na definição das oportunidades de 

ingresso no mercado de trabalho, progressão na carreira, desempenho educacional, 

acesso ao ensino superior, participação na vida política”88, constituindo-se isso uma 

séria questão sócio-política ainda não resolvida.  

Na educação sistematizada, o ensino superior no Brasil é caracterizado por um o 

quadro, em especial no que concerne à questão racial (de cor89), marcadamente 

excludente. Em 2012, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 186, isso ficou registrado, com o reconhecimento, por parte do ministro 

relator da ação, Ricardo Lewandowski, da existência de racismo estrutural na sociedade 

brasileira. Ao analisar o alegado caráter discriminatório da política de reserva de vagas, 

opinou o relator: 

o racismo é uma dimensão estrutural da vida social brasileira, 

dimensão que determina o comportamento de agentes públicos e 

privados. Isso significa que os diferentes grupos raciais estão em 

situações fundamentalmente desiguais. Não podemos, portanto, partir 

da exigência de tratamento simétrico para analisar uma questão dessa 

natureza.  

A estratificação racial presente na sociedade brasileira, afirmou o 

ministro, decorre da convergência de vários processos de exclusão que 

colocam negros em uma situação estrutural de desvantagem. Portanto, 

essas medidas não são discriminatórias porque as instituições estatais 

não pretendem subordinar um determinado grupo. Na verdade, elas 

procuram contrabalançar o caráter sistêmico da discriminação.90 

 Resumidamente, quanto às justificativas para a implementação de políticas 

afirmativas de inclusão, entendo como relevante a certeza de que a educação 

sistematizada (ou sua falta) constitui “fator explicativo para a desigualdade de renda 

entre brancos e negros, em geral, e para o fato de que tal desigualdade se acentua 

 
88 MOEHLECKE, 2016, p. 413.  
89 Sobre essa categoria “de cor”, Abdias Nascimento afirma: Um brasileiro é designado preto, negro, 
moreno, mulato, crioulo, pardo, mestiço, cabra – ou qualquer outro eufemismo; e o que todo o mundo 
compreende imediatamente, sem possibilidade de dúvidas, é que se trata de um homem-de-cor, isto é, 
aquele assim chamado descende de africanos escravizados. Trata-se, portanto, de um negro, não 
importa a gradação da cor da sua pele. (In: O genocídio do povo negro: processos de um racismo 
mascarado. São Paulo: Perspectivas, 2016, p. 48.) 
90 MOREIRA. 2017, p.18.  
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justamente nos estratos de maior escolaridade, deixando aparente a discriminação como 

fator explicativo”91. Há  

três ideias por trás da ação afirmativa. As duas primeiras seriam a 

necessidade de combater sistematicamente a discriminação existente 

em certos espaços na sociedade, e reduzir a desigualdade que atinge 

certos grupos, como aquela marcada pela raça ou gênero. Uma 
terceira proposta envolveria a busca da integração dos diferentes 
grupos sociais existentes por meio da valorização da diversidade 

cultural que formariam. Essa ideia tenta conferir uma identidade 

positiva àqueles que antes eram definidos pela inferiorização e supõe 

que a convivência entre pessoas diferentes ajudaria a prevenir futuras 

visões preconceituosas e práticas discriminatórias.92  

 Ora, a dificuldade ou a impossibilidade de serem acessados direitos 

fundamentais (dentre os quais se situa a educação sistematizada), por determinados 

segmentos sociais, coloca a questão como ponto de interesse para o Direito. Esse ponto 

de vista entende  

que o direito enquanto mecanismo de controle social é constituído a 

partir da dinâmica das relações sociais e atua diretamente sobre ela, 

reforçando hierarquias morais, modelos de comportamento e padrões 

de normalização. Nesse sentido, considerando que as desigualdades 

existentes na sociedade são refletidas na produção do direito e 

reafirmadas por ele, o enfrentamento das situações de subalternização 

impõe à teoria crítica dos direito um olhar atento aos critérios de 

dominação e opressão que estruturam determinado contexto.93  

Exponho ainda a existência de antigos pontos de tensão, apesar do espaço 

temporal, de quase duas décadas, que separa as primeiras experiências dessa política 

inclusiva do quadro que hodiernamente vivemos.  

O processo histórico das políticas de ação afirmativa no contexto brasileiro, que 

é escrito pelas relações de poder – micro e macro –, vem sendo delineado há alguns 

anos. Os próximos capítulos dependem do projeto de sociedade brasileira que será posto 

em prática em breve e das respostas que serão dadas a esse projeto.  

 Por tudo isso foi realizei a escolha: políticas afirmativas em ensino jurídico, na 

sua relação com os afetos, os silêncios e os sentidos.  

 
91 GUIMARÃES, 2012, p.125.  
92 MOEHLECKE, 2016, p.420. 
93 SILVA; PIRES, 2015, p.62.  
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1.2 – Pesquisa empírica sobre políticas de ação afirmativa na Faculdade de Direito 

UFF 

Integram o corpo deste texto, na qualidade de corpus de análise, dados apurados 

e sistematizados por pesquisas desenvolvidas no ambiente acadêmico por 

grupos/equipes coordenadas pelo Professor Dr. Delton R. S. Meirelles94, entre os anos 

de 2015 e 2017, sendo os dados coletados nos diferentes segmentos do curso de Direito, 

a saber: graduandos, ingressantes a partir de 2010; pós-graduandos, mestrandos e 

doutorandos com matrícula ativa no momento do preenchimento do formulário 

(2016.1); professores em exercício na graduação e pós-graduação; servidores técnico-

administrativos e funcionários terceirizados. Os dados95 foram sistematizados, gerando 

relatórios submetidos à ciência e manifestação de setores internos do curso, conforme 

apontado na parte inicial do trabalho.  

A primeira pesquisa, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Direitos 

Humanos, Governança e Poder96, investigou, nos anos de 2015 e 2016, na graduação, o 

ensino jurídico na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense97. Nesse 

primeiro momento, a investigação foi dividida em duas vertentes: a primeira intitulada 

Ensino Jurídico e Exame da OAB; a segunda, Ensino Jurídico e Políticas de Ação 

Afirmativa.   

No momento inicial, foram coletados dados relativos aos desempenhos dos 

discentes, nos quinze últimos exames unificados da OAB (do ano de 2015 e anteriores), 

 
94 Os dados que apresento nesta dissertação, bem como outros que não selecionei para integrar este 
texto, podem ser solicitados ao meu orientador e coordenador da pesquisa, professor Dr. Delton 
Meirelles, pelo e-mail: deltonmeirelles@id.uff.br.   
95 Considerando a Resolução 510, de 07/04/2016, vale ressaltar alguns pormenores sobre a realização 

da coleta dos dados que em parte são analisados neste trabalho. Para a realização da pesquisa foi 
utilizada uma metodologia baseada na conjunção de métodos quantitativos e qualitativos (que aqui 
contribuem para comprovar ou testar a hipótese anteriormente apontada). Produziram-se relatórios 
como todos os dados sistematizados pelo Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos Governança e Poder, 
cujos dados inicialmente sistematizados apontaram para a necessidade de novas investigações. Assim, 
nos momentos seguintes, foram encaminhados formulários eletrônicos e realização de entrevistas e 
grupo focal, sem identificação dos participantes, cujos dados foram sistematizados resultando em 
gráficos, tabelas e relatórios apresentados a setores internos do curso, como em reunião de colegiado 
em 2016, mantendo-se o anonimato quanto aos participantes.    
96 Participaram do grupo os seguintes graduandos: Gabrielle Mesquita Alves da Fonseca (bolsista PIBIC), 
Alcyr Gomes Saraiva, Amanda Colchete Pinto, Beatriz Araújo de Moraes, Caio Gomes da Silva, Carlos Luís 
Mendes Guimaraes Pinheiro, Erli Sá dos Santos, Fernanda Moreira Nunes Vieira, Flávia Rodrigues de 
Siqueira Lawall, Júlia de Miranda Goromar, Lucas Correa dos Angelos, Luciana Ribeiro Barreto Gomes, 
Marksuel Marins da Mota, Matheus Curty Freitas Braga, Matheus Guarino Sant’Anna Lima de Almeida, 
Pedro Augusto Torres de Mello Pereira, Rafael Homsi Loureiro, Thamyris Machareth Elpidio, Victor 
Marcondes Quintas dos Santos e Vinicius da Conceição Betini Ferreira.  
97 A pesquisa vem sendo realizada desde 2015, consideram-se neste trabalho dados relativos a várias 
fases do que se considera a mesma pesquisa.  

mailto:deltonmeirelles@id.uff.br
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procurando fazer uma investigação profunda do processo educativo no ensino jurídico 

da universidade. Os resultados possibilitaram a formação de um banco de dados sobre 

aprovação de estudantes da UFF na prova da OAB, a fim de obter elementos para 

Ordem.  

Já a segunda pesquisa98, que é o objeto específico desta dissertação, focou na 

entrada dos discentes por bônus (nos anos de 2010, 2011 e 2012) e na reserva de vagas 

(no ano de 2013, em diante), bem como a trajetória desses discentes no curso.  

Para a obtenção dos dados, foram distribuídos, inicialmente, formulários 

eletrônicos99, por e-mail, assegurando-se completo anonimato dos sujeitos da pesquisa, 

a comunidade acadêmica interna. Depois, para a pesquisa relativa à política de reserva 

de vagas, realizaram-se, também, algumas entrevistas individuais, em vários setores do 

curso, englobando docentes, discentes, servidores e terceirizados, mantendo-se também 

aqui o anonimato. E, por último, foi realizado, em julho/2016, um grupo focal 

(entrevista/conversa) com alunos que entraram no curso com utilização de bônus para 

estudante de escola pública ou por reserva de vagas.  

 Como este trabalho preocupa-se com a segunda vertente da pesquisa, apresenta-

se a partir daqui uma descrição mais específica desse segmento.   Os dados da primeira 

fase, já sistematizados, deram origem a planilhas. Alguns desses dados foram analisados 

como índices do comportamento da política afirmativa no curso e divulgados em setores 

do próprio curso, apresentados em congressos e seminários, bem como publicados em 

anais.  

O Grupo de Pesquisa Empírica em Processo e Sistemas de Justiça100, segundo 

grupo de pesquisa vinculado ao Departamento de Direito Processual, que realizou 

investigação, no segundo semestre do ano de 2017, distribuiu apenas formulários 

eletrônicos com perguntas abertas e fechadas para os alunos da graduação, assegurando-

se, também nesta pesquisa, completo anonimato. Os dados empíricos obtidos 

possibilitaram a produção de gráficos, no mesmo ano, sobre o ambiente acadêmico na 

Faculdade de Direito da Faculdade de Direito-UFF.  

 
98 Vale destacar que o interesse nessa segunda vertente da pesquisa surgiu durante a conversa inicial 
que o coordenador do grupo de pesquisa teve com os primeiros alunos que participaram da 
investigação. Naquele momento, os discentes ingressantes por ações afirmativas já faziam parte do 
contexto do curso. O grupo considerou interessante investigar elementos concernentes a esse processo 
de entrada e permanência desses alunos.  
99 Constam no anexo desta dissertação os gráficos com os resultados da pesquisa, constando as 
perguntas e as taxas de respostas. (Endereço eletrônico para obtenção dos dados 
deltonmeirelles@iduff.com 
100 Grupo formado por alunos da Graduação em Direito e alunos do Mestrado e Doutorado do PPGSD.  
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A investigação, que teve como principal objetivo apurar dados acerca dos 

aspectos ligados às relações interpessoais travadas entre alunos e diversos setores do 

curso, obteve elementos que permitiram compreender os impactos no sentimento de 

pertencimento e na permanência dos discentes no bacharelado. 

Mas por que não refletir apenas sobre o acesso/a entrada dos alunos por ações 

afirmativas?  

Porque a efetividade da política de inclusão depende também da permanência 

dos alunos ingressantes por ação afirmativa no curso, bem como do bom 

aproveitamento durante sua trajetória.  

Por exemplo, em Os herdeiros e A reprodução, Bourdieu e 

Passeron (2013ª [1964]; 2011a [1970]) discutem por que os 

atores vindos da classe média têm maior probabilidade de cursar 

o ensino superior e os atores de classe operária, menor. Eles 

descrevem como estímulos inumeráveis durante sua formação 

moldam as perspectivas, crenças e práticas dos atores de modos 

que têm impacto sobre suas carreiras educacionais. Em vez de  o 

sistema educacional bloquear o acesso de atores de origens não 

tradicionais, esses próprios atores se afastam do sistema, 

enxergando a universidade como algo que “não é para mim”. 

Inversamente, os atores de classe média têm probabilidade 

muito maior de considerar a educação superior como um passo 

“natural”, como parte de sua herança. Já na universidade, eles 

também têm maior probabilidade de se sentirem “em casa”, pois 

os princípios subjacentes que geram as práticas no campo 

universitário – suas “regras do jogo” não escritas – são 

homólogos a seus habitus. Bourdieu diz que assim as pessoas 

internalizam, através de um processo demorado de 

condicionamento, as chances objetivas que estão diante delas – 

elas passam a “ler” o futuro e escolher o destino que também é 

estatisticamente o mais provável para elas.101   

Como os alunos ingressantes por política afirmativa encontravam-se há algum 

tempo no curso, 7 anos, se considerada a política de bônus; e 4 anos, se considerada 

apenas a reserva de vagas, o curso apresentava um corpo discente mais plural e 

interessante a ser observado. E isso foi realizado, pensando nos afetos vividos pelos 

bacharelandos, a partir da perspectiva dos próprios estudantes, ou seja, da forma como 

se viam, na época (primeiro semestre de 2017).  

 Na seção deste trabalho em que se propõe fazer a leitura do corpus selecionado, 

relativo à investigação de 2017, alguns gráficos produzidos a partir dos dados apurados 

serão apresentados no que for pertinente ao recorte desta dissertação. 

 
101 GRENFELL, 2018, p. 84-85. 
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Os debates promovidos internamente, nos anos de 2015, 2016 e 2017 

colaboraram (juntamente com a atuação de coletivos, Centro Acadêmico Evaristo da 

Veiga, Projeto de Pesquisa Anastácia Bantu102 e outros grupos atuantes no contexto da 

Faculdade de Direito) para algumas mudanças, dentre as quais aponto: a reserva de 

vagas nos processos de concessão de bolsa para monitoria e a reserva de vagas no 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (Edital/2017 e 2018).  

O ambiente acadêmico passou, nos últimos anos, por algumas transformações, 

perceptíveis aos olhos e ouvidos atentos que ocuparam esse espaço antes e depois da 

implementação da política pública de reserva de vagas e da inserção dos alunos social 

e/ou racialmente vulneráveis.  

Evidenciei ssa transição para o novo contexto, mais plural, desde que ingressei 

no curso, tendo prestado vestibular, com utilização de bônus (10%) para alunos de 

escola pública.  Algumas incipientes percepções eu descrivi no trabalho de conclusão de 

curso, apontando, em 2016, para a mudança estética do curso, semestre a semestre: 

salas, corredores, pátio e, principalmente, alunos. Estes cujo fenótipo e o perfil 

financeiro em muito se distanciam do quadro evidenciado no ano de 2011. Hoje 

discentes pretos e pardos (negros) e egressos de escolas públicas compõem o novo 

perfil, mais plural, nesse ponto.   

Atualmente, eu, que tive a rica experiência de testemunhar o processo de 

mudança no visual do curso, até então, bastante elitizado, de acordo com minha 

percepção, busco realizar e apresentar uma reflexão mais apurada da dinâmica de 

funcionamento da política pública no curso. As conversas ouvidas, as cenas vistas, os 

padrões mantidos, enfim, que asseguravam o aparente alto prestígio do curso, 

começaram a apresentar algumas diferenças, e esse processo, com suas tensões, ainda 

em curso, ainda depende das ações que estão sendo e serão colocadas em prática. Neste 

ponto, registro que  

tais políticas são hoje um caminho a ser trilhado, independente de que 

parte do planeta se comece a caminhada. Pelas disparidades cada dia 

maiores, pelo aprofundamento da crise social causada pelas 

desigualdades sociais espalhadas mundo a fora, as ações afirmativas 

se tornaram uma necessidade e uma possibilidade de melhorias nos 

quadros que presenciamos atualmente.103 

 
102 Projeto de pesquisa formado por estudantes negras/negros, vinculado ao Grupo de Pesquisa 
Sexualidade, Direito e Democracia – Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense.  
103 GUASTI, 2016, p.41. 
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Como pretendo aqui avaliar o que se tem de concreto hoje, reconheço que, em se 

mantendo a política pública, há muito a ser feito e modificado, ainda, e esse é mais um 

dos motivos desta produção textual.  
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CAPÍTULO II – OS CAMINHOS: REFERENCIAIS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS  

Tem que ser selado, registrado, / Carimbado, avaliado 

e rotulado/ Se quiser voar/ Pra lua a taxa é alta, Pro 

sol a identidade. / Mas, já pro seu foguete viajar/ Pelo 

universo/ É preciso o meu carimbo/ Dando sim, sim, 

00000sim... 

Raul Seixas 

Este capítulo apresenta os principais instrumentos teórico-metodológicos 

utilizados para a leitura do corpus dessa dissertação: afetos, dados, palavras e silêncios. 

 Exponho nesta seção o panorama dos conceitos que serviram de lente de 

observação, bem como alguns esclarecimentos acerca da noção de teoria da justiça no 

pensamento de teóricos que, ao pensarem sobre o tema, produziram reflexões que 

contribuem para a análise do material selecionado para análise.  

As diversas categorias que integram o corpo do trabalho constituem suporte 

necessário para a realização do processo de leitura, consubstanciada na ação de 

produção, logo, atribuição de sentido. Um observador (leitor) de determinado código o 

interpreta, atribuindo sentido, a partir de determinadas condições de leitura. Assim, o 

conjunto de conceitos presentes neste trabalho representa um instrumento de suma 

importância para o resultado final, a atribuição de uma dentre diversas possibilidades de 

sentido.  

2.1 – Algumas lentes de leitura:  análise de discurso e contribuições teóricas do 

campo sociológico   

Para observar os dados sistematizados e recortados, refletir e discorrer sobre 

eles, escolhi como instrumentos metodológicos os referenciais teóricos da Análise de 

Discurso, vertente francesa, presente em obras de Eni P. Orlandi104.  

O referencial teórico da Análise de Discurso, vertente francesa, representada por 

Pêcheux105, atribui à língua um lugar singular. Análise de Discurso teve sua origem 

marcada por um contexto histórico específico,  

 
104 Eni Orlandi é estudiosa da categoria silêncio e utiliza os pressupostos da vertente francesa da Análise 
de Discurso em suas pesquisas.  As obras utilizadas integram as referências deste trabalho, sendo o 
principal texto a obra As formas do Silêncio: no movimento dos sentidos, publicação de 1995.   
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Num momento em que emerge o sentimento dos limites e do relativo  

 

esgotamento do estruturalismo, tudo se passa como se a revolução 

chomskiana trouxesse um segundo sopro e abrisse um futuro radioso 

para a linguística. Se a AD ganha consistência, isto se dá tanto do lado 

de J. Dubois quanto de M. Pêcheux, sob o signo da ciência linguística.  

Desse modo, marxismo e linguística presidem o nascimento da AD na 

conjuntura teórica, bem determinada, da França dos anos 1968-1970. 

Muito naturalmente o projeto se inscreve num objetivo político: a 

arma científica da linguística oferece meios novos para abordagem a 

política. Evidentemente com modulações diferentes, J. Dubois e M. 

Pêcheux despendem um ímpeto militante em suas empreitadas, eles 

são tomados pelo sentimento de uma urgência teórico-política. Donde 

uma última analogia: a AD como modo de leitura.106 

Para Pêcheux a linguagem (nas suas múltiplas formas) se materializa na 

ideologia107, que se manifesta na linguagem. A Análise de Discurso francesa evidencia 

isso ao situar  

[...] o discurso como lugar de contato entre língua e ideologia.  

Isto lhe permite conceber, diferentemente das ciências sociais, o que é 

e como funciona a ideologia pela não-transparência da linguagem: 

leia-se pela tomada em consideração da materialidade lingüística, ao 

mesmo tempo em que desloca o conceito de língua em sua autonomia 

absoluta (como é vista na lingüística) para a autonomia relativa 

(pensando a materialidade histórica). Daí ser a análise de discurso por 

ele proposta distinta da análise de conteúdo e da análise linguística.108  

O ato de leitura, de acordo com essa perspectiva teórica, é processo de atribuição 

de sentido, o que não se confunde com apreender um significado (pré)determinado, 

dado, a ser identificado. Nega-se, portanto, a existência de um sentido prévio e fechado 

a ser captado, já que é o leitor quem “atribui sentido ao texto”109, no processo de leitura.  

Não basta conhecer o significado literal das palavras ou sentenças de 

uma língua: é preciso saber reconhecer todos os seus empregos 

 
105 Michel Pêcheux foi fundador da Escola Francesa de Análise de Discurso e pensou a relação entre 
linguagem e ideologia. O filósofo, em meados dos anos 1960, se encontra envolvido nos debates teóricos 
que se desenvolvem na rua Ulm, em torno do marxismo, da psicanálise, na epistemologia (cf. Althusser, 
Les cahiers pour l’analyse). Ele situa-se, de início, no terreno da história das ciências. Passando a 
pesquisador no CNRS num laboratório de psicologia social, sua reflexão se inscreve de imediato nas 
questões da época sobre as ciências humanas. (ORLANDI, 2014, p. 19.) 
106 ORLANDI, 2014, p. 20-21.                                 
107 Sobre ideologia, destaco que para a Análise de Discurso, A ideologia se produz justamente no ponto 
de encontro da materialidade da língua com a materialidade da história. Como o discurso é o lugar desse 
encontro, é no discurso (materialidade específica da ideologia) que melhor podemos observar esse ponto 
de articulação. (ORLANDI, 1995, p. 20.) 
108 ORLANDI, 1995, p. 17. 
109 ORLANDI, 2012, p.49.  
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possíveis, que podem variar de acordo com as intenções do falante e 

as circunstâncias de sua produção.110  

A concepção de processo diz respeito ao movimento que constitui o ato de 

atribuição de sentido pelo leitor. Dessa forma,  

quando a análise de discurso se despede do terreno já domesticado do 

conhecimento linguístico que territorializa a noção de ambiguidade, 

podemos nos dirigir para o terreno bem mais rico para os estudos da 

linguagem, em que os deslocamentos, as diferenças, as contradições 

nos abrem a via do equívoco, dos desligamentos, das reversões dos 

sentidos (e dos sujeitos), em uma palavra, a via da linguagem 

concebida como polissemia no sentido amplo, espaço de jogo de 

sentidos onde o silêncio significa.111  

Ler um texto é, portanto, muito mais do que decodificar palavras. É atribuir 

sentido ao “tecido” que se apresenta, considerando-o como resultado de um (per)curso. 

Ou seja: considera-se que a leitura é produzida e se procura 

determinar o processo e as condições de sua produção. Daí se poder 

dizer que a leitura é o momento crítico da constituição do texto, o 

momento privilegiado do processo de interação verbal, uma vez que é 

nele que se desencadeia o processo de significação. No momento em 

que se realiza o processo de leitura, se configura o espaço da 

discursividade em que se instaura um modo de significação 

específico.112  

 Este trabalho é resultado de um movimento de atribuição de sentido ao corpus 

por mim selecionado para observação – o tecido. Isso (o resultado, o tecido), aqui, é 

considerado não apenas como o produto, mas também como um processo que lhe deu 

origem.   

Os textos são produzidos em determinadas condições discursivas, que são as 

condições materiais de produção de escrita/fala e de leitura por parte de um 

leitor/escritor, são unidades imbuídas de ideologia, que dizem respeito à materialidade, 

ao processo histórico que está por trás de determinadas manifestações (discursivas, por 

exemplo). Ao discorrer sobre o papel da ideologia, explica pesquisadora: 

Pela ideologia há transposição de certas formas materiais em outras, 

isto é, há simulação (e não ocultação) em que são construídas 

transparências para serem interpretadas por determinações históricas 

que aparecem, no entanto, como evidências empíricas. Dessa forma, 

 
110 KOCH, 2009, p.27.   
111 ORLANDI, 1995, p.135-136.  
112 ORLANDI, 2012, p.49.  
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podemos afirmar que a ideologia não é ocultação mas interpretação de 

sentido em certa direção, direção esta determinada pela história.113  

É importante refletir sobre as vivências travadas em contextos marcados por 

mecanismos que reproduzem as formas de discriminação, como é o caso da educação 

sistematizada, estabelecendo, na medida do possível, relação com a definição de 

ideologia acima expressa, em que a concepção de interpretação e a prática voltada para 

dada interpretação estão presentes. No caso específico desta dissertação, penso que para 

o recorte feito (embora não só), configura-se de alta relevância descortinar que  

Na verdade, o que nos é apresentado não é a realidade, mas uma 

representação do imaginário social acerca de pessoas negras. A 

ideologia, portanto, não é uma representação do imaginário social 

acerca de pessoas negras. A ideologia, portanto, não é uma 

representação da realidade material, das relações concretas, mas a 

representação da relação que temos com essas relações concretas.  

Dizer que a nossa visão sobre a sociedade não é um reflexo da 

realidade social, mas a representação de nossa relação com a 

realidade, faz toda a diferença. Isso faz da ideologia mais do que um 

produto do imaginário: a ideologia é, antes de tudo, uma prática.  

Para nos convencermos de que existem lugares negro e lugares de 

branco na sociedade, ou no mínimo não nos espantarmos com essa 

constatação, não basta ler os livros de autores racistas como Gobineau, 

Nina Rodrigues ou Oliveira Vianna. É necessário, por exemplo, que 

ao frequentar a escola, as lições desses autores racistas sejam 

acompanhadas de uma realidade em que os professores sejam brancos, 

os alunos sejam brancos e as pessoas consideradas importantes sejam 

igualmente brancas.114  

A categoria silêncio diz respeito à ausência do dizer, que se faz presente na 

trajetória de vida das pessoas, desde muito cedo, tal como fez parte da minha vida, 

conforme demonstrado nas palavras iniciais deste texto. O silêncio é pensado na obra As 

formas do Silêncio: no movimento dos sentidos115, de Eni Puccinelli Orlandi, e nesta 

dissertação, como elemento provido de sentido (daí ser considerado discurso). As 

formas do silêncio dizem respeito às várias maneiras de o silêncio se apresentar. O 

movimento em que estão os sentidos relaciona-se à dinâmica das variadas 

possibilidades de significação.   

Explica a autora que  

 
113 Idem, 1995, p.101.  
114 ALMEIDA, 2019, p. 65-66.  
115 A obra As formas do Silêncio: no movimento dos sentidos, publicação de 1995 é a principal no que diz 
respeito ao estudo da mencionada categoria, embora, a autora faça menção em outras obras que 
integram a bibliografia deste trabalho.  
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O silêncio é assim uma “respiração” (o fôlego) da significação; um 

lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o 

sentido faça sentido. Reduto do possível, do múltiplo, o silêncio abre 

espaço para o que não é “um”, para o que permite o movimento do 

sujeito. 

O real da linguagem – o discreto, o um – encontra sua contraparte no 

silêncio.116   

Busquei na Análise de Discurso os principais pressupostos teóricos de 

observação e significação (não só para o que é afirmado, negado e/ou apagado 

discursivamente pelas palavras), mas também de compreensão do que não é dito, do 

silêncio, nas suas mais diversas formas: o silêncio de si, do outro (ou de ambos), que é 

um silenciamento imposto por mecanismos de poder, portanto, por estratégias de 

violência117.  

Compreender o silêncio é explicitar o modo pelo qual ele significa.  

Compreender o silêncio não é, pois, atribuir-lhe um sentido 

metafórico em sua relação ao dizer (“traduzir” o silêncio em palavras) 

mas conhecer os processos de significação que ele põe em jogo. 

Conhecer os seus modos de significar.118  

O silêncio na obra que tomo como base para as minhas reflexões, aqui  

apresentadas, é compreendido como discurso, porque, segundo a Eni Orlandi, é dotado 

de materialidade. Isto diz respeito à história que está por trás do silêncio.  

É a materialidade do signo, sua história, que permite este jogo de 

sentido social: a matéria significante “tem” memória. Os diferentes 

sentidos do signo (suas diferentes formulações), de alguma forma, 

estão em cada um deles.  

É preciso finalmente observar que o “outro” sentido a que nos 

referimos aqui não é a denegação nem o sentido contrário, é um outro 

sentido efetivamente.119  

A obra em que Orlandi apresenta um estudo sobre a categoria propõe três 

dimensões para o silêncio: religiosa, política e gramatical. A primeira diz respeito ao 

silêncio presente no discurso religioso; a segunda, na censura e a terceira nas diversas 

formas de construção gramatical.  

 A dimensão considerada na dissertação é a política, como será visto nos 

momentos em que se discorrerá sobre os silêncios identificados no ambiente acadêmico 

 
116 ORLANDI, 1995, p. 13. 
117 Violência simbólica, conceito de Pierre Bourdieu. 
118 ORLANDI, 1995, p.52.  
119 ORLANDI, 1995, p. 116. 
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representado pela faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, entre 2015 

e 2017. O silêncio político configura-se pelos processos de censura, dominação, 

apagamentos, que pode ocorrer, por exemplo, pelo silenciamento (que é colocar em 

silêncio).  

No silenciamento, as vozes são silenciadas, colocadas à margem e, com isso, 

alguns sentidos são apagados, mas, como há movimento, outros sentidos são postos, 

consequentemente, em evidência, ou seja, colocados em prática. Nisto reside o que Eni 

Orlandi denomina “centralidade do silêncio”: 

Movimento mas também relação incerta entre mudanças e permanência, se 

cruzam indistintamente no silêncio. Nem um sujeito tão visível, nem um 

sentido tão certo, eis o que nos fica à mão quando aprofundamos a 

compreensão do modo de significar do silêncio. E que chega a nos fazer 

compreender de modo interessante o que é por exemplo a censura, vista aqui 

por nós não como um dado que tem sua sede na consciência que um 

indivíduo tem de um sentido (proibido), mas como um fato produzido pela 

história. Pensada através da noção de silêncio, como veremos, a própria 

noção de censura se alarga para compreender qualquer processo de 

silenciamento que limite o sujeito no percurso de sentidos. Mas mostra ao 

mesmo tempo a força corrosiva do silêncio que faz significar em outros 

lugares o que não “vinga” em um lugar determinado. O sentido não para, ele 

muda de caminho.120  

A obra aqui em evidência prestigia o silêncio transferindo-o do lugar do vazio, 

de categoria que nada diz e, portanto, nada significa, para o da significação, 

demonstrando que nele há história e ideologia, portanto, materialidade.  

Como os dados possibilitaram identificar no espaço investigado relações de 

poder e dominação, serão utilizados também instrumentos teóricos desenvolvidos por 

Pierre Bourdieu.  Seus estudos demonstram que é no campo, “a rede ou configuração 

objetiva de relações (mais uma vez estruturadas e estruturantes) que são encontradas em 

qualquer espaço social ou contexto particular”121, (no caso, o acadêmico) que são 

travadas lutas, embates de forças. É o espaço simbólico no qual os confrontos legitimam 

as representações.  

Pelo poder simbólico, que classifica os símbolos de acordo com a existência ou 

ausência de um código de valores, espécie de poder que não é percebido, criam-se 

condições para as mais variadas imposições aos dominados. Nesse cenário, enquadra-se 

 
120 Ibidem, p. 13. 
121 GRENFELL, 2018, p. 72. 
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a violência simbólica, que tem papel especial. Sendo “fruto da relação que se estabelece 

entre os agentes internos de um campo (especialistas) e os externos (profanos)”122, ela 

age de forma muitas vezes imperceptível, já que “dispensa a violência física por 

conseguir os mesmos efeitos de maneira mais eficaz.”123 

Com esses mecanismos, fica garantida a reprodução de dada estrutura, e, 

portanto, a manutenção do status quo (dominação) da classe dominante.  

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação 

e de conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua 

função política de instrumento de imposição ou de legitimação da 

dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe 

sobre outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria força 

às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, 

segundo a expressão de Weber, para a “domesticação dos 

dominados”. 124 

Campo, poder simbólico, violência simbólica e reprodução são alguns dos 

conceitos da sociologia de Bourdieu, fundamentais para abordagens voltadas para o 

campo educacional, onde as relações de poder estão presentes.  

Assim, detêm o poder os grupos que exercem o domínio sobre a 

organização política e econômica da sociedade. Entretanto, a 

manutenção desse poder adquirido depende da capacidade do grupo 

dominante de institucionalizar seus interesses, impondo a toda 

sociedade regras, padrões de condutas e modos de racionalidade que 

tornem “normal” e “natural” o seu domínio.125  

A categoria silêncio, em foco neste trabalho, ao ser relacionada às de Pierre 

Bourdieu, ganha especial valor, permitindo identificar (bem como ser identificada 

como) estratégia (s) de reprodução e manutenção do poder hegemônico.  

Em recente investigação de doutoramento, o silenciamento foi identificado como 

uma marca entre os docentes pretos e pardos (negros) que atuam na cidade de Pelotas, 

Rio Grande do Sul. De acordo com a pesquisa,   

Compreende-se que o discurso do colonizador, desprovido de 

sentimentos nobres em relação aos menos privilegiados, foi criando 

ilhas de segregação social para os negros e seus descendentes na vã 

tentativa de silenciar sua história e identidade. Por isso, ao refletirmos 

sobre o poder da linguagem como responsável pela construção de 

discursos e ideologias, não se deve desconsiderar que ao mesmo 

tempo em que serve para a interação entre pessoas, a linguagem 

 
122 IORIO FILHO, 2012, p.48.  
123 Ibidem, p.48.   
124 BOURDIEU, 1989, p.11.  
125 ALMEIDA, 2019, p. 40. 
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permite a grupos impor uma supremacia a outros grupos concebidos 

como inferiores.126  

O campo educacional, assim como outros campos de poder, nas sociedades 

hierarquizadas, é marcado pela reprodução, que ocorre pela manutenção das estruturas 

sociais vigentes, suas desigualdades, excluindo, marginalizando (com a seleção pelo 

vestibular, por exemplo), de forma a assegurar “a reprodução do campo de poder”. Esse 

jogo de manutenção/reprodução viabiliza-se pela inculcação de habitus, que inviabiliza 

a percepção do jogo de reprodução e manutenção da estrutura de dominação.   

O conceito de habitus começa a partir de um enigma tanto 

experiencial quanto sociológico. No contexto da experiência, nós 

muitas vezes sentimos que somos agentes livres, mas baseamos as 

decisões cotidianas em pressuposições sobre o caráter, comportamento 

e atitudes previsíveis de outras pessoas. Sociologicamente, as práticas 

sociais se caracterizam por regularidades – filhos da classe operária 

tendem a obter empregos de classe operária (como Willis [1977] 

afirmou), leitores de classe média tendem a apreciar literatura de nível 

intelectual médio, e assim por diante -, mas não existem regras 

explícitas que ditam tais práticas. Tudo isso sugere questões 

fundamentais que o habitus pretende resolver.127  

 

 Assim o habitus configura-se incorporação da estrutura social pelos indivíduos, 

que reproduzem essas estruturas, sem a consciência do estão fazendo.  Essa bagagem de 

vivências acompanha o sujeito e está registrada nos seus modos de pensar e agir no 

mundo.  

De modo simples, o habitus enfoca nossos modos de agir, sentir, 

pensar e ser. Ele captura como nós carregamos nossa história dentro 

de nós, como trazemos essa história para nossas circunstâncias atuais 

e então como fazemos escolhas de agir de certos modos e não de 

outros. Esse é um processo contínuo e ativo – nós estamos envolvidos 

num processo permanente de fazer a história, mas não sob condições 

que criamos completamente. Nossa posição na vida em qualquer 

momento dado é o resultado de inúmeros eventos no passado que 

moldaram nosso caminho. Em qualquer momento, estamos diante de 

várias bifurcações possíveis nesse caminho, ou de escolhas de ações e 

crenças. Esse conjunto de escolhas depende de nosso contexto atual (a 

posição que ocupamos num campo social em particular), mas, ao 

mesmo tempo, as escolhas que são visíveis para nós e as que não 

enxergamos são o resultado de nossa jornada do passado, pois nossas 

experiências ajudaram a moldar nossa visão.128  

A reprodução, que ocorre pela força do habitus, é também imperceptível. 

Teoricamente,  

 
126 PEREIRA, 2015, p.12. 
127 GRENFELL, 2018, p. 75.  
128 RAWLS, 2010, p. 77.  
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[...] Bourdieu define habitus como uma propriedade de atores (sejam 

indivíduos, grupos ou instituições) que é composta de uma “estrutura 

estruturante [...] e estruturada” (BOURDIEU, 2007:164 [1979]). Ela é 

“estruturada” pelo nosso passado e circunstâncias atuais, como a 

criação na família e as experiências educacionais. Ela é “estruturante” 

no sentido de que nosso habitus ajuda a moldar nossas práticas atuais 

e futuras. Ela é uma “estrutura” por ser ordenada sistematicamente, e 

não aleatória ou sem nenhum padrão.129 

Sobre isso, corrobora Teun Van Dijk, ao estudar a relação entre discurso e 

poder, na modalidade abuso de poder e investigar “formas de dominação que resultam 

em desigualdade e injustiça sociais”130, ao propor uma análise da sociedade, tomando 

por base a Análise do Discurso, no campo da educação, sob a perspectiva do poder 

simbólico, destacando a influência que esse setor tem sobre os educandos. Segundo Van 

Dijk,  

é muito difícil distinguir entre uma aprendizagem que realmente sirva 

aos estudantes nas suas vidas presentes e futuras, de um lado, e a 

doutrinação das ideologias de grupos ou organizações poderosas na 

sociedade, ou uma aprendizagem que impede que os alunos 

desenvolvam seu potencial crítico, dos outros. Ainda assim, não 

concentraria a culpa em um professor ou uma passagem tendenciosa 

num livro didático, uma vez que a forma de influência pode ser muito 

mais difusa, complexa, global, contraditória, sistemática e quase não 

percebida por todos os envolvidos.131  

A invisibilização (do processo de reprodução, apontada por Bourdieu e Van 

Dijk), uma categoria de frequente uso nos estudos sociológicos da contemporaneidade, 

mascara os processos de dominação, acaba por esvaziar a responsabilidade sobre 

determinados acontecimentos que são, na verdade, sociais, portanto, não naturais. Nesse 

conjunto de acontecimentos, podemos situar as mais diversas modalidades de exclusão, 

a social e a racial, são algumas delas, já que são frutos de relações sociais. De acordo 

com Gisele Cittadino, que atua no campo da Teoria Jurídica,   

se partirmos do pressuposto de que o reconhecimento configura as 

identidades e que, em sua ausência, indivíduos ou grupos podem ser 

levados a estabelecer representações aviltantes de si próprios, nada 

nos impede de pensar o tema da “invisibilidade”, ou seja, uma forma 

de ser invisível, que não envolve evidentemente uma ausência em 

sentido físico, mas uma não-existência no sentido social. Falamos, 

portanto, de “invisibilidade” naquelas situações em que os que 

dominam expressam sua superioridade social através da não-

percepção dos que são dominados. Quando indivíduos negros, por 

 
129 GRENFELL, 2018, p. 75. 
130 DIJK, 2017, p.10.  
131 Ibidem, p.22-22. 
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exemplo, internalizam signos de inferioridade porque, durante 

gerações, a sociedade branca lhes transmitiu imagens deprimentes de 

si mesmos, essa autodepreciação torna-se um dos meios mais eficazes 

de sua própria opressão.132 

A reflexão que proponho neste trabalho é orientada pelo conceito de 

invisibilidade, que diz respeito ao apagamento (a não-existência, de acordo com a já 

mencionada autora) de sujeitos (e ações) sociais, tornando-os propositalmente (ou não) 

invisíveis em determinados contextos. Esse conceito situa-se aqui como lente necessária 

para compreender o espaço acadêmico, uma instituição que integra a estrutura social e 

que, portanto, em alguma medida, reproduz suas características, invisibilizando, 

silenciando e interrompendo trajetórias. Nesse contexto, implementar políticas públicas 

de inclusão e pensar sobre sua dinâmica parece mesmo importante, a fim de contribuir 

para a sua continuidade e efetividade.   

Quando se pensa em política pública de inclusão, que busca diminuir ou eliminar 

a relação de dominação, socialmente corporificada na (quase) exclusividade que alguns 

setores (classes) sociais têm sobre determinados bens, a categoria equidade é de 

particular interesse. Ao fazer escolhas dos princípios para pensar em justiça como 

equidade, devemos atentar para o fato de que:  

O problema da escolha dos princípios é, porém, extremamente difícil. 

Não espero que a resposta que vou sugerir seja convincente para 

todos. Por isso, vale a pena observar desde o início que a justiça como 

equidade, como outras visões contratualistas, consiste em duas partes: 

(1) uma interpretação de uma situação inicial e do problema da 

escolha colocada naquele momento, e (2) um conjunto de princípios 

que, segundo se procura demonstrar, seriam aceitos 

consensualmente.133 

 Epistemologicamente, Rawls, em sua noção de equidade, apresenta alguns dos 

principais elementos da popularmente chamada “política de cotas”, aqui tratada como 

uma política de inclusão das parcelas socialmente marginalizadas, porque alijadas das 

posições centrais da sociedade estratificada, em que estruturas de superioridade, logo, 

de dominação, impõem-se. 

 Nesse tipo de sociedade, os bens sociais não são igualmente distribuídos. 

Quanto menor o acesso aos bens, mais os indivíduos se afastam do centro, dos espaços 

 
132 CITTADINO, 2007, p.1-2. 
133 RAWLS, 2010, p.17.  
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de poder. Nesse contexto, não há que se falar em meritocracia, categoria da qual lançam 

mão muitos dos críticos das políticas de ação afirmativa. Ora,    

o esforço próprio não pode ser considerado um fator determinante do 

mérito. Outros fatores como educação familiar favorável e 

circunstâncias sociais mais confortáveis determinam também o 

sucesso. Portanto, o resultado do esforço é influenciado por 

contingências cujos créditos não podemos reivindicar. Para evitar que 

os mais favorecidos pela loteria natural e por contingências sociais 

sejam os únicos a alcançar o sucesso, devemos buscar sempre que 

possível equalizar concretamente as condições iniciais, através da 

multiplicação de medidas, para corrigir as disparidades de 

oportunidades individuais.134  

Fazer justiça, nesse contexto, significa distribuir os bens. Esse tipo de 

distribuição de acordo com Michael Walzer135, resultaria da relação entre o 

igualitarismo e a efetivação de uma sociedade não verticalizada. Para o estudioso, 

portanto, na sociedade não verticalizada estruturas dominação, estariam ausentes.  

Pensar um conceito do que é justo implica em atuar em diversas 

esferas – educação, saúde, segurança, mercado, lazer, trabalho, 

parentesco, política, reconhecimento, religião – pleiteando um sentido 

lato de justiça, pluralista, para bem além da prestação jurisdicional 

pelo Estado.136  

Axel Honneth, ao expor sua teoria da justiça social, diz, na segunda das quatro 

premissas que propõe: “o conceito de justiça não pode ser entendido independentemente 

desses valores que abarcam todo o âmbito do social”137.    

A negação da pluralidade, a subalternização de determinados grupos sociais em 

favor de outros, elementos sobre os quais já se discorreu anteriormente, podem ser 

racialmente compreendidos. Os pressupostos teóricos da Teoria Crítica da Raça 

permitem concluir que esse “jogo” de subestimação (e preconceito) “tem pressupostos 

históricos, políticos, culturais e sociais.”138  

Nesse contexto, é importante fazer valer as pretensões da política pública aqui 

estudada, porque, conforme explica a Thula Pires, pensando na questão racial, as  

Políticas públicas de corte racial que pretendem coibir atos 

discriminatórios (preventiva e repressivamente); de construção da 

memória e valorização das culturas, saberes e formas de vida 

experimentadas; que ampliam o acesso ao mercado de trabalho, 

 
134 D’ADESKY, 2018, p.50-51.  
135 WALZER, 2003, p.1-38.  
136 MADEIRA FILHO, 2017, p.253. 
137 HONNETH, 2015, p.32.  
138 GUIMARÃES, 2012, p.11. 
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instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa, partidos políticos 

e outros espaços de interlocução e representatividade são medidas que 

pretendem alterar a condição histórica de desrespeito, invisibilidade e 

subcidadania dos negros e se orientam à promoção do reconhecimento 

desse grupo social.  

Mais do que uma fórmula abstrata de distribuição igualitária de 

posições, as políticas afirmativas obrigam a sociedade a observar os 

lugares sociais em que as pessoas foram colocadas pela história, 

inclusive pela história de sua opressão e por suas vontades e 

estratégias de sobrevivência (Lima, 2009). Rompem com a lógica de 

silenciar e invisibilizar conflitos sociais e permitem que a sociedade 

discuta e dispute um modelo alternativo de organização. Descortinam 

e desmistificam padrões de dominação, opressão e violência 

naturalizados e permitem que não apenas as mesmas vozes, mas 

outras também se manifestem sobre os efeitos gerados por esses 

padrões.139 

Enfim, com a autorização que se considera dada pelas lentes acima sintetizadas, 

apresento a seguir algumas considerações acerca do tema Políticas Afirmativas de 

Inclusão Racial e Social na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, 

focando na relação entre essa política pública, os afetos provocados e os silêncios 

evidenciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
139 PAIVA, 2013, p.213.  
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CAPÍTULO III – DADOS E SENTIDOS: ENTRE AFETOS, PALAVRAS E 

SILÊNCIOS 

Repara bem no que não digo.  

Paulo Leminski  

Neste capítulo, apresentarei os resultados das reflexões feitas sobre o corpus 

selecionado para análise. Para produzir sentidos, considerei a relação entre os afetos, os 

dados, as palavras e os silêncios. Ressalto que condições de leitura orientaram o 

processo até o produto final. Destaco ainda que   

Se a linguagem implica silêncio, este por sua vez, é o não-dito visto 

do interior da linguagem. Não é o nada, não é o vazio sem história. É 

o silêncio significante. Vale aliás a pena re-dizer, nessa introdução, o 

que será dito em muitas partes dessa reflexão: o fato é o não dito de 

que a relação silêncio/linguagem é complexa, sem deixar de sublinhar 

ainda uma vez que, no entanto, em nossa reflexão, o silêncio não é 

mero complemento de linguagem. Ele tem significância própria. E 

quando dizemos fundador estamos afirmando esse seu caráter 

necessário e próprio. Fundador não significa aqui “originário”, nem o 

lugar do sentido absoluto. Nem tampouco que haveria, no silêncio, um 

sentido independente, auto-suficiente, preexistente. Significa que o 

silêncio é garantia do movimento de sentidos. Sempre se diz a partir 

do silêncio. O silêncio não é pois, em nossa perspectiva o “tudo” da 

linguagem. Nem o ideal do lugar “outro”, como não é tampouco o 

abismo dos sentidos. Ele é, sim, possibilidade para o sujeito de 

trabalhar sua contradição constitutiva, a que o situa na relação do 

“um” como o “múltiplo”, a que aceita a reduplicação e o 

deslocamento que nos deixam ver que todo discurso sempre se remete 

a outro discurso que lhe dá realidade significativa.140 

Os significados que atribuí representa minha ação (o ato de dizer, pela palavra 

escrita ou falada) tanto no papel de leitora quanto no de escritora. A concepção sobre o 

ato de ler, aqui presente, como já foi apontado anteriormente, considera-o processo de 

atribuição de sentido ao código que se apresenta para leitura. A escrita sobre a leitura 

feita representa codificação do sentido produzido, a fim de que os leitores desse código 

registrado (que é esta dissertação) façam suas leituras, dentre várias possíveis. 

3.1 – Um registro com afeto: ação afirmativa no curso de Direito da UFF  

O processo de leitura e escritura entremeado por afetos é aquele que leva em 

conta a história vivida por mim, a ação de escolha do tema a ser desenvolvido, a seleção 

de muitos dos textos lidos, a atitude de escolher o orientador, o objeto e o próprio ato de 

 
140 ORLANDI, 1995, p. 23.  
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ler. O habitus, definido por Bourdieu, conduziu, assim, o processo de realização deste 

trabalho porque 

Nossa posição na vida em qualquer momento dado é o resultado de 

inúmeros eventos no passado que moldaram nosso caminho. Em 

qualquer momento, estamos diante de várias bifurcações possíveis 

nesse caminho, ou de escolhas de ações e crenças. Esse conjunto de 

escolhas depende de nosso contexto atual (a posição que ocupamos 

num campo social em particular), mas, ao mesmo tempo, as escolhas 

que são visíveis para nós e as que não enxergamos são o resultado de 

nossa jornada do passado, pois nossas experiências ajudaram a moldar 

nossa visão.141  

O verbo afetar, com o qual a palavra “afeto” mantém relação morfológica, 

apresenta a seguinte definição dicionarizada: “da raiz de afficere, fazer algo, agir sobre, 

fazer, manejar...”142. Os afetos, então, agiram/agem sobre mim, provocando o interesse 

em realizar ações: investigar, observar, opinar e desenvolver ou amadurecer as suas 

impressões e isso costura esta produção textual, porque acredita-se que  

Um dos esforços que cada um de nós deveria fazer é no sentido de alargar as 

nossas experiências. Entrar em contato com o novo, com o inusitado, com o 

diferente, com o que não está em minha rota de vida, pode me fazer crescer 

mais, crescer de forma diversa. Sentir com os outros o que eles sentem nas 

suas experiências. Trocar, viver empaticamente... ter coragem de ir ao outro, 

se colocar na escuta, experimentar suas emoções, suas experiências, e depois 

voltar ao meu lugar e de lá compreender...143  

O reconhecimento da afetação provocada no sujeito que busca conhecimento 

tem relação com a escolha de dizer sobre o outro e também sobre si, como produto de 

um processo “sensível à questão de que a razão não se substitui pelo afeto, mas 

incorpora o afeto como um modo de praticar uma ética do cuidado.”144  

A perspectiva presente neste trabalho é de que o afeto, assim como o silêncio, é 

político. Por estar presente nas relações travadas nos mais diversos setores sociais, e, 

consequentemente, nas instituições, é de interesse desta análise, que se ocupa dos 

sujeitos que integram o contexto do curso e, como resultado disso, nas diversas relações 

travadas, contribuem para a efetividade da ação afirmativa de inclusão.  

Sobre o silêncio, é importante ressaltar que o desenvolvimento do trabalho, a 

partir das inquietações que moveram um sujeito, representa a busca por “romper com o 

 
141 GRENFELL, 2018 , p.77.  
142 Consulta feita em dicionário etimológico, no sítio:  https://origemdapalavra.com.br/site/?s=afeto, 
acesso em 01/01/2018. 
143 ATOS/UFF, 2015, p.13. 
144 BITTAR, 2008, p.109. 

https://origemdapalavra.com.br/site/?s=afeto
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silêncio instituído para quem foi subalternizado, um movimento no sentido de romper 

com a hierarquia...”145 Assim, esta escrita é um ato de ruptura, de contestação do 

silêncio identificado nos bancos do bacharelado (entre os anos de 2012 e 2016), quando 

muito pouco ou quase nada se ouviu falar acerca da inserção de alunos por reserva de 

vagas, da efetiva existência desses novos sujeitos no ambiente acadêmico, dos 

compromissos que os diversos setores do curso poderiam (ou deveriam) assumir. Nesse 

contexto, atualizam-se os questionamentos de Florestan Fernandes: 

O que deve fazer o intelectual negro? Possuir uma “consciência 

crítica” refinada e dolorosa e calar-se, para “não agravar os 

problemas”? Ou impor-se o dever de dar combate tenaz ao nosso 

modo de ser, ambíguo e covarde, de afirmar uma democracia racial 

que não existe, de tolerar o preconceito de não ter preconceito, de 

silenciar “para não piorar as coisas”? O intelectual “branco”, por sua 

vez, deve ficar surdo e mudo, submetendo-se a um código racial 

hipócrita e dilacerante?146 

Mas por que falar? Pela necessidade de se fazer escutar.  Mas não só. Porque 

Quando o homem, em sua história, percebeu o silêncio como 

significação, criou a linguagem para retê-lo.  

O ato de falar é o de separar, distinguir e, paradoxalmente, vislumbrar 

o silêncio e evitá-lo. Este gesto disciplina o significar, pois já é um 

projeto de sedentarização do sentido. A linguagem estabiliza o 

movimento dos sentidos. No silêncio, ao contrário, sentido e sujeito se 

movem largamente.147   

Assim, as palavras aqui expressas são resultado de minha escolha realizada pela 

relevância de não significar pela ausência e/ou pelo silêncio. Optei pela convicção da 

urgência de se inscrever nos e ocupar os espaços até então não concedidos: as cadeiras 

do curso da graduação em Direito. Este texto representa a minha convicção de que o 

silêncio (o silenciamento) apontou/aponta para um conflito situado dentro e fora do 

curso. Enfim, registro também aqui a identificação da necessidade de se realizar 

movimento semelhante nas carreiras jurídicas e no magistério superior, do curso de 

Direito, que, pouco ou nada conta com profissionais pretos e pardos (negros), 

professores, magistrados, promotores, defensores..., confirmando a “reprodução do 

campo de poder”148.  

Segundo o conceito de campo desenvolvido por Pierre Bourdieu, 

 
145 RIBEIRO, 2017, p.89 
146 FERNANDES, 2017, P.44. 
147 ORLANDI, 1995, p. 29. 
148 BOURDIEU, 1989, p.30.  
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As coletividades de pessoas ocupam mais de um campo social 

simultaneamente. Elas (nós) podem ser pensadas como ocupando um 

espaço social comum – Bourdieu chamou isso de campo de poder – 

que consiste em campos sociais múltiplos como o campo econômico, 

o campo educacional, o campo das artes, os campos burocrático e 

político, e assim por diante. Bourdieu sugere que, assim como existem 

similaridades nos espaços sociais da ficção científica que são criados 

através do estabelecimento de campos de força, existem também 

homologias (semelhanças) entre campos sociais. Há semelhanças 

notáveis entre as práticas padronizadas, regulares e previsíveis dentro 

de cada campo, assim como os tipos de agentes que são dominantes 

em cada campo social.149 

Nesse contexto (campo), o movimento de sentidos, parafraseando, Eni Orlandi, 

passa a ser então o de negação (“fuga”, nas palavras da pesquisadora) dessa violência 

simbólica que impõe o silêncio, que é “um processo de contenção de sentidos e de 

asfixia do sujeito porque é um modo de não permitir que o sujeito circule pelas 

diferentes formações discursivas, pelo seu jogo.”150  

Pode-se dizer que aprender, para discentes pertencentes aos grupos 

contemplados pela política de reserva de vagas, não é uma tarefa fácil, porque há 

dificuldades a serem superadas. Essas dificuldades não se encontram, como os dados (as 

palavras e os silêncios) dirão adiante, concentradas na assimilação do conteúdo e no 

rendimento, que, pelo visto, não chegam a ser um problema.  

Chamaram-me a atenção durante a análise: os conflitos internos e externos, com 

professores, com outros discentes ou com outros setores do curso; a pouca ou nenhuma 

sensação de pertencimento, que induz ao desestímulo e ao baixo interesse em seguir 

adiante; e, como parte disso tudo, os índices de permanência/evasão; e os lugares 

centrais cuja ocupação pelos estudantes cotistas não ocorre sem a precedência de 

embates em que fica evidente a convivência conflituosa.  

A imagem do jogo de futebol sugerida por Bourdieu ilustra a questão porque 

“assim como no futebol, o campo social consistia em posições ocupadas por agentes 

(pessoas ou instituições) e o que acontece no campo é, consequentemente, limitado. 

Portanto, existem limites ao que pode ser feito, e o que pode ser feito também é 

moldado pelas condições do campo.”151  

   Lidar com o contexto evidenciado no curso, bem como com todas as novas 

experiências próprias da trajetória de vida de quem cursa Direito, para os estudantes 

ingressantes por ações afirmativas, implica, muitas vezes, sentir, concomitantemente, 
 

149 GRENFELL, 2018, p. 99-100.  
150 ORLANDI, 2008, p.60.  
151 GRENFELL, 2018, p. 97.  
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felicidade (em avançar) e dor (por todo sacrifício realizado), no processo educativo (que 

não se resume ao que se vive dentro do ambiente acadêmico), desde a base até o que é 

considerado por muitos e para muitos como o topo – um bacharelado em Direito ou uma 

pós-graduação.  

No campo das emoções, a felicidade que senti/sinto ao me perceber avançando 

pelos caminhos desejados indicou/indica de que devia/devo mesmo seguir. A dor pelo 

sacrifício que fiz/faço para avançar apontou/aponta, muitas vezes, para a necessidade de 

parar. O que fazer então? Seguir, porque há muito a ser recuperado por mim, que saí de 

um ponto mais recuado da linha de partida.  

3.2 – Dados, palavras e silêncios: alguns sentidos produzidos 

Os dados sistematizados na pesquisa, se observados cuidadosamente, ajudam a 

compreender as interfaces da dinâmica de implementação e desenvolvimento da política 

de reserva de vagas no contexto do curso de Direito da UFF.  

Na sistematização feita em 2016, pelo grupo de pesquisa, evidenciei pistas 

importantes sobre a materialidade – “lugar da manifestação das relações de forças e de 

sentidos que refletem os confrontos ideológicos”152 –, a concretização e a efetividade da 

política de inclusão.  

A noção de materialidade é fundamental, porque é esse atributo “do signo, sua 

história, que permite este jogo de sentido social: a matéria significante ‘tem’ memória. 

Os diferentes sentidos do signo (suas diferentes formulações), de alguma forma, estão 

em cada um deles.”153  

A tabela abaixo mostra números relativos às estimativas de respostas a serem 

dadas, no momento da investigação, aos questionários enviados por e-mail (também 

pelas redes sociais, como por exemplo, facebook) a todas/todos as/os estudantes do 

curso de Direito, matriculados entre o 1º e o 10º período, bem como às/aos 

alunas/alunos que se posicionavam além do 5º ano de curso.  

Os números não são específicos de discentes contemplados por políticas de 

inclusão (bônus e reserva de vagas) e o quantitativo de ausências diz muito.   

 
152 ORLANDI, 1995, p.21.  
153 Ibidem, p.116.  
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Considero, para a leitura da tabela, que a aplicação da reserva de vagas na 

seleção da Universidade Federal Fluminense, iniciou com índice no patamar de 12,5% 

(em 2013) e subiu gradativamente, nos anos seguintes, até atingir 50% (em 2016).  

De acordo com essa informação, podemos concluir que no 1º período da tabela 

(2016), está o maior quantitativo de ingressantes por reserva de vagas, seguido pelo 2º e 

3º períodos (2015), 4º e 5º períodos, em 2014, logo após, 6º e 7º períodos (2013). Nos 

últimos períodos 8º, 9º, 10º e seguintes (2012, 2011 e anos anteriores), estão os alunos 

contemplados pela política de bônus para estudantes de escola pública.  

É curioso o baixo índice de participação dos alunos dos períodos em que a 

política afirmativa de reserva de vagas chegou ao índice 50%, portanto períodos, 

teoricamente, com maior número de alunos chamados cotistas, que preferiram não se 

manifestar, silenciando-se, ou não participaram por outros motivos (dentre os quais a 

possibilidade de terem sido, de alguma forma, silenciados, o sentimento de não 

pertencimento ao curso, por exemplo, é um fator que pode ter influenciado na decisão 

de não falar).  

Os depoimentos transcritos apontam para uma das preocupações de Bourdieu:  

Ele estava preocupado em mostrar os efeitos socialmente 

(re)produtivos da educação formal. Longe de ser uma instituição 

meritocrática através da qual qualquer criança em particular poderia 

progredir, Bourdieu demonstrou que aqueles que se beneficiavam do 

sistema escolar francês eram aqueles que já possuíam vantagens 

sociais e econômicas. Bourdieu afirmava que o propósito do sistema 

escolar era a produção e manutenção das elites: a escola operava para 
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classificar e peneirar crianças e jovens para trajetórias educacionais - o 

emprego, treinamento e educação posteriores, e vários tipos de 

universidades.154  

A roda de conversa, realizada no Grupo Focal155, em 2016, contribuiu para 

entender esse “nó”. O depoimento de um aluno, que tendo em vista a garantia de sigilo 

foi identificado na pesquisa por A4, foi esclarecedor:  

A faculdade de Direito é uma faculdade bem elitista, apesar das 

exceções, mas é uma faculdade bem elitista, a parte das políticas de 

ações afirmativas, as pessoas não gostam de tocar no assunto, pelo ao 

menos eu senti assim, as pessoas da minha turma são ótimas, mas 

ninguém toca no assunto, as pessoas falam da colocação, políticas de 

ação afirmativa ninguém toca muito, assim, eu não sei muito bem 

quem entrou por  política de ação afirmativa, porque parece que tem 

um pouco de... eu mesmo sinto isso involuntariamente, sem sentido 

nenhum, mas uma coisa natural, que está entranhado assim por ser 

uma coisa tão nova. Há comentários, eu já ouvi dizer, a maioria não 

gosta, a maioria com quem eu tive contato, mas isso não é 

verbalizado.156  

 Esse não dizer que aparece nos dados, numericamente expressos na tabela da 

página anterior, e confirmado por A4, é ratificado, como será mostrado posteriormente. 

Abaixo são feitos alguns destaques nas falas escutadas na conversa em grupo:  

Eu entrei em 2010, pela política de ação afirmativa, só que não se 

falava nisso na faculdade, ninguém falava nada, o próprio CAEV157. E 

também naquela época o pessoal falava muito mal de cota, então eu 

nem falava nada, ficava quietinho... tinha outras pessoas de escola 

pública, mas a galera não falava nada e isso foi ficando.158  

Eu tive uma experiência parecida quando eu entrei na primeira 

graduação que eu entrei que era por bonificação, que eu não me 

identificava com ninguém.  

Eu sou tímido, é fato, mas não é essa a questão... A questão é que 

naquele momento eu era uma pessoa isolada...159 

 
154 GRENFELL, 2018, p. 106. 
155 O Grupo Focal foi uma conversa em grupo realizada, em 7/7/2016, entre pesquisadores do grupo de 
pesquisa e seis alunos/as ingressantes por políticas de ação afirmativa (reserva de vagas ou bônus). Na 
conversa muitos elementos apresentados foram importantes para compreensão, em especial, das 
formas de silêncio e invisibilização identificadas na pesquisa.  
156 Depoimento de A4, no Grupo Focal, 2016.  
157 Centro Acadêmico Evaristo da Veiga.  
158 Depoimento de A5, no Grupo Focal, 2016.  
159 Depoimento de A2 no Grupo Focal, 2016.  
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O silenciamento (isolamento/não pertencimento) apontado por A4 resulta de 

uma micro situação de opressão, já bastante violenta, em contextos maiores, o quadro se 

agrava substancialmente. Joice Berth, ao discorrer sobre estudos da Dra. Kristie Dotson, 

professora da Universidade de Memphis, nos Estados Unidos, estuda o silenciamento 

como “tecnologia de opressão”, explica:   

Sobre esse silenciamento opressivo em especial, a partir do qual 

podemos também refletir a realidade brasileira, a pensadora afirma 

que isso ocorre porque o oprimido percebe de imediato que o grupo 

opressor não está disposto ou é incapaz de assimilar o que está sendo 

dito. Ou seja, com o tempo, em razão da repulsa em dialogar 

abertamente sobre as opressões que estruturam nossa sociedade, 

deixamos de falar sobre elas ou falamos apenas o que é permitido. 

A longo prazo, o silenciamento dos grupos oprimidos e o 

endurecimento do conveniente desinteresse dos grupos dominantes em 

discutir nossas matrizes opressoras geradoras de desigualdades, 

deixou um enorme atraso na produção de conhecimento, visto que há 

uma incompletude em quase tudo que se propõe a estudar sobre temas 

correlatos e uma superficialidade generalizada que foi mutilando todas 

as forças que carecem do conhecimento profundo para se atualizar e 

instrumentalizar a sociedade no sentido de viabilizar práticas de 

erradicação dos nossos problemas históricos. Para esse quadro, a Dra. 

Dotson tem outro termo cunhado, o pernicious ignorance – em 

português, ignorância prejudicial, de má fé, perniciosa que constitui-se 

em uma violência epistêmica. Isto é, que atinge saberes e 

conhecimentos da população negra, no sentido de haver uma 

deliberada ação em dificultar o acesso e negar a produção intelectual 

dos grupos historicamente oprimidos. Essa ignorância advém pelo fato 

das classes dominantes perpetuarem a manutenção das 

desigualdades.160  

  Esse silêncio em menor ou maior escala é recorrente na pesquisa aqui analisada. 

O segmento acima apontou um grave resultado dessa ausência de dizer.  Um dado nesse 

sentido ficou marcado no tempo levado para alcançar um patamar numério confiável de 

respostas para o fechamento da primeira etapa da pesquisa. Foram treze dias 

investidos161.  

Seguem algumas questões que deram o tom da conversa realizada no grupo 

focal, no que diz respeito a esse não dizer: A resistência em falar sobre o tema, optando-

se pelo silêncio (marco no espaço temporal para obtenção dos números e percentual de 

participação, conforme os períodos indicados na tabela), pode ser atribuída à falta de 

 
160 BERTH, 2018, p. 45-46.  
161 Vide legenda da tabela “Observatório da Graduação em Direito da UFF Pesquisa “Ingressante por 
ação afirmativa (2010/2015)”, na página anterior.  
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vontade em participar de pesquisas acadêmicas?  Ao se contrapor a informação aos 

números obtidos para a pesquisa, realizada pelo mesmo grupo, quanto aos Exames da 

OAB, que obteve respostas numericamente satisfatórias em pouquíssimos dias, como 

pode ser compreendida a ausência de respostas (silêncio)? Seria isso índice de algum 

tipo de resistência? E/ou aponta para vontade (consciente ou não) de invisibilizar a 

política e, quiçá, os alunos por ela abarcados?162    

Em face dessa sua dimensão política, o silêncio pode ser considerado 

tanto como parte da retórica da dominação (a da opressão) como de 

sua contrapartida, a retórica do oprimido (a da resistência). E tem todo 

o campo fértil para ser observado: na relação entre índios e brancos, 

na fala sobre a reforma agrária, nos discursos sobre a mulher, só para 

citar alguns terrenos já explorados por mim.163  

 Disse A1, em seu depoimento164, algo que explica esse silêncio, podendo ser 

uma forma de resistência:  

No início eu acho que tem uma cobrança interna maior, não externa 

com relação as outras pessoas, até porque depois que a gente entre 

nem toca em assunto de cotas e tal, então acaba que você camufla e 

fica tudo bem, não tem muto isso, é mais uma questão interna de você 

se cobrar, eu entrei por cota, minha nota não foi tão alta quanto a 

outra, eu entrei aqui com pessoas que tiraram 900. Tem muito isso. 

Agora eu acho que nem tanto, mas no começo, no primeiro período, 

tinha muito aquela coisa, eu tenho que me dedicar um pouco mais, 

para poder manter a nota, eu tenho que tentar fazer um pouco mais.165  

Entendido pelos pressupostos da Análise de Discurso, esse 

silêncio/silenciamento, segundo Eni Orlandi,  

é um processo de contenção de sentidos e de asfixia do sujeito porque 

é um modo de não permitir que o sujeito circule pela diferentes 

formações discursivas, pelo seu jogo. Com o apagamento de sentidos, 

há zonas de sentido, e, logo, posições do sujeito que ele não pode 

ocupar, que lhe são interditadas.  

(...)  

Mas se, de um lado, o silêncio serve para pôr em funcionamento o 

apagamento de sentidos, ele serve também para produzir a 

resistência.166 

 

 Das duas formas de silêncio apontadas pela estudiosa –  aquele que apaga 

sentidos (silêncio “voluntário” e silenciamento ou palavra silenciada, silêncio imposto) 

 
162 As “respostas” dadas no encontro “Grupo Focal” (2016) aparecem diluídas neste trabalho.  
163 ORLANDI, 1995, p. 31. 
164 Grupo Focal, realizado em 2016. 
165 Neste depoimento, no Grupo Focal, 2016. a fala diz respeito ao processo de entrada e permanência 
no curso de Direito. 
166 ORLANDI, 2008, p.60.  
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e a que é resistência (silêncio voluntário) – a segundo permeou, em alguma medida, as 

ações descritas no depoimento acima. Essas formas aparecem em outros momentos da 

pesquisa, como demonstrarei.  

A segunda parte do quadro abaixo, em que o  gráfico apresenta resultados 

ligados ao conteúdo ministrado na relação ensino-aprendizagem no curso, ilustra a 

primeira parte do depoimento de A1, também evidenciado por Bourdieu, ao tratar de 

educação e reprodução.   

 

O rigor identificado no curso, com o qual o/a discente tem de lidar, dando o “seu 

jeito”, aparenta (apenas) ser, pelo que disse A1, uma questão individual. Ao analisar o 

percentual de discentes que  fazem parte do mesmo conjunto verifiquei que a questão é 

coletiva.  

Bourdieu (1989b:387) afirmou que a educação era uma estratégia 

entre uma série delas utilizadas pelas famílias para perpetuar ou 

avançar sua posição social (as outras envolviam a fertilidade – garantir 

um herdeiro, e a herança – garantir que as leis beneficiem a 

transmissão de propriedade; assim como estratégias puramente 

econômicas de redes sociais vantajosas). A educação como capital 

simbólico trabalhava em conjunto com outros capitais para oferecer 

vantagens e desvantagens, e para posicionar agentes em múltiplos 

campos.167 

 

Assim, o currículo e sua dinâmica de funcionamento despontam como um 

mecanismo de reprodução, portanto, em se tratando de uma perspectiva que busca 

 
167 GRENFELL, 2018, p. 107.  
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romper com essa estrutura, um problema a ser pensado e conversado com a 

coletividade.  

Nesse contexto é pertinente falar de opressão, da relação 

opressor/oprimido. Isto porque, só através da articulação que vai da 

força explícita até a ideologia dominante, desde a agressão física até a 

violência simbólica é que se mantém a sociedade funcionando dentro 

da lógica capitalista, sem que haja mudanças que coloquem em perigo 

todo o sistema produtivo.  

Por isso, é necessário trabalhar pedagogicamente contra o 

individualismo e a favor do diálogo e da participação coletiva; contra 

utilitarismo alienante dos conhecimentos desenvolvidos na escola e a 

favor da educação que liberta, que realmente faça com que o homem 

torne-se um ser humano.168  

Os dados relativos ao desempenho dos alunos endoçam o já apurado em outras 

pesquisas que demonstraram: 

[...] a ação afirmativa não elimina a avaliação das qualificações dos 

candidatos. Pelo contrário, ela pode ser vista como um instrumento 

para identificar talentos que de outra forma seriam perdidos por causa 

da pobreza e de outros obstáculos sociais produzidos pela 

discriminação. Além disso, pesquisas empíricas mostram que a ação 

afirmativa não é incompatível com a eficiência institucional.169  

A tabela seguinte indica bons rendimentos dos alunos cotistas que prosseguem 

no curso.  

 

 
168 RIZO; RAMOS, 2008, p. 48.  
169 FERES JUNIOR et al, 2018, p. 21-22. 
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Em geral, o desempenho, observado na coluna que aponta o percentual de 

aprovação (terceira), é melhor do que o dos alunos ingressantes no curso por ampla 

concorrência. A verificação da última coluna, que apresenta o percentual de alunos sem 

aprovação, confirma o desempenho. No segundo semestre do ano de 2016 (2016.2), 

registra-se o único período em que índice de reprovação dos discentes egressos por ação 

afirmativa resultou maior do que os dos ingressantes por ampla concorrência. 

Os índices acima dizem respeito aos alunos ingressantes a partir do ano de 2015. 

Ao serem contrapostos aos que apresentam elementos sobre os alunos ingressantes em  

2013, quando a política de reserva de vaga foi aplicada com um índice de 12,5%, os 

resultados caem, nas categorias ligadas a aproveitamento, e sobem, nas relativas ao não 

aproveitamento.  

Quanto à permanência, os dados não são muito animadores. 

 

Comparativamente, os resultados dos alunos cotistas, embora não tenham 

relação com desempenho por conteúdo, ficam aquém dos resultados dos ingressantes 

por ampla concorrência, no que diz respeito à permanência no curso e à efetiva 

formação. 
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Se o índice de evasão e de não conclusão do curso é maior entre pertencentes aos 

grupos vulneráveis e o índice de formandos é menor, no contexto do curso, quando e 

como “os últimos serão os primeiros?”170 

Esse é um questionamento que a comunidade acadêmica deve tentar responder, 

ou ao menos refletir, até porque “outros estudos realizados nas universidades públicas 

brasileiras mais seletivas, revelam que a taxa de evasão dos beneficiários é 

consistentemente menor que a dos não beneficiários (Bezerra e Gurgel,2012; Cardoso, 

2008).”171   

   Ações afirmativas internas contribuiriam para a mudança desses índices, e, 

quiçá, para responder de forma otimista à questão levantada. Mas em que medida 

haveria interesse em realizá-las? O gráfico relativo aos números ligados aos projetos de 

monitoria do Departamente de  Direito Processual (SPP) sugere a resposta.  

 

 

Pelo silêncio, configura-se não somente a ausência de certas vozes, mas também  

a não-existência172, a invisibilização, de determinados sujeitos. Sem esquecer que “Falar 

em “efeitos de sentido” é pois aceitar que se está sempre no jogo, na relação das 

diferentes formações discursivas, na relação entre diferentes sentidos. Daí a necessidade 

 
170 A expressão popular aqui retomada foi buscada na obra “Os condenados da terra, de Frantz Fanon, 
que se utiliza dela para definir descolonização. Segundo ele, “A descolonização é a verificação dessa 
frase. É por isso que, no plano da descrição, toda descolonização é um sucesso.” 
171 FERES JUNIOR et al, 2018, p. 22. 
172Essa negação da existência coaduna com a proposta por CITTADINO, 2007.  
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do equívoco, do sem-sentido, do sentido “outro” e, consequentemente, do investimento 

em “um” sentido”173. Quais sentidos, afinal, podem ser extraídos, ou produzidos?  

Os sentidos são produzidos pelas condições de leitura, no contexto em evidência, 

os dados demonstram com nitidez a ínfima participação e seleção dos candidatos 

ingressantes por ação afirmativa  no processo de seleção para monitoria: poucos 

candidatos por ação afirmativa, logo, poucos monitores bolsistas nessa modalidade, 

portanto pouca representatividade.   

Sobre a presença de discentes cotistas, a título de estudante monitor, 

alunas/alunos pretas/pretos e pardas/pardos (negras/negros) ou estudantes oriundos de 

escola pública e, consequentemente, a relação entre fala e escuta (na participação nas 

aulas dos professores, na qualidade de monitor/a). Em que grau isso acontece? Se 

considerarmos a representatividade (quantitativamente), podemos supor os valores 

numéricos aproximados que podem responder a questão.   

A ocupação de um espaço, que pode ser considerado central no núcleo discente, 

não foi amplamente realizada. Os/as discentes cotistas, então, se permanecem no curso, 

fazem-no em que posição?  Os indicadores (o campo vermelho do gráfico em análise) 

apontam para o lugar comum de mais um aluno ou aluna em sala. E o contraponto, o 

local de prestígio (neste caso, a monitoria)? O grande pedaço azul de cada uma das 

pizzas da página anterior responde. Bourdieu ajuda a entender ainda melhor:  

Por exemplo, em Os herdeiros e A reprodução, Bourdieu e Passeron 

(2013 a [1964]; 2011 a [1970] discutem por que atores vindos da 

classe média têm maior probabilidade de cursar o ensino superior e os 

atores da classe operária, menor. Eles descrevem como estímulos 

inumeráveis durante sua formação moldam as perspectivas, crenças e 

práticas dos atores de modos que têm impacto sobre suas carreiras 

educacionais. Em vez de o sistema educacional bloquear o acesso de 

atores de origens não tradicionais, esses próprios atores se afastam do 

sistema, enxergando a universidade como algo que “não é para 

mim”.  

 

O gráfico seguinte, que apresenta dados mais gerais174 acerca de ações que 

contribuem para a permanência do aluno no curso, quando cotejado com o quadro 

anterior  anteriormente, permite algumas conclusões ainda mais interessantes.   

 
173 ORLANDI, 1995, p. 21-22. 
174 As diversas modalidades de incentivo presentes no gráfico são ofertadas não apenas pelo Faculdade de 

Direito, mas pela Universidade Federal Fluminense, como, por exemplo, as ações de acolhimento. A UFF 

oferece atualmente 14 modalidades de bolsas/auxílios, que contribuem para a permanência do aluno na 

faculdade: apoio transporte, auxílio alimentação e para estudantes das unidades acadêmicas fora da sede, 

auxílio creche, auxílio moradia, auxílio saúde, bolsa acolhimento para estudantes ingressantes, bolsa 

apoio emergencial, bolsa apoio aos estudantes com deficiência, programa bolsa de desenvolvimento 
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Ações, que se referem a esclarecer e tornar públicos os projetos de pesquisa 

existentes no curso, ou mesmo estimular a participação dos alunos cotistas nas 

atividades, são afirmativas porque têm relação direta com o estímulo ao sentimento de 

pertencimento e podem resultar, em caso de obtenção de recursos financeiros, na 

permanência do/a discente no curso.  

O dado (46,1%) que aponta para o grande índice de discentes que informaram a 

relevância de apoio financeiro para  continuidade dos estudos indica a necessidade de 

consolidar estratégias que estimulem a sua participação na modalidade “reserva de 

vagas”, nos concursos para obtenção de bolsas internas do curso (ou mesmo as 

externas). Isso talvez represente um diferencial para quem ingressou no curso, mas é 

possível que não tenha mesmo como nele permanecer. O esclarecimento, no entanto, 

deve atingir não apenas os discentes dos chamados grupos vulneráveis. Este painel 

demonstra:   

 
acadêmico, programa material didático, moradia estudantil, dentre outras. Disponível em 

http://www.uff.br/?q=calouros/4-bolsas-e-auxilios (acesso realizado em 07/11/2018).    

http://www.uff.br/?q=calouros/4-bolsas-e-auxilios
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O significativo índice (56,3%) de resistência à reserva de vagas para bolsas no 

curso  por parte dos docentes, profissionais da educação superior, no curso de Direito da 

UFF, é um claro sinal de que parecem necessitar do mesmo tipo de apoio institucional, 

no sentido de esclarecer o porquê da existência de bolsas e auxílios, em uma instituição 

de ensino público.  

Afinal, a existência da política no curso é um mero exercício da obrigação de 

cumprir uma determinação legal, ditada pela “Lei de cotas”? E sua efetividade? Importa 

esclarecer que esta, no caso, não se situa apenas na sua execução e inserção do aluno no 

curso, mas na permanência, pertencimento e bom desempenho. O alcance dessas três 

últimas categorias também pode ser alcançado por ações afirmativas.  Pierre Bourdieu, 

em um dos seus vários estudos sobre o sistema de ensino francês, concluiu que  

Assim, no ensino superior, os estudantes originários das classes 

privilegiadas e médias serão julgados segundo a escala de valores das 

classes privilegiadas, que numerosos educadores devem à sua origem 

social e que assumem de bom grado, sobretudo se o seu pertencimento 

à elite datar de sua ascenção ao magistério. Dá-se uma inversão de 

valores – a qual, através de uma mudança de signo, transforma o sério 

em espírito de sério e a valorização do esforço em uma mesquinharia 

indigente e laboriosa, suspeita de compensar a ausência de dons – a 

partir do momento em que o ethos pequeno-burguês é julgado 

segundo o ponto de vista do ethos da elite, ou seja, aferido pelo 

diletantismo do homem culto e bem-nascido. De modo oposto, o 

diletantismo que os estudantes das classes favorecidas exprimem em 

várias condutas e o próprio estilo de suas relações com uma cultura 

que eles não devem jamais totalmente à escola, respondem às 
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expectativas, frequentemente inconscientes, dos mestres e, mais ainda, 

às exigências objetivamente inscritas na instituição. Não há indício 

algum de pertencimento social, nem mesmo a postura corporal ou a 

indumentária, o estilo de expressão ou o sotaque, que não sejam 

objeto de “pequenas percepções” de classe e que não contribuam para 

orientar – mais frequentemente de maneira inconsciente – o 

julgamento dos mestres.175  

No contexto da Faculdade de Direito da UFF, cabem os questionamentos: O que 

de fato explica o altíssimo número da resistência/ negativa por parte dos professores? 

Falta de informação? Há a intenção de selecionar alunos não contemplados por ação 

afirmativa? E as respostas podem ser obtidas pelo debate aberto e honesto, portanto, 

pela substituição do silêncio (ausência de debate) pela fala e escuta atentas.   

Note-se, no entanto, que a ação afirmativa não elimina a avaliação das 

qualificações dos candidatos. Pelo contrário, ela pode ser vista como 

um instrumento para identificar talentos que de outra forma seriam 

perdidos por causa da pobreza e de outros obstáculos sociais 

produzidos por causa da pobreza e de outros obstáculos sociais 

produzidos pela discriminação.176  

As indagações, sinalizam para a relevância de enfatizar a existência de um 

problema importante a ser tratado, já que os docentes são os principais responsáveis 

pelos processos de seleção para as bolsas internas existentes.  

Boaventura de Sousa Santos, em nota da sua sociologia do conhecimento, ajuda 

a compreender o referido quadro:  

E na medida em que vivemos a experiência da desadequação das 

teorias que herdamos ou vamos adaptando à realidade social que está 

diante de nós e somos nós, abre-se uma subtil fractura de mal-estar 

nos nossos processos cognitivos por onde se insinua a questão quiçá 

mais dilemática: quem somos nós neste espaço de língua oficial 

portuguesa, nas nossas diferenças e cumplicidades integrados num 

mundo crescentemente globalizado, segundo uma lógica em cujo 

desenho temos, quando muito, uma participação subordinada, uma 

lógica que ou trivializa ou, pelo contrário, dramatiza as nossas 

diferenças, mas, em qualquer caso, bloqueia a construção das 

cumplicidades.177  

Caso esses professores pareçam para os discentes avessos à recepção de alunos 

“cotistas” como monitor, bolsista de iniciação científica etc., é fácil entender a falta de 

interesse (de pertencimento), que esvazia a  participação nos mais variados processos 

internos de seleção . 

 
175 BOURDIEU, 2015, p.60-61.  
176 FERES JUNIOR et al, 2018, p. 21.  
177 SANTOS, 2010, p.46.  
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Os quadros abaixos apresentam, o que parece contraditório, índices relativos à 

resposta dada ao questionamento: Reservas de vagas prejudicam a qualidade do curso?  

Estes dois primeiros gráficos178 com as opiniões dos servidores e funcionários 

terceirizados e, depois, dos pós-graduandos, apresentam índices interessantes:  

 

A resposta que representa aprovação à ação afirmativa, no primeiro grupo, apresenta 

índice superior a 50% em todas as categorias, embora maior quanto aos estudantes de baixa 

renda.  

 
178 Nos gráficos que seguem a palavra “negro”, no contexto, significa “preto”.  
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Já os pós-graduandos demonstram aprovar a ação afirmativa para todos os 

grupos contemplados.  

Os gráficos abaixo apontam os índices atingidos pelas respostas dadas pelos 

docentes a diversas perguntas. A questão encabeça o quadro.  

 

 

Considerei que a resposta “Discordo integralmente” representa aprovação à 

política. Dessa maneira, o grupo formado por professores não atingiu 50% de aprovação 

para nenhum dos grupos contemplados pela ação afirmativa.  

As respostas dadas pelos graduandos resultaram em um quadro de aprovação, 

assim como o dos pós-graduandos.  



79 
 

 

O cotejo dos gráficos, portanto, como já registrado, permitiu-me concluir que 

entre os discentes (graduandos e pós-graduandos) está a maior aprovação, já que o 

índice de respostas negando o prejuízo é altíssimo. Os servidores e funcionários 

terceirizados também demonstram uma taxa de aaprovação considerável, embora não 

tão alta quando a dos discentes. As respostas (aprovação) dos docentes, embora 

comparativamente apresente percentual menor do que os demais setores, não chega a 

represntar, no geral,  insatisfação acerca da ação afirmativa.  

  O que explica então a aparente incoerência entre os dados? Se não se acredita 

que cotistas causam  prejuízo para o curso, por que a resistência (portanto contradição) 

em ampliar as ações afirmativas internas?  

Penso que a seguinte reflexão, embora trabalhe com a categoria discente, indica 

uma interessante “saída” para o questionamento:  

 

O conhecimento pode ajudar na conscientização desde que se efetue 

num contexto problematizado, na relação do educando com o mundo e 

com os outros educandos. Em que, através do enfrentamento de 

contradições existentes no próprio existir desse educando, que é 

histórico e mutável, possibilitará a articulação entre consciência e ação 

reflexiva desdobrando-se numa atuação transformadora.179  

 

 
179 RIZO; RAMOS, 2008, p. 50.  
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Creio ser muito possível que no ano de 2016, quando foram apurados os dados 

expressos nos gráficos anteriores, os sujeitos que participaram da pesquisa não 

estivessem ainda muito certos sobre as representações do processo de inclusão, apesar 

de políticas de ação afirmativa estarem no debate público há alguns anos.  

Identifiquei nova resistência, agora subentendida na discordância revelada no 

gráfico abaixo. Os números relativos à opinião acerca dos concursos para a docência no 

curso com a previsão de reserva de vagas são bastante representativos e demonstram 

que “pelo andar da carruagem” muito ainda deve ser debatido sobre a importância de se 

pensar a política pública não apenas como acesso, mas também como permanência e 

pertencimento,  bem como de ampliação dessas políticas, alcançando também o 

mercado de trabalho, no caso, a docência no ensino superior, na faculdade de Direito da 

UFF.   

 

O melhor comentário sobre a imagem acima, no meu entendimento, está no 

questionamento que encerra o depoimento abaixo, colhido na pretérita  conversa 

realizada com seis alunas e alunos contemplados por políticas de ação afirmativa, em 

2016:  

O ingresso de outro perfil de estudante coloca outras demandas, 

coloca outra história, minha história de vida é diferente de quem vem 

de Icaraí, de Nova Iguaçu, de Caxias. A universidade está se 

pluralizando, e o povo tem muito isso, de braço, de coração, eu acho 

que a gente está caminhando no sentido bom... Sou super a favor da 
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cota racial... Hoje ainda, mesmo depois de um pouco mais de um 

século de fim da escravidão, falar de pobreza no Brasil é falar de uma 

população negra, você hoje sobe uma favela no Rio, ou então vai para 

São Gonçalo, assim, a maioria da galera é negra, não tem discussão, a 

galera é negra, aí você vai para uma escola no município, a grande 

maioria é negra. Eu acho que é querer maquiar um fato, que a grande 

realidade é que até hoje o estado brasileiro e a sociedade não foram 

capazes de inserir essas pessoas. Eu acho que o fato de você durante 

mais de três séculos ter escravizado, desumanizado, “objetificado” 

milhares de pessoas que são negras, elas têm uma cor, eu acho que 

esconder isso é esconder uma história. Eu acho que a todo momento 

tem de relembrar a história da escravidão. Ela ainda tem feridas na 

nossa sociedade que estão extremamente abertas. Eu acho que a 

sociedade precisa  relembrar isso. Quantos professores negros têm 

nessa casa?180  

Sobre o que está no conteúdo do depoimento, realizado, recorro a um texto 

escrito muitos anos antes181, que desenvolve uma reflexão, baseada em Hegel, acerca do 

reconhecimento (de si):  

O homem só é humano na medida em que ele quer se impor a um 

outro homem, a fim de ser reconhecido. Enquanto ele não é 

efetivamente reconhecido pelo outro, é este outro que permanece o 

tema de sua ação. É deste outro, do reconhecimento por este outro que 

dependem seu valor e sua realidade humana. É neste outro que se 

condensa o sentido de sua vida.  

(...) 

É na medida em que ultrapasso meu ser imediato que aprendo o ser do 

outro como realidade natural e mais do que natural. Se fecho o 

circuito, se torno irrealizável o movimento dos dois sentidos, 

mantenho o outro no interior de si. Indo às últimas consequências, 

chego mesmo a lhe tomar este ser-per-si.  

O único método de ruptura com este círculo infernal que me reenvia a 

mim mesmo é restituir ao outro, através da mediação e do 

reconhecimento, sua realidade humana, diferente da realidade natural. 

Ora, o outro deve efetuar a mesma operação.182  

 

  O número de professores pretos e pardos (negros) no curso é baixo. Na 

graduação por mim cursada, entre os anos de 2011 e 2016, passaram por minha 

trajetória acadêmica apenas dois, mas eles não são os únicos professores pretos no 

curso, há outros poucos (até 2016, mais dois pelo que me recordo), com os quais não 

estudei. Se pensarmos em representantes mulheres negras, a resposta será “zero”.  E, 

pelo que demonsta o quadro anteriormente apresentado, não será diferente daqui a 

alguns anos. O número total de docentes pretos e/ou pardos (negros) não chega a 

 
180 Depoimento de A6, no Grupo Focal realizado em 2016. 
181 O texto selecionado integra a obra Pele negra, máscara branca, escrita em 1952, por Franz Fanon, e 
que faz parte de bibliografia desta dissertação.   
182 FANON, 2008, p.180-181.  
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representar, entretanto, a totalidade de dedos de uma das mãos de um ser humano. E no 

que depender da convicção e ação docentes essa história não tomará um outro rumo. 

Isso fica claro nas palavras que seguem:  

Em 1956, Frantz Fanon (1925-1961) afirmou que o racismo se renova, 

se materializa e muda de fisionomia. Entre as mutações do discurso 

racial que identificou, estava a de um racismo biológico para um 

racismo cultural. Em suma, as constelações social e cultural são 

profundamente remodeladas pelo racismo, cujas repercussões abrangem 

todos os níveis de sociabilidade.183  

Se não há, ou não  houver,  um número ao menos razoável de ocupação de 

docentes pretos e pardos (negros) e/ou ex-estudantes de escola pública, muitos dos quais 

ingressaram em pós-graduação, pela reserva de vaga (alguns casos no Programa de Pós-

Graduação em Sociologia e Direito184, a partir do ano de 2017) ou não, como garantir 

que a inclusão, que se pretendeu garantir com as políticas de ação afirmativa, no 

ingresso do estudante, resulte em ocupação,  no mercado de trabalho (magistério 

superior, por exemplo)?   

 Pela observação do gráfico que trata da reserva de vagas para magistério 

superior fica evidente o grau de rejeição de implementação da política nos concurso 

para o magistério. A comunidade acadêmica reforça o argumento da meritocracia como 

unidade de medida nas disputas sociais, porque a política de reserva de vagas, 

legalmente imposta para a discência, é negada, como possibilidade, quando se trata da 

ocupação do cargo de docente. Sílvio Almeida ao analisar a resistência às políticas de 

cotas, no cenário brasileiro, produziu uma análise com elementos que contribuem para 

entender o resultado concernente à reserva de vagas para o magistério superior.  

Essa questão se torna ainda mais curiosa se olharmos para o debate 

brasileiro sobre as cotas raciais. Embora acreditando que o problema 

do racismo – e da desigualdade – seja educacional, muitas pessoas 

foram contrárias às políticas de cotas. Isso se explica pelo fato de que 

no Brasil a universidade não é apenas um local de formação técnica e 

científica para o trabalho, mas  um espaço de privilégio e destaque 

social – um lugar que, no imaginário social produzido pelo racismo, 

foi feito para pessoas brancas. O aumento de negros no corpo discente 

das universidades tem, portanto, impactos ideológicos e econômicos, 

pois, ainda que timidamente, tende a alterar a percepção que se tem 

sobre a divisão social do trabalho e a política salarial.  

Ao mesmo tempo, há defensores das políticas de ação afirmativa que 

partem do referencial neoclássico. Há, com efeito, como se estabelecer 

 
183 D’ADESKY, 2015, p. 189.  
184 O Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito lançou editais (2017 e 2018) com reserva de 
vaga para os cursos de Mestrado e Doutorado, tendo assumido cadeiras nos mesmos alunos 
negros/indígenas (edital 2017 e 2018) e transgênero (2018).   
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a defesa das ações afirmativas segundo o argumento da otimização 

racional dos recursos. Se tenho dois canditatos a uma vaga de 

emprego, uma mulher negra e  um homem branco, seria totalmente 

racional se eu optasse pela mulher negra. Isso porque posso supor, 

com boas chances de acerto, que, em uma sociedade em que há 

discriminação de raça e gênero – seja por preferências, seja por falhas 

de mercado - , uma mulher negra teve de superar muitos obstáculos e 

demonstrar excepcional resiliência e inteligência para chegar no 

mesmo patamar de uma pessoa branca. Posso concluir que ela será 

mais produtiva e com ela obterei mais lucro. Deste modo, optar por 

pessoas negras quando estas estão concorrendo em igualdade de 

condições é privilegiar o mérito, o esforço e a capacidade de 

superação individual.185  

Diferentemente do quadro anteriormente exposto, entre os pós-graduandos a 

maioria dos entrevistados concordam com a reserva de vagas. O cotejo desses dados 

resulta na questão: Dependerá exclusivamente do esforço discente (contra todos as 

situações adversas) do aluno vulnerável, já formado, sua inserção no magistério 

superior? Não, no que depender da legislação (Lei 12990/2014), cuja Ação Direta de 

Constitucionalidade 41, foi julgada constitucional pelo STJ. Diz o acórdão, publicado 

no DJE, em 17/8/2017:  

É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no 

âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a 

utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de 

heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa 

humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.186 

Embargada a decisão, em 24/8/2018, por embargos de declaração, novo 

julgamento, com decisão favorável à implementação da reserva também nas Forças 

Armadas:  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do  

Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência da 

Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento, por 

unanimidade de votos e nos termos do voto do Relator, em dar 

provimento aos embargos de declaração, ao entendimento de que as 

vagas oferecidas nos concursos promovidos pelas Forças Armadas 

sujeitam-se à política de cotas prevista na Lei 12.990/2014.187  

 
185 ALMEIDA, 2019, p. 165-166. 
186 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4917166. Acesso em 
10/11/2018.  
187 Decisão publicada no DJE de 07/08/2018. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4917166. Acesso em 10/11/2018.  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4917166
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4917166
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  A não ocupação do espaço profissional do magistério superior no curso por 

docentes pertencentes aos grupos que são foco das políticas de ação afirmativa significa 

reprodução da ausência dessa existência nesses contextos. Significa também a exclusão 

da participação nesse lugar de fala, o que representa a negação da escuta de atores cujas 

perspectivas de modos de viver e de pensar no e para o mundo vêm sendo negadas há 

séculos.  Significa também o esvaziamento da possibilidade de representatividade. E por 

significar o que foi apontado acaba significando muito mais.  

A pesquisadora e feminista negra Lélia Gonzalez nos dá uma 

perspectiva muito interessante sobre esse tema, porque criticava a 

hierarquização de saberes como produto da classificação racial da 

população. Ou seja, reconhecendo a equação: quem possuiu o 

privilégio social, possuiu o privilégio espistêmico, uma vez que o 

modelo valorizado e universal de ciência é branco. A consequência 

dessa hierarquização legitimou como superior a explicação 

epistemológica eurocêntrica conferindo ao pensamento moderno 

ocidental a exclusividade do que seria conhecimento válido, 

estruturando-o como dominante e assim inviabilizando outras 

experiências do conhecimento. Segundo a autora, o racismo se 

constitui “como a ‘ciência’ da superioridade eurocristã (branca e 

patriarcal)”. Essa reflexão de Lélia Gonzalez nos dá uma pista sobre 

quem pode falar ou não, quais vozes são legitimadas e quais não 

são.188  

De acordo com o que defende Lélia Gonzalez, a negativa acerca do que pode 

garantir a presença de grupos vulneráveis, ocupando cadeiras no magistério superior, 

constitui uma reprodução de uma discriminação institucional que não é novidade no 

cenário brasileiro.  

Sobre as consequências dessa falta de representatividade, Adilson Moreira, em 

ensaio sobre hermenêutica jurídica, ao discorrer sobre a questão “Quem pode falar pelos 

subordinados?”, conclui: 

Esse fato possui grande signficação porque a invisibilidade da 

opressão racial não é apenas uma simples ausência de 

conhecimento da forma como  a realidade funciona. Estamos 

aqui diante de um problema que possui uma natureza 

epistemológica: estar em lugar social específico faz com que o 

mundo seja apreendido a partir de uma posição cognitiva 

particular. Muitos indivíduos que questionam a legalidade de 

cotas raciais desconfiam da existência do racismo. Isso ocorre 

porque eles percebem uma realidade a partir de posições 

jurídicas e teóricas que são impermeáveis a questões trazidas por 

membros de minorias raciais, tais como a interseção de fatores 

de opressão, a alegação de que a exclusão social pode operar 

 
188 RIBEIRO, 2017, p.24-25. 
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independentemente de atos materiais de discriminação ou de que 

a ração é uma construção social destinada a manter privilégios 

sociais compartilhados pelos membros do grupo racial 

dominante. Essa percepção social influencia o tipo de 

interpretação de normas consitucionais eleboradas por essas 

pessoas: direitos fundamentais são interpretados a partir de uma 

posição racialmente neutra porque isso representaria a melhor 

forma de justiça social.189   

Em 2017, a pesquisa sistematizada deu origem a gráficos produzidos a partir das 

respostas dadas exclusivamente pelos alunos da graduação. A observação desse material 

contribui para traçar um quadro, pode-se dizer, “das emoções”, no desenvolvimento da 

política, principalmente sobre as tensões que dizem respeito às categorias sobre as quais 

se discorre aqui, pertencimento e permanência, com enfoque nos afetos vividos. O 

objetivo consistiu em investigar o estado emocional do aluno da graduação em Direito. 

Para isso, foram encaminhados questionários às alunas e aos alunos, dentre os quais 

ingressantes por políticas afirmativas. 

Nos gráficos que seguem, a faixa preta representa o grupo formado por 

discentes cotistas não-brancos, os pretos e pardos (negros); a azul, pelos demais cotistas 

(cota social) e a verde, pelos alunos ingressantes por ampla concorrência. O primeiro 

gráfico190, abaixo, ilustra os resultados obtidos acerca da maneira como se vê o aluno 

quanto ao seu desgaste emocional. Foi perguntado se a carga horária cursada afetava a 

sua saúde física ou mental.  

 

 
189 MOREIRA, 2019, p. 27. 
190 Gráfico nº 3: Percentual de pessoas que declararam diagnóstico de ansiedade. 
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Discentes cotistas pretos e pardos (negros), no gráfico denominado não-brancos, 

lideram as posições com mais de 60% respondendo que se sentem emocionalmente 

desgastados. 

Aparece no painel abaixo outra liderança: quando se trata da marca de menor 

número de horas por (no) semestre, as discentes cotistas negras e os discentes cotistas 

pretos e pardos (não-brancos) cursam um número menor de horas, subentende-se daí 

que será quem levará mais tempo para se formar, ou, a depender dos acontecimentos e 

do suporte acadêmico, não o fará.  

 

Sobre o mal-estar no ambiente acadêmico, nada diferente. É o que se pode notar 

adiante:  

 

É possível observar acima que cotistas que emplacam o maior percentual (60%) 

de identificação de problemas na relação docente-estudante são os mesmos que menos 

(percentual abaixo de 20%) deixam de perceber fatores negativos no ambiente e dos que 

mais enfrentam problemas na relação professor-aluno: cotistas não-brancos, ou seja, 

alunas pretas e pardas (negras) e alunos pretos e pardos (negros).  

No gráfico abaixo, consta o resultado acerca do questionamento específico sobre 

o sentimento de ansiedade na trajetória do curso: 
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Ao se partir da faixa azul, que representa a média geral, estão os estudantes mais 

afetados no contexto. As discentes cotistas não-brancos estão acima da média em 

ansiedade, mas não lideram. Os pretos (não cotistas) estão abaixo da média.  Dessa vez, 

o grupo que ultrapassa todos os outros em ansiedade é composto pelos que, 

teoricamente, já deveriam ter concluído o curso, motivo bastante razoável para ser 

acometido por ansiedade (em especial se esse dado vier acompanhado da 

vulnerabilidade de ser racialmente e/ou socialmente vulnerável).   

Entendo que os obstáculos vividos impedem a conclusão do curso. O corpo 

discente aponta, assim, um conflito que embaraça a efetividade da política pública, um 

empecilho que pode comprometer um dos resultados esperados para o futuro: 

A entrada de novos sujeitos nesses espaços de produção e reprodução 

do conhecimento implicará não apenas a inserção desses beneficiários 

no mercado de trabalho e na pirâmide social em outros termos, como 

mais profundamente demandará a necessidade de reflexão pela própria 

elite cultural pátria dos padrões de ciência desenvolvidos e sua 

responsabilidade pela invisibilidade racionalmente amparada de 

determinados sujeitos. Uma vez empoderados academicamente, esses 

novos sujeitos passarão a denunciar visões reducionistas, folclóricas e 

inadequadas difundidas acerca do real, disputando não apenas vagas 

na universidade, mas outros lugares sociais até então negados.191  

A existência desses obstáculos, a persistência em não os remover, causam 

prejuízo à redefinição do quadro de exclusão de determinados grupos do protagonismo 

nos papéis sociais de (alto) prestígio e configura a discriminação estrutural, que  

designa os padrões de participação de grupos minoritários dentro de 

uma sociedade, padrões que podem operar de acordo com um modo 

horizontal ou  hierárquico. O modo horizontal envolve a exclusão total 

ou quase total de minorias das instituições sociais, o que se torna 

 
191 PAIVA, 2013, p.226. 
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possível porque grupos dominantes controlam o acesso a elas, além de 

impor seus interesses como prioridades institucionais. 

O segundo indica que a presença de minorias dentro delas se dá de 

forma subordinada ou que seus interesses não são adequadamente 

reconhecidos, os membros do grupo dominante ocupam as posições 

relevantes, o que permite a subordinação de minorias. Esses sujeitos 

ocupam lugares periféricos, o que dificulta acesso a cargos de 

influência por meio dos quais questões relativas a minoria poderiam 

ser consideradas.192    

   

Ao reafirmar a alocação de pretos e pardos (negros) em um lugar de 

subalternidade, chamado de margens, na seção precedente, onde busquei demonstrar a 

repulsa da ocupação de espaços centrais pelos estudantes cotistas, a discriminação 

estrutural se torna mais específica, porque se trata de racismo estrutural, pelo qual se 

considera que  

Os negros representam a alteridade a ser negada, aqueles cujos 

fenótipos, formas de vida e expressões culturais utilizados como 

critério para definir o que não se quer ser ou o que não se deve ser em 

uma sociedade pautada por padrões de comportamento modernos 

ocidentais. Corporificam características usadas para justificar 

moralmente sua subalternização, infantilização e exclusão dos meios 

materiais, simbólicos e políticos em disputa.193  

 

Contrapor os dados relativos aos cotistas à informação de que as pretas e os 

pretos (negros/não brancos) que não ingressaram por reserva de vagas (portanto que não 

são cotistas) se enquadram entre os menos afetados (2º lugar) aponta para a 

possibilidade de compreensão de que a condição econômica dos cotistas (abarcada pela 

cota social) atinge com mais gravidade os discentes do que a questão racial, 

isoladamente. Uma pista bastante interessante para uma observação interseccional, 

segundo os pressupostos da Teoria Crítica da Raça. A abordagem interseccional do 

racismo permite uma análise relacional, ou seja, um exame  

a partir da sua conexão com outros sistemas discriminatórios (de 

base patriarcal, classista, étnica, relacionada à orientação sexual, 

religiosa, etc.) e a utilização isolada de qualquer desses critérios 

de opressão, gera um retrato reducionista sobre os sujeitos que 

estão submetidos a duplos/triplos sistemas de opressão pelas 

suas condições...194   

 
192 MOREIRA, 2017, p.133-134. 
193 PAIVA, 2013, p.236. 
194 SILVA; PIRES, 2015, p. 62.  
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Os últimos quatro gráficos apresentam informações objetivas, numericamente 

incontestáveis, que apontam para as dificuldades encontradas pelos alunos ingressantes 

por políticas de ação afirmativa.  

São diversas as formas de conhecer. Os primeiros passos do percurso, em geral, 

são dados ainda no seio da convivência familiar. Na convivência dos afetos, do dizer e 

do não dizer, forma-se uma bagagem de conhecimento feito das experiências, das 

vivências cotidianas. É possível também conhecer pelas andanças individuais e/ou 

coletivas, pela convivência com o outro, colhendo, dessa relação, seus frutos. 

 Em busca de saberes que são compartilhados e produzidos na academia, dos 

títulos por ela concedidos, das portas por ela abertas, muitas pessoas participam dos 

processos seletivos que, em geral, são realizados anualmente. Ingressar no ensino 

superior representa o continuar de uma das caminhadas realizadas na vida. Manter essa 

trajetória cursando uma pós-graduação sem dúvida não é para todos. Quem pode seguir 

então?  

Para responder à questão, embora não específica da Graduação em Direito – 

UFF, vale registrar aqui, um episódio ocorrido na pós-graduação em Sociologia e 

Direito, porque ilustra algumas das convicções presentes nessa dissertação.  

O episódio: a Audiência Pública195 realizada para debater temas relativos à 

implementação da política afirmativa no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e 

Direito, Edital-2017, convocada pelo juiz que presidia as ações judiciais, em que o 

PPGSD figurava no polo passivo. As ações foram distribuídas ao Juízo da 4ª Vara 

Federal, que convocou a audiência para ser realizada no Salão Nobre da Faculdade de 

Direito, em 20 de junho de 2017, as relações de força travadas no contexto universitário, 

a partir da implementação da política, são expostas pela aluna que representa o coletivo 

Quilombo196: “A gente tem pouco espaço de fala na audiência e tivemos pouca 

representação, inclusive dos estudantes negros da UFF. É importante ressaltar que a  

luta dentro da UFF contra as fraudes, contra o racismo, tem sido sofrida e denunciada...” 

(Grifos para este trabalho.).  E continua, mais adiante: “É que nós temos aqui 

especialistas que não foram aceitos para falar aqui também. E além disso nós temos os 

coletivos negros que estão fazendo a denúncia de fraude e que tem uma ligação direta 

 
195 Audiência Pública no Salão Nobre de Direito, realizada no dia 20 de junho de 2017, trazendo três 
processos tratando acerca de Ações Afirmativas, Autodeclaração e Nota de Corte. Disponível em  
https://www.youtube.com/watch?v=MNNXabXG55M.cesso em 20/08/2017. 
196 Coletivo de Estudantes Negros da Pós-Graduação em Sociologia e Direito.  

https://www.youtube.com/watch?v=MNNXabXG55M
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com os temas debatidos aqui, mas que não estão tendo o direito de fala”. (Grifos para 

este trabalho.).   

Esse poder de retirada da palavra de alguns, os representantes das/dos discentes 

pretas/pretos e pardas/pardos (negros), ou de sua concessão a outros, denunciado pela 

estudante, dentro de uma instituição pública, segundo a Teoria Crítica da Raça, 

evidencia racismo institucional,  

conceito que foi pensado com o objetivo de evidenciar a reprodução 

do racismo, a seletividade racial, dentro das instituições públicas e 

privadas, mostrando os marcadores da diferença entre negros e 

brancos. Por conseguinte, demonstra a diferença de tratamento e 

oportunidades, dentro dos espaços privilegiados, em razão da cor, raça 

ou etnia.197 (Grifos para este trabalho.) 

Silêncio/silenciamento idêntico, e que, assim, permite o mesmo tipo de produção 

de sentido, já havia sido identificado, na pesquisa, na roda de conversa, diz uma das 

várias narrativas: 

A4: A faculdade de direito é uma faculdade bem elitista, apesar das 

exceções, mas é uma faculdade bem elitista, a parte das políticas de 

ações afirmativas as pessoas não gostam de tocar no assunto, pelo ao 

menos eu senti assim, as pessoas da minha turma são ótimas, mas 

ninguém toca no assunto, as pessoas falam de colocação, políticas de 

ações afirmativas ninguém toca muito, assim, eu não sei muito bem 

quem entrou por política de ação afirmativa... Há comentários, eu já 

ouvi assim, a maioria não gosta, a maioria com quem eu tive contato, 

mas isso não é verbalizado.198 

Ser afetado por preconceito/discriminação social e/ou racial integra o cotidiano 

de muitas pessoas. Esses afetos, no entanto, além do que possa causar de negativo na 

vida do(a) afetado(a), mesmo olhado sob o ponto de vista da “vítima”, pode ter “lá as 

suas vantagens”. Segue um exemplo da movimentação em busca de problematização da 

questão com a intenção de formação de alternativas para o encaminhamento do 

problema. 

Para que o racismo entrasse na agenda das ciências sociais brasileiras 

seria preciso que fosse, antes, posto na agenda política como tema. E 

quem poderia acusar o racismo e defini-lo, senão quem o sofre? De 

certo modo, para que um assunto vire objeto de investigação científica 

é necessário que alguns intelectuais, políticos ou ativistas o 

problematizem. Assim, para compreender como o preconceito de cor 

se transformou em preconceito racial e, finalmente, em racismo, é 

 
197 PIRES; FELIX, 2017, p.359.  
198 Depoimento de A4, no Grupo Focal, 2016. 
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preciso voltar de novo no tempo e acompanhar como a formação de 

intelectuais e ativistas negros no Brasil se deu...199  

 

 As relações de poder, de domínio, que se estabelem entre dominantes e 

dominados, podem ser travadas das mais variadas formas, nos mais diferentes espaços, 

o que, por vezes, invisibilizam a relação de dominação que se dá pelas mais variadas 

formas de poder simbólico. No contexto escolar (acadêmico), 

A experiência dos professores universitários que educam para a 

consciência crítica indica que muitos alunos, especialmente os de cor, 

não se sentem “seguros” de modo algum nesse ambiente 

aparentemente neutro. É a ausência de sentimento de segurança que, 

muitas vezes, promove o silêncio prolongado ou a falta de 

envolvimento dos alunos. 200 

Na tensão entre o dizer e o não dizer (que significa), em movimentos diversos de 

imposição e supressão de vozes, “entra toda a questão do “tomar” a palavra, “tirar” a 

palavra, obrigar a dizer, fazer calar, silenciar etc.”201,  há condutas que endossam as 

relações de poder.  

Freire (2003) sabia do poder da palavra, do discurso que manda, 

oprime, e da sofisticação do uso da palavra pelos que detêm ou 

querem o poder. Nesse sentido a palavra tem uma estreira ligação com 

a ideologia, que se torna cada vez mais eficiente quanto menos é 

percebida. A esse poder da palavra, da nomeação e da sua aceitação, 

processo muitas vezes subjetivo, Bourdieu (1989, p. 14-15) chama 

poder simbólico[...]202 

Durante o trabalho do grupo de pesquisa, ente os anos de 2015 e 2016, como já 

registrei, algumas perguntas foram encaminhadas à comunidade acadêmica. Uma dessas 

perguntas, de caráter aberto,  e suas respostas, são objeto de análise desta seção: “Qual é 

a sua opinião sobre reserva de vagas para o Curso de Direito da UFF, em razão de 

políticas de ação afirmativa (“cotas”)?”  

As respostas foram dadas por diferentes atores do curso, pertencentes a 

diferentes setores que integram a unidade – alunos da graduação, servidores, professores 

e alunos da pós-graduação, como já mencionado. Assim, num dado contexto em que se 

pesquisa e busca compreender melhor o comportamento dos atores do curso acerca da 

política pública, que sentidos seriam possíveis atribuir às respostas (ou aos silêncios)?  

 
199 GUIMARÃES, 2012, p.79.  
200 HOOLKS, 2017, p.56. 
201 ORLANDI, 1995, p.31.  
202 RIZO; RAMOS, 2008, p. 51. 
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Ora, um texto (verbal ou não verbal) é constituído de palavras ou quaisquer 

outros signos, inclusive, o silêncio (marcas de silêncio). Assim, sua produção “do ponto 

de vista da ideologia, não é homogênea. O que é previsível, já que a ideologia não é 

uma máquina lógica, sem descontinuidade, contradições etc. É isto que as diferentes 

posições do sujeito representam no texto.”203 Sendo o texto passível de produção de 

sentido, por aquele que o lê, essa leitura dar-se-á considerando, também, certa 

heterogeneidade, a diversidade de posições que podem ser ocupadas tanto pelo sujeito 

que o produz, quanto pelo que o lê.  

Os alunos da pós-graduação, trinta e quatro, no total, quase que por 

unanimidade, colocaram-se a favor da política afirmativa, apresentando, inclusive para 

justificar, argumentos relativos à história social dos beneficiados pela política. Apenas 

uma pessoa demonstrou-se parcialmente favorável, sendo contrária às ações afirmativas 

baseadas em questões raciais e a favor do critério sócio-econômico; e uma pessoa, do 

critério misto: sócio-racial.  

O discurso da maioria caracterizou-se por marcas linguísticas significativas. 

Dentre as respostas apuradas, um número representativo de textos estendidos, ou seja, 

os enunciadores não se limitaram a opinar se concordavam ou não com a política, mas 

fizeram comentários acerca do tema, apontando para o contexto histórico, sócio-

econômico e cultural, além de chegar a registrar desejos para o futuro (que acabou 

chegando) – “Excelente. Deveria ter para pós-graduação também.” Marcas como ponto 

de interrogação e caixa alta, além da cuidadosa seleção vocabular, confirma o ponto de 

vista mais que favorável desse grupo afetado pelo “entusiasmo”.  

No grupo dos graduandos, trinta e uma respostas. Os alunos que se dispuseram a 

responder foram também em geral favoráveis. O corpus de respostas apresenta um 

número considerável de textos estendidos, respostas bastante desenvolvidas, mas 

poucos apontam para o processo histórico que explica as políticas afirmativas. Pensando 

no discurso como movimento, explico essa postura mais contida dos graduandos pela 

idade (a grande maioria dos alunos é de pessoas entre 18 e pouco mais de vinte anos),  e 

sua formação  ainda em curso.   

Quanto as respostas das pós-graduandas e dos pós-graduandos, posso dizer que o 

seu (per)curso acadêmico de pesquisadoras e pesquisadores, a relação mais longa com a 

academia e com o conhecimento científico-teórico, suas histórias e memórias, dão o tom 

 
203 ORLANDI, 2012. p.71.  
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dos seus discursos. Na oportunidade de falar, o grupo representado por discentes mais 

experientes, com maior bagagem teórica (e prática), assumiu o lugar de fala, apontando 

o caminho “natural” a ser realizado pela política.  

Apenas dezesseis professores responderam à pergunta. Foram apuradas: duas 

discordâncias, três concordâncias/discordâncias parciais e nove concordâncias. Apesar 

de, numericamente, os docentes que se propuseram a responder terem concordado com 

a política, um número bastante representativo, cerca de um terço, não concordou 

(totalmente/parcialmente).  Nessa relação professor-aluno, no processo de construção do 

conhecimento, dois dados são preocupantes: o silêncio (marcado pela ausência do falar) 

da maioria dos docentes e a significativa discordância dos que se propuseram a 

responder.  

Estão presentes num dos discursos mais contundentes e desenvolvidos sobre a 

negativa categorias como “meritocracia”, “qualidade do corpo discente”, “prejuízo para 

os bons alunos de escolas particulares”, e a clara divisão em classes, cuja “mistura no 

ensino superior’ configuraria “um elemento desestabilizador, cabendo à base (ensino 

médio) trabalhar eficientemente com essas diferenças”.  

Sobre os discursos presentes nas participações docentes acima,  

Os estudos sobre a linguagem e a ideologia têm mostrado o poder das 

palavras, como meios de ação e instrumento de reprodução da ordem 

social. Não obstante, além dos discursos e das ideias, situados no 

espaço do simbólico e do imaginário, a relação do sujeito com seu 

ambiente social também depende das representações sociais negativas 

(preconceitos e estereótipos), assim como do domínio e controle do 

saber e dos conhecimentos técnicos que orientam a hierarquia 

social.204    

Para refutar algumas das categorias presentes nas falas dos docentes, tal como o 

conceito de meritocracia, cabe o suporte teórico da Teoria Crítica da Raça, que 

“compreende o conceito de raça a partir de uma construção social e não sob um viés 

biológico. Desta maneira, a referida teoria inova ao questionar o direito sob uma 

perspectiva racial, refutando a meritocracia como critério de avaliação no acesso das 

minorias raciais às instituições.”205  

Pensar que à base cabe a responsabilidade de trabalhar com a diversidade de 

alunos que a integram, quadro que não deveria ser evidenciado no ensino superior, 

cabendo, portanto, ao trajeto inicial do aluno eliminar “as diferenças”,  parece 

 
204 D’ADESKY, 2018, p.19.  
205 PIRES; FELIX, 2016, p.362. 
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demonstrar o desconhecimento de que uma mudança expressiva no número de alunos 

ocupantes de vagas no ensino superior, oriundos das camadas sociais desprestigiadas, a 

depender de transformações na educação básica, levaria alguns preciosos e numérios 

anos para acontecer.  

 Este trabalho, com as limitações que lhe são próprias, registra tensões que são 

colocadas como de extrema importância para o debate público. Os estigmas a que são 

submetidos diferentes grupos de estudantes vulneráveis são mais um dentre outros nós 

evidenciados. Ora,  

Como estigmas são criados e disseminados em função de relações de 

poder, devemos indentificar seus mecanismos de atuação. Primeiro, 

estigmas operam como elementos que limitam o acesso a 

oportunidades sociais, servindo como ponto de partida para atos 

discriminatórios em diversas esferas da vida dos grupos afetados. Eles 

motivam o comportamento de agentes públicos e privados, pois 

moldam a percepção sobre o valor social das pessoas. Segundo, a 

discriminação produz exclusão social e acaba por confirmar a 

pecepção social depreciativa sobre os grupos estigmatizados. Assim, 

as expectativas sociais sobre os grupos são confirmadas, o que gera 

mais exclusão dos grupos estigmatizados. Terceiro, grupos 

minoritários também internalizam esses estigmas e passam a perceber 

a si mesmos e também os membros do próprio grupo a partir deles. 

Assim, eles se comportam de maneira a confirmar as expectativas 

sociais sobre eles. Quarto, representações negativas geram uma 

ameaça à identidade de minorias, o que provoca situações constantes 

de estresse emocional nas pessoas que são estigmatizadas. Elas geram 

tensões emocionais, sentimentos de conformidade e de inadequação, o 

que dificulta a mobilização contra estigmas sociais.206   
 

Acredito que abertura do canal de diálogo acerca dos mais diversos pontos de 

tensão, alguns dos quais foram aqui apontados, configura-se como principal via para 

enfrentamento da questão, porque “debate é o primeiro passo para a formação da 

consciência.”207 

 Ressalto, ainda, neste trabalho, a importância da reconfiguração do ensino 

jurídico, como elemento contribuidor na aplicação do direito.  

A interpretação jurídica tem sido direta e indiretamente utilizada como 

um instrumento importante para a reprodução da opressão racial, seja 

pela simples desconsideração do impacto de uma prática social sobre 

um grupo, seja porque eles estão interessados em impedir que a raça 

se torne uma forma de mobilização política.208  

 
206 MOREIRA, 2019, p. 63.  
207 SANTOS, 2009, p.21.  
208 MOREIRA, 2019, p.19. 
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Mas, levada adiante essa ideia, nessa proposta,  que  pode ser  um projeto, caso 

haja o interesse de que ocorra:  Quem vai dizer? O que vai dizer? Para quem? Para quê? 

E, caso não haja vontade de que ocorra, para esse silêncio seriam pertinentem as 

mesmas questões: Quem silenciará? O silenciará? Para quem silenciará? Para que 

silenciará?  

Mais relevante do que responder textualmente, agora, às questões propostas, 

acredito, é a produção de motivações para a reflexão não apenas minha, mas também de 

quem se encontra imerso no processo de leitura deste texto e, portanto, no movimento 

de produção de sentidos.  
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PALAVRAS FINAIS 

A nossa escrevivência não pode ser lida como história de ninar os 

da casa- grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. 

Conceição Evaristo 

 

Os questionamentos da seção anterior deste trabalho – independentemente das 

possíveis respostas que, individual ou coletivamente, sejam dadas a cada um deles ou ao 

seu conjunto – apontam, como foi registrado no corpo deste trabalho, para a existência 

de importantes nós que afetam todos os sujeitos envolvidos no processo educativo, aqui 

em análise, e sobre os quais importa refletir, debater e, como consequência disso, agir.  

  

No capítulo III deste texto, apresentei reflexões que tomaram por base um 

corpus de dados sistematizados pelo grupo de pesquisa. À guisa de conclusão, retomo 

alguns dos apontamentos, bem como algumas das análises realizadas no corpo do 

capítulo.  

 A resistência à política ficou manifesta no alto índice de negação à participação 

numa pesquisa que objetivou principalmente conhecer melhor o curso, conforme 

demonstrado ao longo deste texto. Destacam-se a resistência contida nos dados 

sistematizados na tabela apresentada na parte inicial da seção 3.2 (Dados, palavras e 

silêncios: alguns sentidos produzidos), em que são apontados os percentuais de 

participação dos discentes de cada período do curso; a pouca participação de alunos 

ingressantes por ações afirmativas nos projetos de monitoria do SSP 2013/2016 (tabela 

na mesma seção); as diversas vozes contrárias (de resistências), como as falas ouvidas 

por A4209, em 2010: “[...] o pessoal falava muito mal de cota”; a ação de judicialização 

de um concurso para acesso à pós-graduação, com reserva de vagas, como ocorreu no 

PPGSD, em 2017.  

Aponto ainda a observada rejeição à implementação da política de reserva de 

vagas no concurso para o magistério superior, como demonstram os gráficos sobre 

reserva de vagas nos concursos para professor efetivo no curso de Direito da UFF, 

resultantes das respostas dadas por discentes, professores e servidores/terceirizados.  

As marcas de silêncio, em especial, demonstram o contexto de diferenças de 

posicionamentos, em especial entre os docentes e os discentes, o que coaduna com a 

 
209 Discente que participou do Grupo Focal, em 2016 . 
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hipótese inicial apontada neste trabalho, tendo em vista que parece mesmo haver 

resistência às políticas de ação afirmativa e à efetiva presença de alunos “cotistas” no 

ambiente acadêmico representado pela Faculdade de Direito UFF. Isso, embora não seja 

inesperado, precisa ser dito e pensado como prática discriminatória. Que sentidos 

produzir a partir dessas observações? 

  Estar em um espaço institucional implica em viver experiências típicas desse 

tipo de espaço, portanto,  

considerando que qualquer política pública sempre pode estar 

recheada por uma margem de erro em suas dinâmicas de 

funcionamento e que tais burlas devem ser apuradas e resolvidas, o 

que pode estar por trás de muitas rejeições e qualquer mecanismo 

inclusivo, numa sociedade conservadora e elitista como a nossa, é 

evidentemente as rupturas a uma estrutura racista, classista, 

homofóbica e heteronormativa socialmente construída que também é 

expressada nas estruturas universitárias.210  

O ponto de vista que defendo aqui é o da necessidade de romper com o silêncio 

que invisibiliza existências, impossibilita o conhecimento das mais diversas formas de 

estar no mundo, e sustenta a estrutura hierarquizada e hierarquizante que caracteriza a 

nossa sociedade. O silêncio, no contexto do curso de Direito, significa um estratégia de 

manutenção do status quo e uma negativa à perspectiva de mudança. Acredita-se que 

É com a palavra que o homem se manifesta e se coloca diante dos 

outros homens, também, no mundo. É com a palavra que se forma a 

linguagem, e a partir dela, que se estabelece quem fala e quem escuta, 

quem manda e quem obedece.  

A educação para ser prática libertadora tem que passar pelo diálogo, 

tem que levar à conscientização, isto é, tem que ser ação refletida – 

práxis, para poder culminar com a transformação. E nesse sentido esta 

educação será humanizadora também, pois ocorre no processo de 

conscientização, quando a palavra pronunciada, dialogada com o 

outro, é fruto da práxis humana, isto é, resultado da ação refletida.211 

Ora, não nego com este trabalho o caráter imediatista das políticas públicas de 

ação afirmativa. Acredito, porém, que não podemos silenciar a exclusão e a falsa 

inclusão dos grupos formados por discentes vulneráveis (oriundos de escola pública, 

pretas/pretos e pardas/pardos (negros) e indígenas). Saliento, ainda, a necessidade de 

redefinição desse quadro, mesmo que tardia, não somente para quem pertence aos 

grupos afetados pelos históricos mecanismos de exclusão, mas também para todos os 

agentes (sujeitos) sociais que consideram justo que a ocupação dos espaços sociais de 

 
210 BOURDIEU, 2015, p. 14.  
211 RIZO; RAMOS, 2008, p. 52 
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maior prestígio seja caracterizada pela diversidade. Para isso, o modelo de reserva de 

vagas pode mesmo ser eficiente.  

 Nesse contexto, é importante assumir no espaço acadêmico estudado a urgência 

de se travar um diálogo aberto e franco sobre o assunto, porque “Ouvir um ao outro (o 

som de vozes diferentes), escutar um ao outro, é um exercício de reconhecimento.”212  

Com isso, a comunidade acadêmica talvez possa coletivamente, assumindo o 

conflito, buscar, não o consenso, mas uma trajetória efetiva de construção de uma 

postura inclusiva que coadune com a proposta da política afirmativa no contexto 

acadêmico, projetando assim o prosseguimento da execução da política pública e, como 

parte disso, ou mais que isso, assumir em seus afetos uma postura que, por exemplo, no 

que diz respeito aos mecanismos de discriminação racial, seja  

Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não 

necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do 

racismo não faça o indivíduo moral e/ou juridicamente culpado ou 

responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável 

pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas 

com denúncias ou com o repúdio moral do racismo: depende, antes de tudo, 

da tomada de postura e da adoção de práticas antirracistas.213  

 

Em recente matéria intitulada “Na luta pela igualdade étnico-racial, UFF 

implanta cotas na pós-graduação”, divulgada no sítio da Universidade Federal 

Fluminense214, a declaração do professor Marco Roxo, um dos seus acadêmicos, 

sintetiza um dos pontos relevantes da questão “A importância das cotas na pós-

graduação stricto sensu e na graduação reside na política de visibilidade, cujo objetivo é 

aumentar a pluralidade de pessoas e etnias no futuro quadro de professores".  

Para além do que enuncia o professor cujo depoimento foi transcrito acima, 

defendo, neste trabalho, que a existência desse tipo de cota, representa, além da 

visibilidade de determinados grupos subjugados, a ocupação do espaço de enunciação 

das vozes historicamente silenciadas por diversos mecanismos, dentre os quais, posso 

destacar,   

A história oficial, frequentemente escrita pelos senhores e vencedores, 

exclui capítulos inteiros de manifestações de conflitos, como se eles 

jamais tivessem acontecido ou como se não fossem suficientemente 

dignos de serem relatados, em razão de sua pequena importância. E 

quando for a hora de contar a história dos escravos, dos africanos livres 

e de seus descendentes, esta será escrita pelos que irão atestar o pouco 

 
212 HOOLKS, 2017, p.58. 
213 ALMEIDA, 2019, p.52. 
214 Disponível em http://www.uff.br/?q=noticias/24-11-2017/na-luta-pela-igualdade-etnico-racial-uff-

implanta-cotas-na-pos-graduacao. Acesso em 22/12/2017. 

http://www.uff.br/?q=noticias/24-11-2017/na-luta-pela-igualdade-etnico-racial-uff-implanta-cotas-na-pos-graduacao
http://www.uff.br/?q=noticias/24-11-2017/na-luta-pela-igualdade-etnico-racial-uff-implanta-cotas-na-pos-graduacao
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peso atribuído ao reconhecimento histórico, dos preconceitos sofridos 

por estes últimos. Essa memória imposta busca eliminar do passado 

todos os problemas e sofrimentos das vítimas da História.  

De maneira sub-reptícia, ela foi bem-sucedida na medida em que as 

histórias dos vencedores e os nomes de seus heróis vieram a ser 

realçados entre os grupos dominados. Essa cegueira histórica infligida 

pela narrativa oficial, marca de maneira quase indelével os negros que, 

com isso sofreram prejuízos, além de todos os já enunciados, na 

memória de seu passado e no conhecimento da existência de heróis 

negros. Raras são as famílias negras capazes de contar a história de 

figuras importantes de origem afro-brasileira, a maior parte das quais 

foi depreciada ou ocultada pelo véu do esquecimento.215  

 

A leitura aqui exposta apresenta-se como um tecido que buscou discorrer sobre a 

política pública, procurando demonstrar que pensar na política de cotas como estratégia 

de inclusão, visando a entrada de alunos, sem problematizá-la com honestidade, 

destituindo-a do reconhecimento da trajetória desses alunos no curso, sua permanência, 

seu sentimento de pertencimento, configura-se também em um mecanismo de exclusão. 

De acordo com os estudos de Bourdieu, 

Nossas aspirações e esperanças, nosso senso do que é razoável ou não, 

provável ou não, nossas crenças sobre quais são as ações óbvias a 

fazer e os modos naturais de fazê-las, tudo isso para Bourdieu não é 

nem essencial nem natural, é condicionado por nossos habitus, e, 

portanto, é uma forma mediada de estrutura arbitrária (cf. 

BOURDIEU, 2001b [1997]). São nossas condições materiais de 

existência que geram nossas experiências inumeráveis de 

possibilidades e impossibilidades, de resultados prováveis e 

improváveis, que por sua vez moldam nosso senso inconsciente do 

possível, provável e, crucialmente, desejável para nós. Para resumir, 

nós aprendemos nosso lugar de direito no mundo social, onde nos 

sairemos melhor tendo em vista nossas disposições e recursos e 

também onde teremos dificuldades (cf. BOURDIEU, 2007: 438 

[1979:549]). Desse modo, nós obtemos “esperanças subjetivas de 

probabilidades objetivas” (BOURDIEU & PASSERON, 2011a: 191 

[1970:191]): o que é provável torna-se aquilo que escolhemos 

ativamente. Dessa forma, os atores passam a gravitar na direção dos 

campos sociais (e de posições nesses campos) que melhor se encaixam 

com suas disposições e tentam evitar os campos que envolvem um 

confronto habitus/campo.216 

 

Portanto, identificados os mecanismos internos de manutenção/reprodução de 

exclusão, creio que esteja configurada a obrigação de serem colocados abertamente na 

pauta de debates, para que, dessa forma, possa ser garantida minimamente a 

possibilidade de, em alguma medida, haver mudança de dada realidade.   

 
215 D’ADESKY, 2018, p.23-24. 
216 GRENFELL, 2018, p. 85-86.  
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Todo o movimento que sugeri acima tem relação com a tomada de consciência, 

no caso, “A atitude de reconhecer e denunciar tais circunstâncias respaldadas no direito 

civil para proteger a si mesmo e à comunidade da inferiorização étnica e da 

subalternização social é chamada de consciência negra.”217 

Tal necessidade é indicada pelos alunos que acessaram o curso por políticas de 

ação afirmativa. O depoimento abaixo, palavras de um(a) aluno(a) não identificado218, 

que se enquadrou na categoria cotista, ao responder anonimamente ao questionário 

eletrônico feito sobre a relação docente-estudante, em pesquisa realizada em 2017219, 

demonstra parte do problema  

Por diversas vezes me senti oprimida, tanto por alguns estudantes, 

quanto por professores. Na Faculdade de Direito, há um ar de 

superioridade e competitividade muito grande. Quando você não 

participa de algum movimento estudantil (por morar muito longe ou 

por não ter dinheiro para ir nos jogos), você é deixado de lado, como 

se não fosse ninguém, ou como se não fizesse parte da Faculdade. 

Dessa forma, acabo me sentindo em um ambiente hostil.  

 

É uma preocupação de suma importância considerar o fracasso escolar, fantasma 

da educação básica, como uma das “pedras no sapato” da política afirmativa. Em uma 

instituição em que determinadas condições sociais são propícias ao sucesso escolar, 

enquanto outras o inviabilizam, não se pode mesmo contar apenas com a “boa vontade” 

dos contemplados com a política, no sentido de que “se virem ao avesso” para “dar 

conta do recado”, pois o problema é de todos, já que, como ressaltou Maria Cristina 

Guasti, em estudo sobre a política na Universidade Federal do Espírito Santo,  

O passado temporal, a “antiguidade” do pertencimento a um 

determinado grupo, o fato de ser filho, neto, irmão de outros membros 

do mesmo grupo e o fato da origem escolar (escolas particulares) pode 

ser o vínculo primeiro existente entre os estudantes não cotistas, 

principalmente nos cursos de maior diferenciação e status social, o 

que de uma forma sutil, porém visível, faz deles um grupo a priori.  

 

Nas demais representações se misturam, um certo reconhecimento de 

alguns, a respeito da existência do preconceito, da segregação e por 

outro lado, do reconhecimento de que de fato, as pessoas que 

estudaram juntas antes da universidade já construíram vínculos há 

mais tempo e por isso, encontram maior facilidade de se agrupar 

novamente na sala de aula. 

 

 
217 SANTOS, 2009, p.27. 
218 O questionário foi respondido por adesão, com garantia de anonimato, portanto, sem identificação dos 

nomes dos participantes.  
219 Investigação realizada por grupo de alunos da graduação e da pós-graduação, vinculados à disciplinas 

oferecidas pelo Departamento de Direito Processual (SPP), na graduação, e pelo Programa de Pós-

graduação em Sociologia e Direito, no mestrado e doutorado, em 2017.  
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No caso da universidade, poderia dizer que passar no vestibular e 

matricular-se num determinado curso, não é suficiente para que o 

estudante passe a fazer de fato, parte do grupo de estudantes daquele 

curso, embora o seja, de fato e de direito. Ações que criem condições 

de sentimento de pertencimento e de efetiva permanência não é favor. 

Há pesquisas que já apontam para o valor social da política pública.220 

  

O pertencimento a um determinado grupo depende, então, não apenas do desejo 

do indivíduo, mas, da aceitação ou não do grupo já existente, de sua entrada e 

permanência.  

Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente 

dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, e operando uma 

seleção que – sob as aparências da equidade formal – sanciona e 

consagra as desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as 

desigualdades, ao mesmo tempo em que as legitima. Conferindo uma 

sensação que se pretende neutra, e que é altamente reconhecida como 

tal, a aptidões socialmente condicionadas que trata como 

desigualdades de “dons” ou de mérito, ela transforma as desigualdades 

de fato em desigualdades de direito, a transmissão da herança cultural. 

Por isso, ela exerce uma função mistificadora. Além de permitir à elite 

se justificar de ser o que é, a “ideologia do dom”, chave do sistema 

escolar e do sistema social, contribui para encerrar os membros das 

classes desfavorecidas no destino que a sociedade lhes assinala, 

levando-os a perceberem como inaptidões naturais o que não é senão 

efeito de uma condição inferior, e persuadindo-os de que eles devem o 

seu destino social (cada vez mais estreitamente ligado ao seu destino 

escolar, à medida que a sociedade se racionaliza) – à sua natureza 

individual e à sua falta de dons. O sucesso excepcional de alguns 

indivíduos que escapam ao destino coletivo dá uma aparência de 

legitimidade à seleção escolar, e dá crédito ao mito da escola 

libertadora junto àqueles próprios indivíduos que ela eliminou, 

fazendo crer que o sucesso é uma simples questão de trabalho e de 

dons.221 

 

Nos cursos de alto prestígio, lugar em que, no cenário anterior ao da 

implementação da política afirmativa, a presença de pretos/pretas e pardos/pardas 

(negros) e pobres era ínfima, o quadro hoje ainda não é outro, embora diferente. Para 

além do que já está garantido pela Lei de Cotas, temos as marcas de 

invisibilidade/silêncio materializadas na sensação de não pertencimento, por exemplo, 

que precisam ser revistas. E isso não é uma exclusividade do contexto específico da 

Universidade Federal Fluminense. Ao prefaciar a obra “Representações Sociais: sobre 

as ações afirmativas no Ensino Superior e sobre os estudantes cotistas da Ufes”, que 

integra a bibliografia desta dissertação, o Prof. Dr. Sérgio Pereira dos Santos, avalia que 

na obra citada os relatos dos estudantes 

 
220 GUASTI, 2016, p.98-99.  
221 BOURDIEU, 2015, p. 65-66. 
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Evidenciam a manutenção do silenciamento e da invisibilidade das 

questões atinentes às desigualdades raciais e sociais diante da 

implementação do sistema de cotas na UFES mesmo diante de um 

contexto de democratização do acesso ao ensino superior que explicita 

socialmente as causas e as justificativas da efetivação de políticas 

identitárias e etnicamente referenciadas que concretizem a justiça 

social e dos direitos à educação e aos processos de ascensão social. E 

tais silenciamentos e invisibilizações se dão no que a autora chamou 

de “silêncio murado” ou “silêncio escondido” por meio dos quais 

pulveriza e extirpa as discussões que, muito inconvenientes e ásperas 

para muitos sujeitos já “estabelecidos” no espaço acadêmico, 

esfacelam o sistema perverso e institucional de desigualdades que 

atravessam a universidade e a sociedade como um todo.222  

 Ora, a existência dessa perspectiva verticalizada da nossa sociedade também no 

ambiente acadêmico parece ignorar concepções e debates contemporâneos que debatem 

categorias como igualdade, em especial, mas também diversidade e redistribuição, cuja 

urgência da efetividade do que nelas está presente, em muito almejada, em especial 

pelos grupos vulneráveis, causa estranheza e até revolta inicialmente em (grande) parte 

do corpo discente.  Jacques d’Adesky, tomando por base Hannah Arendt, explica as 

implicações do conceito de igualdade:  

os homens não nascem iguais, como formulado no artigo 1º da 

Declaração Universal da ONU, de 1948, mas tornam-se iguais como 

membros de uma coletividade em virtude de uma decisão conjunta 

que garante a todos direitos iguais. A igualdade, portanto, não é um 

dado, é uma construção elaborada convencionalmente pela ação dos 

homens enquanto cidadãos de uma comunidade política.223  

 Assim, não será mágica a consolidação da igualdade na coletividade. Ao 

pensarmos nas relações cotidianas, na materialidade da categoria, isso fica bastante 

nítido. O ambiente investigado na pesquisa sobre a qual se discorre nestas linhas diz 

muito sobre isso. Parece mesmo que, por tudo o que foi dito, ainda não iniciamos 

devidamente o processo de acolhimento de estudantes vulneráveis racial e/ou 

socialmente no contexto do curso de Direito. Mas o jogo não está terminado, em 

especial, porque 

A criação de políticas de ação afirmativa racial e social foi um dos 

acontecimentos de maior significado político e social das últimas 

décadas no nosso país. Elas revolucionaram a maneira como gestores, 

acadêmicos e a população em geral compreendem a questão racial, as 

injustiças e as soluções para combatê-las. Elas mudaram a cara do 

ensino superior brasileiro, particularmente das universidades públicas, 

que concentram a maior parte da excelência acadêmica. O ensino 

 
222 BOURDIEU, 2015, p.12-13. 
223 D’ADESKY, 2006, p.47. 
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superior passou a representar de maneira um pouco mais justa o perfil 

racial e econômico de nossa sociedade.224  

 Talvez, o conflito que sinalizei neste trabalho, instaurado e representado pela 

“falta de consideração e reconhecimento adequado”225 esteja sendo depreciado, ao não 

ser forte e francamente debatido.  Apesar de estarmos em um ambiente acadêmico, 

portanto, de debate sobre e construção de saber, há formas de não reconhecer o outro, 

invisibilizando-o, que é uma forma de negar seu pertencimento a determinado coletivo, 

negando as possibilidades de acesso aos mecanismos e instrumentos de poder. 

Joice Berth, em texto que busca discorrer sobre empoderamento, explica:  

Quando assumimos que estamos dando poder, em verdade, estamos 

falando na condução articulada de indivíduos e grupos por diversos 

estágios de autoafirmação, autovalorização, autorreconhecimento e 

autoconhecimento de si mesmo e de suas mais variadas habilidades 

humanas, de sua história, principalmente, um entendimento sobre a 

sua condição social e política e, por sua vez, um estado psicológico 

perceptivo do que se passa ao seu redor. Seria estimular, em algum 

nível a autoaceitação de suas características culturais e estéticas 

herdadas pela ancestralidade que lhe é inerente para que possa, 

devidamente munido de informações e novas percepções críticas sobre 

si mesmo e sobre o mundo que o cerca, e, ainda, de sua habilidades e 

características próprias, criar ou descobrir em si mesmo ferramentas 

ou poderes de atuação no meio em que vive e em prol da coletividade. 
226 

 Roberto DaMatta, ao tratar do racismo à brasileira, apresenta uma explicação 

apropriada sobre o que exponho nesta seção. Ao apontar as diferenças entre o racismo 

americano e o brasileiro, conclui o autor que  

Nos Estados Unidos, liga-se a aparência a uma “essência” (a origem), 

fazendo com que um “branco” seja classificado como “negro”, caso 

um dos seus ascendentes tenha sido “negro”.  

Já no nosso caso, tudo depende de relações e contextos. A 

consequência disso – conforme o sistema de quotas tem mostrado – é 

a dificuldade de enfrentar ou até mesmo de perceber o nosso 

preconceito que, em certo sentido, tem, pelo fato de ser variável, uma 

enorme invisibilidade. Na realidade, acabamos por desenvolver o 

preconceito de ter preconceito, conforme disse Florestan Fernandes 

numa fase lapidar.227   

Para finalizar, acredito na urgência de se pautar a efetiva permanência e o 

sentimento de pertencimento dos alunos cotistas no curso, bem como a contribuição que 

a academia pode oferecer para que esses discentes se interessem e tenham condições 

 
224 FERES JUNIOR et al, 2018, P. 170.  
225 Ibidem, p.51.  
226 BERTH, 2018, p. 14. 
227 DAMATTA, 2004, p. 25. 
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concretas de continuar a trajetória acadêmica cursando uma pós-graduação. A defesa 

deste trabalho está de acordo com posturas pedagógicas que observem essas demandas, 

o que representa uma prática educacional engajada. Para bell hooks,   

“Engajada” é um adjetivo maravilhoso para descrever a prática 

libertadora em sala de aula. Ele nos convida a estar sempre no 

momento presente, a lembrar que a sala de aula nunca é a mesma. As 

maneiras tradicionais de pensar na sala de aula frisam o paradigma 

oposto – que a sala de aula é sempre a mesma até quando os alunos 

são diferentes. [...] Para mim, a sala de aula engajada está sempre 

mudando. Mas essa noção de engajamento ameaça as práticas 

institucionalizadas de dominação. Quando a sala de aula é realmente 

engajada, ela é dinâmica. É fluida. Está sempre mudando.228   

Refletir acerca da política pública sobre a qual se discorreu neste trabalho, bem 

como sobre sua materialização nos mais diferentes contextos, buscando entendê-la 

como promessa de que talvez se esteja caminhando e hoje percorrendo apenas parte de 

um longo trajeto em busca da, já tardia, reconfiguração do quadro de desigualdades, 

historicamente firmado, possibilitando a alteração dos saberes hegemônicos nela 

presentes, é uma certeza que não pode deixar de constar nessas linhas que encerram este 

texto. 

Parece não restar dúvidas de que no âmbito das sociedades 

contemporâneas, o exercício democrático pressupõe tratar a todos 

como iguais independentemente das múltiplas identidades sexuais, 

raciais, étnicas ou religiosas. Na verdade, deliberação pública e 

reconhecimento igualitário são temas inseparáveis. É neste sentido 

que o compromisso com o princípio da cidadania igualitária envolve a 

atribuição de iguais direitos a todos e só admite a alteração desse 

esquema se a distribuição desigual de direitos vier a beneficiar os mais 

desfavorecidos. Os direitos civis e políticos são, portanto, a todos 

destinados, enquanto os direitos sócio-econômicos estão associados ao 

processo de inclusão social daqueles que, na ausência de tais direitos, 

encontrariam grande dificuldade não apenas de conduzir com 

dignidade suas vidas, como também em atuar no cenário público.229   

Fica evidente que, mesmo com as transformações possibilitadas por essas 

políticas afirmativas, que marcam (ou poderiam marcar) a graduação em Direito da 

UFF, há ainda muito a ser realizado.  

Romper o silêncio institucional, que tem relação com racismo institucional, 

ambos possibilitados pelo racismo estrutural, tendo em vista que são partes deste, 

identificando e apontando o silêncio e significando-o (compreendendo-o como 

 
228 HOOKS, 2017, p. 211/212. 
229 CITTADINO, 2007, p.2.  



105 
 

discurso), é um enfrentamento difícil. É, no entanto, também, absolutamente necessário. 

Talvez essa seja uma boa estratégia inicial de transformação, descortinar o “preconceito 

velado que é uma forma muito mais eficiente de discriminar”230.  

Minha  pretensão aqui não é, mesmo, afirmar que apenas o Direito é responsável 

pela mudança, mas mostrar elementos que comprovem a convicção de que romper o 

silêncio, pode resultar na instauração de uma fissura (abertura), através da qual se possa 

agir e desestabilizar a rígida estrutura, que insiste em “empurrar” os sujeitos 

contemplados pelas políticas de ação afirmativa para as margens do espaço acadêmico. 

Os assentos nos bancos das salas de aula do curso estão legalmente garantidos, 

discentes dos grupos chamados minoritários estão ocupando esses lugares, mas a 

história não se encerra aí.  

Silvio Almeida, ao discorrer sobre a relação entre racismo e desigualdade, esta 

destacada como base das teorias econômicas, propõe uma reflexão acerca das categorias  

produtividade, eficiência e diferenças salariais, considerando algumas questões que são 

pertinentes também para o contexto da educação, em evidência neste trabalho: 

E quando as estatísticas mostram que, independentemente da 

produtividade, pessoas de um determinado grupo social, como negros 

e mulheres, ganham salários menores? Como explicar o fato de que 

pessoas negras e mulheres encontram-se majoritariamente alocados 

nos postos de trabalho de baixa remuneração e considerados 

precários? Como explicar as maiores taxas de desemprego entre 

pessoas negras?  

Há anos inúmeras pesquisas têm demonstrado que a raça é um 

marcador determinante da desigualdade econômica, e que direitos 

sociais e políticas universais de combate à pobreza e distribuição de 

renda que não levam em conta o fator raça/cor mostram-se pouco 

efetivas.231  

Os indivíduos incorporam e reproduzem as estruturas sociais. Bourdieu, ao 

refletir sobre as categorias subjetivismo/objetivismo, nas ciências humanas, diz que as 

relações sociais estão em relação dialética.  

Políticas de ação afirmativa que pretendam contribuir para mudar o cenário 

histórico de subalternização de determinados grupos, portanto de exclusão, criando 

condições para que haja mobilidade social, por exemplo, precisam ser colocadas em 

prática não apenas como mecanismos de inclusão (isso é um grande passo, certamente), 

mas de integração.  Ao afastar (pela violência simbólica) os novos sujeitos incluídos na 

 
230 DAMATTA, 2004, p. 26.  
231 ALMEIDA, 2019, p. 156-157. 
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relação ensino-aprendizagem das posições centrais, a política pública fica maculada. O 

que e como fazer então?  

Ventuil Pereira, prefaciando Santos (2016), apresenta uma pista que dialoga com 

algumas das informações e defesas deste texto dissertativo, ao dizer que   

tão importante quanto os espaços a serem ocupados pela juventude 

negra na universidade, é abordar os temas que a academia deve refletir 

para entender os dilemas do Brasil atual. Isto porque, se o tema das 

relações raciais não é uma novidade em si, é mister retomar o fio da 

meada. A novidade aqui diz respeito ao olhar crítico e as 

potencialidades teóricas...232 

Atentar para o que foi exposto aqui pode resultar no alcance de algum sucesso 

na reformulação do quadro evidenciado de reprodução da estrutura de poder no contexto 

acadêmico. 
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