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Resumo 

 

 

 

Guimarães, Reinaldo da Silva; Fonseca, Denise Pini Rosalem da. Educação 

superior, trabalho e cidadania da população negra: O que aconteceu com os 

estudantes provenientes dos pré-vestibulares comunitários e populares em rede 

beneficiários das ações afirmativas da PUC-Rio após sua formatura na graduação? 

Rio de Janeiro, 2007. 241 p. Tese de Doutorado – Departamento de Serviço 

Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.   

 

Este trabalho busca conhecer a trajetória de vida dos universitários provenientes 

dos pré-vestibulares comunitários e populares em rede, que foram beneficiados com as 

ações afirmativas da PUC-Rio desde 1993, após a sua formatura na graduação, com 

especial ênfase nos indivíduos da população negra. Para tanto, procurou-se conhecer a 

atual realidade profissional desses indivíduos e o impacto da sua formação universitária 

sobre sua vida material e sobre suas relações com a família e com a comunidade de 

onde são provenientes. Ao empreender esta análise, que é política e simbolicamente 

relevante, procura-se descrever aspectos ainda desconhecidos, tanto no que diz respeito 

a estes novos profissionais e sua entrada no mercado de trabalho, quanto ao acesso a 

bens culturais recentemente aberto para os indivíduos da população negra. Assim, para 

além de mapear a trajetória dos 14 indivíduos entrevistados, procurou-se entender as 

questões colocadas a partir de sua formação, para saber se o acesso ao ensino superior e 

a passagem pela universidade tem de fato ampliado os seus direitos de “cidadania”. A 

intenção é a de contribuir com informações que permitam avaliar se as perspectivas 

integradoras da população negra, muito presentes nos discursos sobre ações afirmativas, 

tanto nas universidades, como na esfera do trabalho, têm sido capazes de transformar os 

conteúdos subjacentes às relações raciais no contexto sociocultural brasileiro. 

 

 

Palavras-chave  

(1) Ação afirmativa; (2) População negra; (3) Identidade racial; (4) Educação 

superior; (5) PVNC.  
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Abstract  

 

 

 

 

 

Guimarães, Reinaldo da Silva; Fonseca, Denise Pini Rosalem da. Higher 

education, work and citizenship of the black population: what happened to 

the students who benefited from the PUC-Rio’s affirmative actions after their 

college education?  Rio de Janeiro, 2007. 241p. Tese de Doutorado – 

Departamento de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro.   

 

This work deals with life histories of college students from PUC-Rio, after their 

graduation, who were included in the university’s affirmative action program since 

1993, with special emphasis on the black population. Those students  belong to social 

networks called “community pré-vestibulares”. The aim of this work is to know the 

present professional reality of those individuals and to measure the impact of their 

college education upon their material lives and their social relations within family and 

community. This analysis is political and symbolically relevant because will enable to 

describe unknown aspects of the present professional life of the black population. Those 

aspects relate to day-to-day experiences of their entrance to the job market, as well as to 

the recently open access to a new cultural reality to the black population. The research is 

based on the interview of 14 individuals, whose life histories were described and 

analyzed with the purpose of understanding the impact of their professional training 

upon their rights as citizens of Brazilian society. The goal is to contribute information 

which will enable an evaluation of the impact of the affirmative actions of higher 

education institutions, as well as in the job market, concerning the remaining contents of 

racial relations in Brazilian cultural and social life.    

 

 

Keywords 

(1) Affirmative action; (2) Black population; (3) Racial identity; (4) Higher 

education; (5) PVNC. 
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Ação afirmativa é sair da inércia. Está fazendo ação afirmativa cada professor que 

decide dar um pouco do seu tempo às aulas dos cursinhos pré-vestibulares para 

negros e carentes. Está fazendo ação afirmativa cada reitor, cada diretor de 

faculdade que analisa as falhas do sistema de cotas e encontra fórmulas para 

corrigi-las. Está fazendo ação afirmativa cada cidadão que abandona o conjunto 

de desculpas que nos paralisou por mais de um século e abre seus olhos, ouvidos e 

coração para entender o que os negros estão dizendo. Está fazendo ação afirmativa 

cada empresário que olha para seu quadro de funcionários, quase inteiramente 

branco, sua diretoria, inteiramente branca, e depois decide interrogar-se sobre que 

barreiras impedem os pretos e pardos de entrar ou ascender na sua empresa. Cada 

estudioso que duvida da ideologia que manteve as distâncias sociais e investiga 

números e evidências por trás da realidade do Brasil, cada cidadão que não se 

conforma, que não aceita as rotas desculpas de sempre está ajudando a quebrar a 

inércia que nos aprisiona há tanto tempo.  

 

Miriam Leitão, 2004, p. 215.                           
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1 

E depois do “sucesso”?  

No começo dos anos 2000 um importante escritório de advocacia da cidade do 

Rio de Janeiro entrou em contato com a PUC-Rio para solicitar que a instituição 

indicasse o nome de um bom estudante de Direito, que pudesse ser contratado para uma 

posição inicial aberta em seus quadros profissionais. Atendendo a esta solicitação, o 

Decanato do CCS escolheu um dos seus melhores estudantes e o orientou a que se 

dirigisse ao referido escritório, levando o seu currículo, o que foi feito prontamente. Ao 

ali chegar, o estudante se apresentou à recepção, entregando um envelope contendo os 

seus documentos. Ao se retirar, o estudante percebeu que não havia colocado no 

currículo o número do seu telefone celular para o posterior contato, voltando à recepção 

para incluir esta informação no material entregue. Ao receber o documento de volta, o 

estudante constatou que no topo do mesmo havia sido escrito a palavra “mulato”. O 

jovem então, substituiu “mulato” por “negro”, anotou o número de telefone e devolveu 

o envelope ao balcão de recepção. A identidade do jovem negro será mantida 

desconhecida, porém o que importa saber é que, pelo menos naquele momento, ele não 

foi selecionado para a posição oferecida.  

Por razões que excedem o interesse deste trabalho, nas entrevistas que realizei 

com estudantes egressos da PUC-Rio este indivíduo não pode ser incluído, porém não 

faltam outros exemplos igualmente significativos para o que pretendo discutir a partir 

deste caso. Um destes trata-se do depoimento de outra profissional negra, também 

formada em Direito pela PUC-Rio no ano de 2000. Em nossa conversa ela fala sobre a 

questão dos estágios e revela seu estranhamento por nunca ter sido encaminhada para 

estágios em famosos escritórios de Direito no centro do Rio de Janeiro. Indagando-se 

sobre por que isto nunca se deu, ela disse:  

Outra coisa também que eu tenho que falar é em relação até lá na própria PUC-Rio. Para 

a gente fazer um estágio, pelo menos quando eu estudei, tinha três alunos negros na 

minha sala: dois oriundos da Baixada e três com uma amiga que trabalha aqui comigo. A 

gente só conseguiu fazer estágio na Procuradoria fazendo prova. Na Defensoria também: 

fazendo prova. Por que? Porque nos escritórios de nome, quando nossos amigos lá faziam 

estágio, eram explorados, claro. Mas a gente não conseguia não. A gente não conseguia, 

não sei porque. A gente era da mesma faculdade. Até hoje eu pergunto: mas será por que, 

que eu não conseguia fazer estágio no escritório lá do Doutor fulano de tal, lá do centro 

do Rio de Janeiro? Por que? A diferença é que eu era negra? Eu não quero colocar isso na 

minha cabeça, mas a menina lourinha, bonitinha, que morava na Zona Sul... Não sei se 

tem alguma coisa a ver, mas no meu estágio, eu nunca consegui fazer estágio em 

escritório de nome, no centro da cidade, nem para ser explorada. Vamos olhar pelo outro 

lado: em termos de ajuda de custos. Ai eles alegam: “não vamos colocar porque você 
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mora na Baixada e vai gastar muito dinheiro”. Por esta lógica a gente não ia para PUC-

Rio. A PUC-Rio não dava ajuda de custo também e eu, da onde eu moro para chegar na 

PUC-Rio pegava três conduções. Eu não poderia ir para a PUC-Rio, se fosse no dinheiro 

de hoje, com menos de R$15 só para gastar em passagem. Nunca foi me perguntado. 

Nunca tive oportunidade de ir num escritório desses para levar um currículo. Já deixei 

até, mas nunca fui chamada. Eu queria ter feito. Queria ter tido a oportunidade. Se por 

acaso eu não quisesse fazer, tudo bem. Eu, pelo menos não tive essa oportunidade, não sei 

por que, mas não tive. (Entrevistada 4. Formada em Direito no ano 2000. Duque de 

Caxias, 23/03/2006). 
 

Nas raízes históricas da sociedade brasileira a cultura política1 sempre reservou 

aos indivíduos da população negra2 uma posição subalterna na hierarquia social. A 

posição imposta a estes indivíduos tem na esfera do trabalho a sua expressão mais clara 

e definida, sobre os quais persistem inúmeras situações de discriminação, ligadas a 

valores negativos imputados à imagem social do negro a partir de: marca da cor, 

habilidade pessoal e capacitação profissional. Esta situação observada neste espaço 

social, no qual os indivíduos não só garantem a sua sobrevivência, mas também se 

reconhecem e são reconhecidos, fortalecem sua auto-estima e conquistam ou não a 

“cidadania” plena, é um indício indiscutível e visível de expressões da desigualdade e 

da discriminação racial brasileira.  

Em relação a esta questão, a base da argumentação encontrada nas mais diversas 

análises sobre as posições subalternas ocupadas pelos indivíduos provenientes da 

população negra no mercado de trabalho, freqüentemente atribui a sua baixa 

representatividade em posições prestigiosas na hierarquia da esfera do trabalho à falta 

de qualificação profissional desta população, devido principalmente a sua insuficiência 

de “capital cultural”. A este respeito se diz que: 

...o mercado de trabalho é uma das esferas em que se distingue com mais clareza a 

eficiência dos mecanismos discriminatórios no Brasil, assim como seu modo sutil de 

operar. Pois, ocultado por fatores aparentemente objetivos, derivados de novas e 

tradicionais exigências produtivas, velhas questões permanecem: os indivíduos negros 

estão sujeitos mais ao desemprego, permanecem mais tempo nesta situação e, quando tem 

trabalho, lhe são reservados postos de trabalho de menor qualidade, status e remuneração 

(DIEESE, 2001, p.127-128, citado em Tomé, 2004).3 

 

Esta realidade é apontada em um estudo realizado entre os meses de agosto e 

novembro de 2005, pelo Instituto Ethos e o Ibope Opinião, em parceria com a Fundação 

                                                           
1 A utilização do conceito “cultura política” neste trabalho se apóia principalmente na reflexão de 

Dagnino (2000). No Capítulo 3 este conceito é tratado de forma mais ampla.   
2 Neste trabalho, todas as vezes que a palavra “negro” for utilizada ela se refere à população negra, sem 

discriminação de gênero. A discussão sobre “raça” esta contida no Capítulo 2.   
3 Retirada da página:  http://www.urutagua.uem.br//006/06tome.htm  acessado em 27/09/2006  

 

http://www.urutagua.uem.br/006/06tome.htm
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Getúlio Vargas (FGV-SP), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fundo de Desenvolvimento das 

Nações Unidas para a Mulher (Unifem), intitulado “Perfil social, racial e de gênero das 

500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas”, no qual se mostra claramente 

como ainda é pequena a representação da população negra em posições 

hierarquicamente superiores naquelas empresas4, como um reflexo da realidade vivida 

pelo profissional negro no mercado de trabalho.   

No que diz respeito a representatividade do negro nessas empresas o estudo 

chama a atenção para o fato do negro viver um processo muito grande de afunilamento 

hierárquico, cuja sub-representação em todos os níveis é superior aos das mulheres. O 

estudo aponta que os negros têm uma representação mais baixa do que as mulheres e é 

menor sua presença quanto mais alto é o nível hierárquico. A representatividade dos 

negros no Quadro executivo é 3,4% contra 94,4% de brancos; no Quadro de Gerência é 

de 9% contra 89%; no Quadro de Supervisão é de 13,5% contra 84,1% e no Quadro 

Funcional é de 26,4% contra 68,7%. O estudo mostra ainda que as mulheres negras são 

ainda mais desfavorecidas, representando 8,2% das mulheres gerentes e 4,4% das 

diretoras. Sendo que nesses níveis hierárquicos as mulheres brancas ocupam, 

respectivamente, 89% e 94% dos postos ocupados por mulheres.  

Ainda em relação a presença de negros nessas empresas, a comparação dos 

resultados sugere ter havido uma evolução positiva. Cresceu em três pontos o número 

de negros no quadro funcional: de 23,4% em 2003 para 26,4% em 2005. E quase 

dobrou a porcentagem de diretores negros nas organizações pesquisadas. Contudo, 

mostra uma oscilação no quadro da diretoria —de 2,6% em 2001, para 1,8% em 2003 e 

depois para 3,4% em 2005.                

De acordo com o levantamento, 75% dos presidentes das organizações da amostra 

afirmam não haver negros no quadro executivo e 4% nem sequer têm essa informação. 

Também é alto o número de empresário que dizem não haver negros em nível de 

gerência (46%). É importante salientar que nos levantamentos a participação dos negros 

decresce quanto mais alto é o nível hierárquico.  

                                                           
4 Este estudo foi realizado com uma amostra total de 119 questionários preenchidos e devolvidos, 

representando 24% do total enviado, com dados sobre o contingente de 626.174 pessoas, abrangendo os 

níveis hierárquicos das empresas nas categorias Quadro executivo, Gerência, Supervisão, chefia e 

coordenação e Quadro funcional. Estudo semelhante já havia sido desenvolvido também nos anos de 

2001 e 2003, pelos mesmos institutos.    
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Um outro estudo, divulgado pelo DIEESE em novembro de 2006, a partir das 

informações coletadas pela Pesquisa de Emprego e Desemprego, PED mostra a 

condição desfavorável dos negros no mercado de trabalho em relação aos não-negros, 

expressando com clareza através de indicadores desfavoráveis de emprego, rendimento 

e qualidade da ocupação. Esta condição, segundo o estudo, deve-se ao fato da baixa 

escolaridade dos negros, expresso pela dificuldade de acesso à educação e pela maior 

incidência da pobreza.  

Os dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego revelam a variedade da 

proporção de negros na População de Idade Ativa, composta por pessoas com dez anos 

ou mais, entre as regiões metropolitanas pesquisadas: Belo Horizonte; Distrito Federal; 

Porto Alegre; Recife; Salvador e São Paulo, representando um total de 46, 6% destes 

contra 53, 4% de não-negros. Apresenta ainda que a participação dos negros no 

mercado de trabalho e entre os desempregados evidenciam as dificuldades de inserção 

profissional enfrentadas por esse segmento da população. Se o contingente de 

empregados é de 46,6%, o contingente de desempregados corresponde a 55, 3%. 

Segundo a pesquisa independentemente da proporção do peso que a população negra 

representa no conjunto da população, em todas as regiões repete-se o mesmo padrão de 

inserção: a proporção de negros entre os desempregados é sempre superior à 

porcentagem de negros entre os ocupados e no conjunto da População Economicamente 

Ativa (PEA).  

No geral, os dados mostram que nas regiões pesquisadas mais de um terço dos 

trabalhadores encontram-se em situação vulnerável de ocupação, trabalhando como 

assalariados sem carteira assinada, autônomos para o público, trabalhadores familiares 

não-remunerados ou empregados domésticos. Os dados mostram também que entre os 

trabalhadores negros é maior a proporção de ocupados em situações vulneráveis, que 

varia de 42,7% —em Salvador— a 33,5% no Distrito Federal. Já entre os não-negros, 

os números se situam entre 33,7%, em Recife, e 25,6%, no Distrito Federal. 

Os dados revelam ainda que, além da maior dificuldade de inserção, a 

remuneração dos negros é, em todas as regiões pesquisadas, muito inferior a dos não-

negros. Deixam claro que os ganhos por hora dos trabalhadores evidenciam mais a 

desigualdade por cor do que por rendimento mensal, pois sobre a menor remuneração 

mensal recebida pelos negros, incide uma jornada de trabalho maior. Pode-se dizer, 

então, que a população negra se insere no mercado de trabalho brasileiro de maneira 

mais precária, em posições subalternas, do que a população não-negra.  
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Apesar dos dados apontarem a condição precária de inserção e de mobilidade 

ocupacional dos indivíduos da população negra na esfera do trabalho, já nas últimas 

décadas do século XX e início do século XXI, a partir da luta pela ampliação das 

oportunidades de ingresso de estudantes negros ao ensino superior, a situação de 

subalternidade dos profissionais desta população começa a se transformar 

substancialmente, apontando como condição de futuro a possibilidade do aumento da 

presença destes profissionais em posições hierárquicas e de destaque.   

Esta luta se deu a partir da criação de redes horizontais de solidariedade (Fonseca, 

2004), que estão voltadas não apenas à denunciar as desigualdades raciais, mas acima 

de tudo, à desenvolver projetos concretos que viabilizem o acesso desse segmento social 

às universidades e a melhores chances na sociedade. A expressão mais significativa 

destas redes foi a criação dos cursos pré-vestibulares comunitários e populares em rede. 

Por “pré-vestibular comunitário” entendo a experiência circunscrita a comunidades 

específicas, tais como o pré-vestibular do Centro de Estudos e Ações Solidárias da 

Maré, CEASM, do Rio de Janeiro. Por “pré-vestibular popular em rede” entendo as 

experiências desenvolvidas pelo Pré-Vestibular Para Negros e Carentes, PVNC e pelo 

Educação e Cidadania de Afrodescendente e Carentes, Educafro. Estes desempenharam, 

ao longo da década de 1990, um importante papel de caráter institucional para a 

inclusão da população negra à educação superior no Brasil.  

Já no início da década de 1990 um significativo acontecimento marcou o princípio 

de uma história de ações afirmativas no ensino superior brasileiro na cidade do Rio de 

Janeiro. A partir de 1994, estudantes provenientes das camadas mais pobres da cidade e 

do Estado do Rio de Janeiro, especialmente da Baixada Fluminense, começaram a 

ingressar aos quadros discentes da PUC-Rio, em função de uma importante parceria 

estabelecida pela PUC-Rio, através da Pastoral do Negro, com os cursos de pré-

vestibulares comunitários e populares em rede, especialmente com o PVNC, 

concedendo-lhes bolsa de estudos —integrais e não-reembolsáveis— para os alunos 

aprovados regularmente em seu vestibular, por intermédio do seu Programa de Bolsa de 

Ação Social. 

É importante salientar que este programa se configura como uma das modalidades 

do programa de bolsa e auxílios implementado pela PUC-Rio desde a década de 1970, 

tendo como principal especificidade a de atender aos estudantes provenientes das 

camadas mais pobres da população da cidade do Rio de Janeiro e de municípios 

vizinhos, sendo a sua maioria de beneficiados os estudantes oriundos dos cursos de pré-
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vestibulares comunitários e populares em rede. De acordo com os dados fornecidos pela 

Coordenação de Bolsa e Auxílios da Vice-Reitoria de Assuntos Comunitários, em junho 

de 2005, de um total de 42% das bolsas oferecidos pela PUC-Rio para alunos da 

graduação, correspondendo a 4.731 alunos, a Bolsa de Ação Social respondia por 14%, 

beneficiando um total de 704 alunos na graduação. 

A PUC-Rio também oferece para estes alunos uma ajuda adicional, através do 

Fundo Emergencial de Solidariedade da PUC-Rio – FESP. Este fundo visa atender os 

estudantes beneficiários das bolsas de ação social que encontram dificuldade com os 

custos referentes a transporte e alimentação. O FESP, criado pelo Centro de Pastoral 

Anchieta, se financia através de doações voluntárias de membros da PUC-Rio 

(professores, funcionários, alunos, vice-reitorias acadêmica e comunitária, comunidade 

dos jesuítas, etc) e de fora desta, tais como, a Associação Nóbrega de Educação e 

Assistência Social, ANEAS. Com tais recursos são financiadas a compra de vale-

transporte e a refeição é servida para os alunos cadastrados no projeto.         

Cabe ressaltar que a experiência da PUC-Rio é única na realidade brasileira, onde 

a obrigatoriedade de ações afirmativas em relação às populações pobres e negras se 

apresentou como política pública com a Lei 3.708/2001, como veremos mais abaixo. 

Decorre daí a importância deste estudo como uma avaliação pioneira do alcance e dos 

limites destas ações para o enfrentamento de uma ideologia racista na sociedade 

brasileira.  

Inicialmente voltado a inclusão social, direcionada às comunidades pobres, o 

convênio atingiu uma grande parcela da população negra residente na Baixada 

Fluminense e nas periferias cariocas, sendo, por este motivo, considerada 

posteriormente como um tipo específico de ação afirmativa. É importante ressaltar que 

este convênio não se percebia como tal na época da sua formulação. 

Ainda durante aquele período, a discussão sobre o acesso de negros nas 

universidades foi intensificada, em virtude da ampliação do debate em torno da 

possibilidade efetiva da implementação das políticas de “ação afirmativa” na sociedade 

brasileira. Esta política é um instrumento específico, capaz de efetivar a inédita presença 

nas universidades brasileiras de segmentos sociais até então ausentes desse espaço de 

construção da “cidadania”. Na virada do século, estas estratégias ganharam destaque e 

visibilidade em todo o país, tornando-se uma referência nacional nas lutas pela 

democratização da educação e pela redução das desigualdades étnicas e raciais, como 

expressão ampla da luta pela transformação dos privilégios da “cidadania”. 
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Mas, se com estas iniciativas e ações o acesso ao ensino superior começou a se 

democratizar, também se colocaram novos problemas a serem investigados e 

redesenhando antigas questões. Decorridos treze anos desde o ingresso dos primeiros 

estudantes provenientes dos pré-vestibulares comunitários e populares em rede na PUC-

Rio é importante dar um passo à frente. Urge empreender um relevante estudo no qual 

se contemple não apenas as formas, estratégias e políticas que buscam ampliar as 

oportunidades de acesso ao ensino superior para a população negra, mesmo 

compreendendo que há muito ainda a ser feito, mas entender as novas questões 

colocadas a partir de sua formação na graduação, ou seja, a sua nova inserção na esfera 

do trabalho.  

A proposta desta tese é a de desenvolver um estudo sobre a trajetória de vida dos 

universitários provenientes dos pré-vestibulares comunitários e populares em rede, que 

foram beneficiados pelas ações afirmativas da PUC-Rio desde 1993 após a sua 

formatura na graduação. O objetivo é conhecer a atual realidade profissional desses ex-

estudantes, com ênfase nos indivíduos da população negra e, a partir daí analisar o 

impacto que esta formação teve sobre sua vida material e sobre suas relações sociais 

mais amplas, tais como: vida familiar e na comunidade de onde são provenientes. 

Ao empreender esta análise, política e simbolicamente relevante, procuro 

desvendar alguns aspectos ainda desconhecidos no que concerne, tanto a 

profissionalização, quanto ao acesso a bens culturais recentemente abertos para os 

indivíduos da população negra. Assim, para além de mapear a trajetória dos estudantes 

oriundos das camadas populares beneficiados pelas ações afirmativas da PUC-Rio, após 

a sua formação na graduação, procurarei entender as questões colocadas a partir de sua 

formação. Meu objetivo é saber se o acesso ao ensino superior e a passagem pela 

formação acadêmica de indivíduos da população negra tem de fato ampliado, ou não, os 

seus direitos de “cidadania”.   

A intenção é de contribuir com informações que permitam avaliar se as 

perspectivas integradoras, muitas vezes presentes nos discursos sobre a inserção de 

negros, em decorrência da implementação das ações afirmativas, tanto nas 

universidades, quanto na esfera do trabalho, tem transformado ou não, os conteúdos 

subjacentes às relações raciais no contexto sociocultural brasileiro. Assumo, então, que 

a partir das transformações ocorridas nas condições de acesso à educação superior 

deveriam mudar também as condições de inserção dos profissionais negros no mercado 

de trabalho. Isto significa que há a urgência de se empreender uma análise do contexto 
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atual, do empiricamente dado, para fugirmos das explicações apenas simbólicas ou 

estatísticas sobre a temática da inclusão social.  

Aqui parto da hipótese de que para o profissional negro, mesmo os formados pela 

PUC-Rio com excelência acadêmica, em sua inserção e/ou na disputa por uma melhor 

colocação no status ocupacional, ainda persiste a situação em que seu ingresso, ou 

promoção é preterido em função da sua condição racial que prepondera sobre outros 

critérios de seleção. Trata-se, portanto, de considerar em que medida a formação 

acadêmica, vem impulsionando a transformação das relações raciais na esfera do 

trabalho no Brasil e, conseqüentemente, mudando também a vida desses indivíduos. Por 

estas razões, e como decorrência do imenso avanço que as ações afirmativas 

representam para a inserção da população negra no ensino superior brasileiro, é urgente 

discutir o alcance e os limites destas ações no que se refere à inserção desses indivíduos, 

comprovadamente capacitados, na esfera do trabalho. 

 

1.1 

Depois do meu “sucesso” 

A natureza das motivações que me levaram a empreender este estudo deriva de 

uma combinação de “sucessos” pessoais: as vivências como funcionário e aluno da 

PUC-Rio; a auto-definição como membro da população negra; o compromisso 

assumido como fundador de um núcleo do PVNC em Niterói e, em especial, a 

persistência de uma condição profissional subalterna após o término da graduação em 

Ciências Sociais pela PUC-Rio em 1999 e do Mestrado em Sociologia pelo IUPERJ em 

2001. Todas estas motivações formam o “sucesso” que passo a destacar.      

Na PUC-Rio disponho de uma condição privilegiada para acompanhar o percurso 

dos estudantes provenientes dos pré-vestibulares comunitários e populares em rede pois, 

desde de 1991, sou funcionário da biblioteca central, na função de Auxiliar de biblioteca 

e, a partir 1995, me tornei estudante de graduação e posteriormente de doutorado na 

própria universidade. Esta dupla inserção, desde 1995, quando os primeiros estudantes 

negros começavam a chegar à universidade como beneficiários de ações afirmativas, me 

permitiu em primeiro lugar estabelecer relacionamentos pessoais com estes, primeiro 

como profissional da biblioteca e posteriormente como mais um membro daquele corpo 

discente.      

Durante os primeiros anos de ingresso desses estudantes, quando ainda não estava 

muito claro para mim o que esta novidade significava, e significaria, para a PUC-Rio, 
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para os indivíduos da população negra, e também para mim, pude acompanhar as 

diversas situações pelas quais passavam aqueles estudantes. As questões principais eram 

então de ordem econômica, principalmente relacionadas a permanência e as vivências 

destes indivíduos na universidade. Um exemplo disso foi o “caso do café-da-manhã”. 

Posto que a opção mais econômica de café-da-manhã no campus era a do bar dos 

funcionários da universidade, os alunos começaram a “competir” pelo reduzido espaço 

da AFPUC nas primeiras horas da manhã, causando desconforto aos funcionários que 

chegavam para trabalhar. O novo público discente da PUC-Rio, ao estabelecer uma 

nova demanda de espaços e serviços no campus, após o seu “sucesso”, teve que 

enfrentar uma das suas primeiras tensões no imaginado e desejado espaço da 

universidade: a obtenção de alimento de boa qualidade a um preço acessível. Neste 

primeiro enfrentamento, os estudantes saíram vencidos pelos funcionários, porém, sem 

abdicar das suas demandas, eles foram conquistando outras formas de “ações 

afirmativas” na universidade, que corresponderam a muitos outros “sucessos” que 

pavimentaram os caminhos dos que vieram depois. Muitas vezes é difícil imaginar a 

fome se apresentando com clareza no espaço de uma universidade brasileira. Mas para 

estes novos estudantes da PUC-Rio esta foi uma realidade concreta dos primeiros 

momentos, como se pode sentir na fala de um dos entrevistados. Respondendo sobre o 

impacto que a passagem pela PUC-Rio teve nas condições materiais da sua vida, ele 

diz:  

Ah, olha, foi uma guinada muito grande (...) era muito ruim, acho que para todo mundo 

do pré [PVNC] (...) a gente não tinha dinheiro para tomar café no bar dos funcionários 

(...) que era o mais baratinho (...) Eu nunca esqueci disso (...) . eu lembro que a gente 

dividia pão com ovo no primeiro ano (...) com média, ali no bar dos funcionários (...) o 

primeiro ano foi muito complicado (...) logo depois, no segundo [1998] eu consegui 

entrar no PET [Programa de Ensino Tutorial]. O PET tinha uma bolsa auxílio, então, as 

coisas ficavam (...) minimamente tranqüilas, não era aquela “pindaíba” da passagem, da 

xerox (...) E hoje em dia (...) é muito confortável em tudo. Não tem do que reclamar (...) 

acho que pela quantidade de horas que eu trabalho, sou muito bem remunerado. 

(Entrevistado 14. Formado em Geografia no ano 2001. Rio de Janeiro, 26/07/2006). 

 

Mas é bom lembrar, que nem todos foram “bem-sucedidos” e que não foram 

poucos os “novos estudantes” da PUC-Rio que, entre 1995 e 1997, sobretudo por razões 

econômicas, não conseguiram terminar seus cursos. Como veremos mais adiante, ao 

longo dos anos estes problemas foram sendo mitigados e minimizados. Aqui cabe 

destacar a ação determinada da Vice-reitoria para Assuntos Comunitários e da Pastoral 

Universitária que, desde o início, adotaram gestos pequenos, porém concretos, de 

vontade política. Para citar apenas um deles, o café-da-manhã dos alunos, após a derrota 
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anteriormente comentada, passou a ser servido pela Pastoral, gratuitamente, pelo tempo 

em que se justificava, em espaços especificamente “encontrados” para isso. A medida 

que fui acompanhando e vivenciando o dia-a-dia estes acontecimentos, fui conhecendo 

e compreendendo os aspectos positivos e negativos da presença daqueles estudantes na 

PUC-Rio. 

O processo de entrada de estudantes provenientes das camadas populares, em sua 

maioria composta de indivíduos da população negra, foi um acontecimento cercado de 

muitas expectativas, tanto por parte daqueles estudantes, como por parte de todos os 

outros segmentos da universidade. Este processo desencadeou, na dinâmica das relações 

sociais na universidade, inúmeros estranhamentos para os estudantes, por estarem eles 

adentrando a uma realidade totalmente diferente das suas de origem, dando-lhes a 

sensação objetiva de estarem “fora do lugar”, de se sentirem estranhos, em um lugar 

estranho. A percepção que estes indivíduos têm de si mesmos ao ingressarem na PUC-

Rio poderia ser discutida a partir da categoria “outsiders”, segundo definida por Elias & 

Scotson (2000). Naquela relação os “estabelecidos”, ou seja, os que chegaram antes e, 

portanto, mantêm sobre os demais uma posição de poder, fundam a distinção e este 

poder em um princípio de antiguidade, encarnando os valores da tradição e da boa 

sociedade. Já os “outsiders” vivem estigmatizados por todos os atributos associados 

com anomia, delinqüência, violência e desintegração. Na PUC-Rio, esta interpretação já 

foi utilizada por Dauster (2007) no estudo da distinção entre “bolsistas” e “elite”. Vale 

ressaltar que, para mim, a adoção destas categorias no estudo deste “estranhamento” 

reconhece como fonte de poder a diferença quantitativa e qualitativa de acesso a 

diversos tipos de “capitais” (econômico, cultural e social), bem como, em alguns casos, 

na diferença racial que de certo modo reproduz em âmbito micro o que se dá no âmbito 

da sociedade como um todo.               

Este “estranhamento” foi percebido em diversos momentos e episódios ocorridos 

tanto em sala de aula, nas relações professor/aluno e entre diferentes segmentos 

discentes, quanto nas relações com outros agentes sociais presentes na universidade, 

onde o “caso do café-da-manhã” é emblemático. A este respeito há um conjunto de 

trabalhos de pesquisa que vêm sendo desenvolvido sob a coordenação da professora 

Vera Maria Ferrão Candau, do Departamento de Educação da PUC-Rio, que vem 

sistematizando temas e conteúdos. Algumas passagens destas pesquisas são 

profundamente reveladoras do estranhamento ao qual me refiro. Candau aponta que a 

nova configuração do perfil do corpo discente da PUC-Rio provocou discussões 
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acaloradas e conflitos em sala de aula e em outros espaços da universidade, por ser 

entendida por alguns professores(as) e alunos(as) como uma “ameaça à sua qualidade”, 

tendo as expressões “A PUC está diferente”, “A PUC não é a mesma” e “A PUC 

escureceu” como exemplos dessas críticas (Candau, 2004, p. 96). Para exemplificar este 

conflitos, ela traz alguns depoimentos de alunos provenientes dos pré-vestibulares 

comunitários obtidas através de grupos focais realizados pela pesquisa:  

Eu já presenciei uma professora que falou que o rendimento da turma está caindo por 

causa da entrada desses alunos provenientes do pré-vestibular para negros e carentes! 

Absurdo! Tipo assim, uma deficiência, até isso: a PUC está selecionando mal esses 

alunos. Como se tivesse deixando entrar muitos bolsistas, e desse um desnível intelectual, 

e são pessoas com quem não dá para ter diálogo, porque você fala: o que é isso, 

professor? Não! É isso mesmo! E parece que tem uma raiva (Testemunho de entrevistado, 

In: Candau, 2004, p. 98). 

 

A professora desvia o olho como se não quisesse escutar! Eu até levantei a mão para 

falar, ela desvia o olho assim para não ouvir a sua opinião! Que ela já sabia que eu era de 

pré-vestibular! Isso foi na minha sala (Testemunho de entrevistado, In: Candau, 2004, p. 

98). 

 

Eu fiquei até chateada porque a menina disse assim: o curso de (...) está horrível! Só tem 

bolsista. O que mantém o curso de (...) hoje são os bolsistas! Sabe? Desprezou de uma tal 

maneira como se a gente não fosse nada! E o pior que ela é também do curso! 

(Testemunho de entrevistado, In: Candau, 2004, p. 98-99). 

 

O trabalho de Candau se preocupa também em avaliar estas percepções a partir 

das perspectivas de professores. Os testemunhos transcritos desta pesquisa apontam 

para a consciência das dificuldades de adaptação à presença da diferença no interior de 

uma universidade que se via como um universo de iguais: 

Tem gente que critica, que não quer, que de certa maneira quer expulsar ou conter esse 

movimento, com certeza! A universidade não é para todo mundo! Essa é uma frase 

comum ouvida! Não se ouve: eu vou procurar operar e vou me rever ou vou buscar junto 

com os meus pares novas estratégias. Mas há diferenças entre os professores 

(Testemunho de entrevistado, In: Candau, 2004, p. 99). 

 

Eu acho que predominam (professores) que têm dificuldades para construir estratégias 

diferenciadas, mas eu acho que ainda têm uma tendência a conservar, porque as crenças 

estão lá – universidade não é para todo mundo! Está errado. A universidade é elite! Ainda 

predomina a critica à entrada dos alunos desse tipo de clientela – é preciso conter esse 

movimento. É preciso rever esse movimento. É preciso limitar quantitativamente a 

entrada desses alunos e ai mexer no vestibular, torná-lo mais seletivo (Testemunho de 

entrevistado, In: Candau, 2004, p. 99). 

    

Para os indivíduos da população negra, especialmente para aqueles que são 

pobres, a experiência de pertencer a PUC-Rio ou de lutar por se estabelecer como um 

“filho da PUC” é uma daquelas experiências cujo impacto é desestabilizador de 

subjetividades, que nos afetam de forma marcante por toda a vida. Aqueles que 
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ingressam na PUC-Rio sem imaginar o mundo que vão encontrar –e os primeiros a 

chegar não o sabiam- experimentam logo na entrada o primeiro grande impacto. A 

dinâmica das relações sociais no ambiente acadêmico e cultural da universidade impõe, 

por diversas razões e entre elas as decorrentes das relações raciais, o entendimento de 

que são “diferentes”. Estes seriam “filhos” que não eram esperados. Mais importante 

que isso, a marca da cor e a posição socioeconômica de uma parte substantiva destes 

estudantes faz com que eles, muitas vezes se percebam como “não pertencentes” da 

universidade, embora dela façam parte.  

Questões como estas foram claramente sentidas e refletidas pelos primeiros 

estudantes beneficiários das ações afirmativas da PUC-Rio, como se pode perceber 

através de falas dramáticas de alguns deles: 

Então, eu costumo dizer que (...) quando a gente entra na faculdade... Foi um processo de 

degradação da minha auto-estima, tão grande! Porque, como a gente entra na faculdade 

dessa maneira, você está tão acostumado a baixar a cabeça... Sempre falo isso! Você 

baixa a cabeça para pedir carona, você baixa a cabeça para pedir xerox, você baixa a 

cabeça para a professora para falar que não tem um DVD em casa para assistir o filme 

que ela pediu... Você baixa a cabeça para dizer que você não pode comprar o livro... 

Resultado: quando você termina o curso, você não consegue mais levantar a tua cabeça, 

porque está com torcicolo. Teu pescoço está tão duro! Você está com a cabeça tão para 

baixo, que você demora. Eu acho que demorei. Eu tenho cinco anos de formada! Pelo 

menos nos últimos quatro, eu fiquei tentando levantar a minha cabeça. Eu tive depressão! 

Foi um processo de degradação da auto-estima (...) Eu fico pensando: Meu Deus, graças a 

Deus os pobres e negros chegaram a universidade. Mas, meu Deus, a que custo! Que 

custo é esse? Que degradação é essa? (Entrevistada 12. Formada em Comunicação Social, 

em 2001. Entrevista, Rio de Janeiro, 18/07/2006).  

 

Mas é importante dizer que este primeiro impacto é também construtor de novas 

subjetividades, porque nos oferece a possibilidade de uma transformação pessoal e 

acrescenta novos conhecimentos às nossas velhas concepções de mundo, ao 

compreender diferenças, dando-lhe um sentido positivo. A partir desta experiência, já 

não se vive mais a ilusão da inserção em determinado contexto sem que realmente se 

esteja nele inserido, mas se vive uma realidade objetiva, passível de ser transformada, 

na qual a capacidade de se superar e melhorar a cada dia pauta a nossa luta a seguir e os 

novos “sucessos” a conquistar. 

Estas transformações ocorridas ao longo dos anos, tanto na universidade, quanto 

na subjetividade dos estudantes, são claramente percebida pelos estudantes 

entrevistados, sobretudo por aqueles que de alguma maneira permaneceram na 

universidade após a sua graduação:   

(...) a visão que a gente tem quando a gente ingressa na universidade, e depois com o 

passar do tempo, com o amadurecimento a gente vai trabalhando determinadas questões 
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(...) quando eu ingressei na universidade (...) eu e mais quatro pessoas do pré-vestibular, 

nesse programa de bolsas (...) éramos bastantes livres (...) sem comprometimento, porque 

era novidade a gente ingressar aqui. Éramos poucos também, não fazia muita diferença 

em termos de “raça”, de causar uma mudança na universidade, um olhar diferente. Mas, a 

partir do momento que entraram outras turmas, todo esse perfil foi mudando e nosso 

comportamento também. Essa coisa de assumir mesmo a sua origem, foi ficando mais 

evidente. E assim, eu (...) tive um trabalho (...) para assumir muito grande (...) sou muito 

tímida e ai algumas coisas ficavam difíceis para poder assumir, porque não tinha isso 

trabalhado muito bem antes. Quando a segunda turma entrou não tinha um movimento 

ainda muito grande (...) foi até uma turma total de Serviço Social (...) vieram na defensiva 

e acabaram se excluindo, assim (...) do conjunto PUC-Rio (...) [Elas usavam] só um 

elevador, uns ficavam policiando os outros. Se um adquiria um livro, ai isso era um 

chamariz muito grande: “Como você comprou um livro, tem que socializar”. Então, era 

uma coisa muito engessada (...) com a vinda de outras pessoas para PUC-Rio a gente 

começou a trabalhar isso. Todo mundo num conjunto, nas discussões semanais e foi bom 

para o crescimento. Foi ótimo! Eu acho importante é que dentro desse movimento do pré 

e do ingresso das pessoas na universidade ficou bem claro que as pessoas podem também 

tomar posições, podem ser contrárias ao próprio movimento ao qual fizeram parte. Podem 

[ser] a favor e ainda crescer mais o coro. O que é importante é que não ficou uma coisa, 

assim, “você tem que” porque você é negro. Você tem que responder dessa forma ou você 

tem que atuar dessa forma. Acho que é isso que acrescentou mais para as pessoas. Fez 

com que as pessoas pudessem se enxergar como “negro”, se identificar como “negro”. 

Mas, também ter opção: “eu sei o que eu sou, mas eu não quero isso. Quero outra coisa, 

quero outras lutas. Eu não concordo com a forma”. E fizeram com que as pessoas 

tivessem autonomia de decidir ou não. Acho que isso foi o maior lucro das pessoas que 

entraram pelo projeto. Essa autonomia de poder realmente assumir ou não o que quisesse, 

sem ter uma formação, porque antes tinha os estereótipos de que as pessoas provenientes 

do PVNC, as pessoas politizadas, são pessoas que são bem resolvidas etnicamente, e as 

vezes não condizia com a verdade. Com o passar do tempo as pessoas foram aceitando 

isso e foram permitindo que as pessoas tomassem seus rumos. E as pessoas que queriam 

continuar com a questão racial como uma vertente importante e como uma vertente de 

futuro, continuaram. Estão ai com seus trabalhos. Estão ai com o mesmo discurso. Não 

mudaram a linha. E as pessoas que não quiseram, entraram aqui sem assumir [a questão 

racial] e saíram também sem assumir (...) vivem da forma que escolheram. Como 

escolheram se alienar para essa questão, acho que não deve ter nenhuma guerra por causa 

disso (Entrevistada 11. Formada em Letras no ano de 2001. Rio de Janeiro em 

27/06/2006).    

                     

Os entrevistados igualmente reconhecem as transformações ocorridas na própria 

PUC-Rio e no seu campus, no qual se pode observar atualmente um contingente bem 

diversificado de pessoas do ponto de vista racial:   

É interessante dizer que o percurso que a PUC-Rio também fez nesse período, nesses sete 

anos que estou aqui. Quando eu entrei para cá era um curso para os alunos negros, era 

basicamente os alunos do pré, porque eram alunos do Serviço Social, quer dizer, 

basicamente 90% desses alunos eram do Serviço Social. Então, era tudo meio estranho, 

assim, era meio que um gueto e, de certa forma, era um preconceito, com raríssimas 

exceções, com pessoas que acabavam transitando mais pelo espaço da universidade, de 

fazer outras disciplinas, sabe, não ficavam tão presas ao que o Departamento indicava: 

“tem que fazer esta aqui”. Iam buscar outras coisas, eram raros esses movimentos. Hoje 

existe um perfil completamente diferente dos alunos (...) não tem como você vir a PUC-

Rio e não passe vinte minutos sem ver vários alunos negros. Então, você tem uma cara 

diferente, e que você até contrasta com a universidade pública, já que tem um diferencial 

interessante (...) E, além disso, hoje esses alunos não estão mais presos. Os alunos do 
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Serviço Social, presos, que vieram do pré também. Os alunos transitam muito pela 

universidade, acho que eles aproveitam muito mais do que meu grupo quando entrou, do 

que eu mesma. Mas, acho que era uma característica muito especifica dos alunos daquele 

tempo, todo mundo muito juntinho fazendo disciplina todo mundo junto, tal. E, hoje, 

acho que não. Hoje, acho que os alunos transitam mais, todo mundo conhece todo mundo, 

“puxa” disciplina aqui e ali, tal, e isso está integrando as pessoas. Acho que é assim, uma 

observação que eu acho importante fazer: de como os alunos hoje aproveitam mais a 

universidade, o espaço universitário, não estão mais, sabe, isolados, dentro da 

universidade. Mas, mesmo assim isolados no curso, ou, sabe, junto com a sua turma, acho 

que hoje ele está mais diversificado, mais integrado. 

(Entrevistada 10. Formada em Serviço Social no ano de 2000. Rio de Janeiro em 

04/05/2006).          

      
A experiência de ter passado por processos ao mesmo tempo felizes e dolorosos 

se configura agora em um campo fértil a ser investigado. Estas experiências sobre as 

quais estamos refletindo foram, e são, de diversas ordens: o “estranhamento” na 

descoberta de um mundo diferente e distante das realidades em que vivemos até então; 

os processos de falta de aceitação e de degradação da auto-estima; a vergonha de 

esconder nossa verdadeira procedência; a dor de passar por momentos de discriminação; 

a tristeza da fome e de “baixar a cabeça” em muitos momentos. Mas há também outras 

experiências a serem compreendidas: o privilégio de passar por processos de 

crescimento individual; o direito da construção e afirmação da identidade racial, tendo a 

liberdade de se posicionar contra, a favor ou até de se isentar desta discussão, dentro e 

fora da universidade; a prerrogativa de construir processos de afirmação da auto-estima; 

a oportunidade da superação de entraves e  problemas; a participação ativa na luta e nos 

“sucessos”; a felicidade de se graduar com mérito acadêmico e o “sucesso” de ingressar 

no mercado de trabalho de uma nova maneira.  

Esta conjuntura na qual realizei a minha graduação em Ciências Sociais na PUC-

Rio, foi posteriormente acrescida das reflexões sobre ações afirmativas, que desenvolvi 

durante os dois anos do Mestrado em Sociologia, concluído ao final de 2001 no 

IUPERJ, da Universidade Cândido Mendes.5 Com estes antecedentes, postulei o meu 

ingresso no Programa de Pós-graduação em Serviço Social da PUC-Rio, para a 

obtenção do título de Doutor em Serviço Social, com os olhos postos na chegada destes 

novos profissionais ao mercado de trabalho no Brasil. Esta unidade da PUC-Rio foi o 

principal Departamento para o desenvolvimento do programa de ações afirmativas da 

universidade. Nos últimos 13 anos, o Departamento de Serviço Social tem o seu corpo 

                                                           
5 GUIMARÃES, Reinaldo da Silva. A dimensão afirmativa das ações: uma articulação possível entre 

igualdade de oportunidades e valorização social. Dissertação de Mestrado desenvolvida sob a orientação 

de José Maurício Domingues. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2001. 106 pp. 
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discente da graduação virtualmente composto exclusivamente por este grupo de 

discentes da universidade. E mais recentemente, estes alunos já estão começando a fazer 

parte do corpo de estudantes do pós-graduação do Departamento. Esta realidade tem a 

ver com a vontade política, das sucessivas direções deste Departamento e do seu corpo 

docente, de enfrentar o tema da inclusão social, não apenas do ponto de vista de uma 

reflexão acadêmica e teórica, mas também, e principalmente com ações que conferem 

concretude ao compromisso assumido pelo Departamento com os movimentos sociais 

recentes. Por esta razão, a abertura do doutorado daquele programa de pós-graduação, 

em 2002, marcou uma nova etapa na reflexão no Departamento, momento 

especialmente profícuo e adequado para enfrentar as questões relativas a “raça” e 

“racismo” no contexto das políticas públicas no Brasil. 

Em minha dissertação já havia estudado as políticas de “ações afirmativas” no 

contexto sociocultural brasileiro, identificando as principais políticas implementadas até 

aquele momento, assim como, o surgimento de tipos específicos e diferenciados de 

ações afirmativas empreendidas, tanto pelo PVNC, quanto pela PUC-Rio. Considerava, 

e ainda considero, como “ação afirmativa” toda e qualquer ação e atitude política, seja 

individual ou coletiva, que vise ampliar a participação e a conquista de bens culturais e 

sociais aos segmentos sociais subalternizados e colocados à margem da sociedade. 

Em função disto, julguei pertinente pesquisar as histórias de vida daqueles 

estudantes após a sua graduação, para conhecer as suas alegrias e tristezas, as suas 

vitórias e derrotas, os seus projetos e realizações. Desta maneira, estes relatos são 

importantes não só porque dizem respeito ao processo de transformação das relações 

raciais no âmbito do ensino superior brasileiro, mas também, por revelar certa 

“revolução silenciosa” (Souza e Silva, 1999) que vem ocorrendo no contexto 

sociocultural brasileiro a partir da educação superior. Estas transformações operadas nas 

condições de acesso às universidades brasileiras vêm representando uma nova avenida 

para segmentos sociais histórica e sistematicamente sub-representados nas instituições 

de ensino superior, e os exemplos de trajetórias “bem-sucedidas” tem feito a diferença, 

possibilitando a transformação da realidade de pobreza cultural e econômica na vida 

individual, familiar e das comunidades pobres do Estado e da cidade do Rio de Janeiro.   

A PUC-Rio é sujeito e objeto dessa “revolução”, e é do seu exemplo que quero 

extrair conhecimento para reconhecer caminhos para uma verdadeira integração social 

dos indivíduos da população negra na realidade brasileira. O que desejo é pensar esta 
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integração como expressão ampla do exercício pleno da “cidadania”, através de um 

processo de “cidadanização”6 ou, melhor ainda, de um processo de “afrocidadanização”.  

O conceito de “afrocidadanização” forjado por mim representa meu sonho, minha 

utopia. Ele está alicerçado em três pilares fundamentais: o AFRO, que dá significado e 

concretude à consciência do indivíduo da população negra de sua identidade racial 

positiva que, como se verá mais adiante, possibilita uma identidade afrocentrada e sua 

agência humana, expressando seu protagonismo, isto é, a sua capacidade de pensar, 

criar, agir, participar e transformar a sociedade por força própria (Nascimento, 2003, p. 

96-97), podendo ser considerado tanto através do âmbito individual, externalizada por 

trajetórias exemplares, como as dos indivíduos entrevistados para esta tese, quanto 

através do âmbito coletivo, externadas pelas ações provenientes dos pré-vestibulares 

comunitários e populares em rede; se baseia também no pilar AÇÃO, representando um 

processo de luta e de conquista galgada na participação nos movimentos sociais que 

aponta um DEVIR, um FUTURO, como conquista, garantia e concretude do seu 

terceiro pilar, a CIDADANIA, que representa a conquista de todos os direitos 

significativos aos indivíduos em uma sociedade democrática e justa, ou seja, a 

“afrocidadanização” é concebida aqui como o processo através do qual os indivíduos da 

população negra, historicamente subalternizados em nossa sociedade, conquistem 

efetivamente a “cidadania plena”. 

A Afrocidadanização também representa e abarca diversos sentidos, tais como: o 

reconhecimento da identidade racial como positiva; do protagonismo da população 

negra como fundadora e criadora da sociedade brasileira; o direito a igualdade e a 

liberdade de seus direitos e deveres; o direito a diferença; o direito a disputar os 

benefícios sociais em igualdade de oportunidades e de condições, ou seja, a 

“afrocidadanização” seria um processo de construção de uma verdadeira “democracia 

racial”, uma equidade social na qual todos os indivíduos, inclusive os da população 

negra, sejam contemplados e plenamente estabelecidos na sociedade brasileira.   

Como veremos no decorrer da tese, a efetivação deste sonho é um processo que 

tem a ver com outras conquistas básicas: a conquista de “capital cultural”, a partir da 

ampliação das oportunidades educacionais; a mudança de “habitus” cultural da 

sociedade brasileira, que considera os indivíduos da população negra como subalternos. 

                                                           
6 O termo “cidadanização” tem sido utilizado para expressar os processos de participação política 

comunitária recente, tendo sido forjado pelas próprias comunidades pobres da cidade do Rio de Janeiro, 

através de suas instituições, para as quais os novos processos de politização em base à participação 

comunitária têm sido centrais.   
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Portanto, a afroconsciência de se pertencer a população negra aliada a ação social 

representa a garantia da “cidadania plena”. Por este princípio, toda a tese é um estudo 

que procura dar sentido e concretude a esta utopia, a partir de elementos empíricos que 

apontam a sua possibilidade de realização.    

O fato concreto é que a PUC-Rio, através do seu programa de ações afirmativas já 

recebeu, formou, capacitou e diplomou a quase quatro centenas de profissionais, em sua 

maioria negros, que estão em condições de entrar ao mercado de trabalho há mais de 

cinco anos. Assim, é importante saber se a passagem pela universidade e a chancela de 

uma grande instituição acadêmica brasileira, impacta de maneira positiva, como uma 

arma poderosa para romper a barreira do “racismo” no mercado de trabalho, servindo 

como um instrumento para ampliar a igualdade de oportunidades e para garantir 

posições desejáveis do mercado de trabalho para a população negra brasileira. 

 

1.2 

Dois processos centrais 

A novidade de uma “presença coletiva”, ainda que numericamente residual, da 

população negra nas instituições de ensino superior no Brasil é diretamente responsável 

pela novidade temática deste trabalho: os indivíduos da população negra, titulados e 

capacitados e suas inserções na esfera do trabalho. Não podemos contar nem mesmo 

uma década completa de ações afirmativas em relação à população negra na 

universidade brasileira, a não ser através da experiência da PUC-Rio. Isso equivale a 

dizer que todas as considerações que se possam fazer sobre esta temática devem manter 

muito presentes o seu caráter de “processo histórico”, ou “em processo” social, cultural, 

de políticas públicas, de movimentos sociais, etc. Neste contexto, dois processos são 

centrais para esta reflexão: o processo de construção de identidades raciais no Brasil, 

com ênfase na população negra, e o processo de “cidadanização”, para juntos fornecer 

material de reflexão para a construção de um processo de “afrocidadanização”. 

Para tratar do primeiro deles, ou seja, o processo de construção de identidades 

raciais, meu ponto de partida está nos conceitos de “identidade” e de “agência 

humana”, com especial referência às acepções de Ricardo Franklin Ferreira (2000) e 

Elisa Larkin Nascimento (2003). A construção de identidades raciais na população 

negra, para efeito deste trabalho, está discutida de maneira a permitir uma análise das 

posições ocupadas, a mobilidade e, principalmente, as percepções sobre “racismo” e 

discriminação, dos indivíduos entrevistados na esfera do trabalho.  
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Ainda a este respeito, referencio-me aos conceitos de “raça” e seu corolário 

“racismo”, como importantes não só para referendar a construção da identidade racial, 

mas para entender toda a conjuntura das relações raciais no contexto sociocultural 

brasileiro, adoto como discussões privilegiadas os trabalhos de  Kabengele Munanga 

(2004; 2004b); Aníbal Quijano (2000; 2001; 2002) e  Elisa Larkin Nascimento (2003).   

Finalmente, para pensar os processos de construção de “identidade” articulo a ele 

o conceito de “reconhecimento”, a fim de discutir a questão da construção da 

subjetividade e da auto-estima, como meios de combater os estereótipos ligados a 

imagem social dos indivíduos da população negra, sobre a qual incide boa parte das 

motivações para a discriminação racial na esfera do trabalho. Para tratar de 

“reconhecimento”, utilizo principalmente os trabalhos de Charles Taylor (1994), Axel 

Honneth (1996) e Nancy Frazer (2000). 

No tratamento do segundo processo, o da “cidadanização”, o que procuro é 

compreender as relações sociais mais amplas, configuradas em relações de poder e 

distinção. Para tal, aproprio as discussões sobre os conceitos de “capital social”, “capital 

cultural” e “habitus”, especialmente a partir do trabalho de Pierre Bourdieu (1992; 

1994), e principalmente porque estes me ajudam a pensar o efeito transformador que a 

passagem pela universidade desencadeia. 

Ainda a este respeito é relevante para este trabalho o conceito de “cidadania”, 

entendido aqui como uma estratégia de luta e “sociedade civil”, tomada como o espaço 

no qual as lutas são travadas e os movimentos sociais assumem o processo decisório de 

responsabilidade social. Os autores que iluminam esta reflexão são principalmente 

Thomas Humprey Marshall (1967) e Evelina Dagnino (2000). 

Finalmente, por razões óbvias, discuto o conceito “ação afirmativa”, em suas duas 

dimensões: a de política pública e a de ação social, a partir de uma variedade de autores 

reconhecidos sobre o assunto. Além disso, no afã de conferir historicidade ao conceito 

no Brasil, apresento o convênio estabelecido entre a PUC-Rio e o PVNC na década de 

1990, como a referência principal do processo de “cidadanização” da população negra, 

ou seja, de embrião de uma “afrocidadanização”.   

 

 

 

 

1.3 
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Sete capítulos e um conjunto de “sucessos”  

Este trabalho se estrutura em sete capítulos que reunidos, buscam descrever e 

sistematizar a minha percepção da minha própria trajetória profissional à luz das 

experiências de vida de 14 outros indivíduos, beneficiários do programa de ações 

afirmativas da PUC-Rio que, como eu, foram “bem-sucedidos”.  

Quem são os “bem-sucedidos”? Há várias respostas possíveis.  

“Bem-sucedidos” somos todos os quase 400 estudantes que conformam o 

universo de análise deste trabalho, que passamos pelo vestibular da PUC-Rio antes de 

1999, deixando para trás uma massa de outros candidatos que, por muitas razões, não o 

fizeram. “Bem-sucedidos” somos todos aqueles que mantivemos coeficientes de 

rendimento acima da média nos Departamentos em que estudamos, dentre os quais 

selecionei um grupo de indivíduos para entrevistar neste trabalho, como evidência de 

mérito pessoal e de uma formação com qualidade acadêmica.  “Bem-sucedidos” somos 

todos os que nos formamos na graduação e investimos em vidas profissionais e 

acadêmicas de qualidade logo após a nossa formatura.  

“Bem-sucedidos” somos todos ao entrar na esfera do trabalho? Em outras 

palavras: e depois do “sucesso”?  

Para tentar responder a esta última questão foi que realizei este trabalho. Esta 

pesquisa se dedica a entender a possibilidade de transformar as condições materiais de 

existência dos indivíduos da população negra brasileira, através da ampliação das 

oportunidades de acesso às instituições de ensino superior no Brasil.    

Minha primeira preocupação, em “E depois do sucesso?”, é a de deixar clara a 

natureza da minha motivação para empreender este estudo, definir meu objeto de 

observação e reflexão e apresentar as principais hipóteses que me orientam, bem como 

enunciar as categorias teóricas que utilizo como ferramentas de trabalho para 

desenvolver a interpretação dos temas que aparecem nas falas dos entrevistados.  

Nos dois capítulos que se seguem, “Da construção à afirmação das identidades 

raciais” e “Da ‘cidadania’ à ‘afrocidadanização’” minha preocupação é a de percorrer a 

literatura que dá sustentação aos conceitos-chaves para este trabalho, já enunciados 

anteriormente. No primeiro a ênfase está colocada na construção das identidades raciais 

da população negra. No segundo, a ênfase está em entender de que se constitui a 

“cidadania”, como teoricamente vem sendo pensada. Ainda neste capítulo, sumarizo as 

histórias do convênio estabelecido entre a PUC-Rio e o PVNC, e do próprio PVNC, 

com o objetivo de trazer esta discussão mais teórica sobre “cidadania” para a concretude 
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de uma das mais atuais instâncias de organização dos movimentos sociais negros do 

Brasil e sua interlocução com outras instituições. Posto que o meu objetivo é o de tentar 

pensar uma “afrocidadanização”, destaco a disciplina “Cultura e cidadania” do PVNC 

como um espaço privilegiado de discussão e ação na construção de identidades raciais e 

outras formas de pertenças.   

O capítulo intitulado “Os ‘bem-sucedidos’: bolsistas formados da PUC-Rio”, tem 

por objetivo colocar o leitor em contato com as preocupações que tive na seleção de um 

conjunto de indivíduos a serem entrevistados como amostra da população estudada. Os 

critérios que adotei para a seleção de uma amostra não-aleatória do ponto de vista 

acadêmico, porém aleatória do ponto de vista racial, buscaram responder diretamente 

ao argumento da falta de qualidade acadêmica e/ou profissional a priori, que 

sistematicamente é associado aos beneficiários das ações afirmativas, sejam elas, a 

bolsa de ação social da PUC-Rio, o sistema de cotas das universidades públicas ou o 

ProUni.   

No capítulo intitulado “O que faz que sejamos melhores hoje?” meu objetivo é o 

de conhecer e interpretar as percepções dos entrevistados sobre as suas trajetórias 

individuais após a formatura na PUC-Rio, não apenas no que se refere ao seu ingresso 

no mercado de trabalho, como também no que diz respeito ao impacto social que a sua 

passagem pela graduação na Universidade teve para eles mesmos, para as suas famílias 

e comunidades de origem. Além disso, busco conhecer as identidades raciais dos 

entrevistados, a partir do critério de auto-identificação, por serem estas muitas vezes 

mais subjetivas do que objetivas.  

No capítulo seguinte, intitulado “Você ajuda as pessoas a começarem a sonhar”, 

eu me preocupo com as trajetórias profissionais dos indivíduos entrevistados após a sua 

formatura na graduação, a partir das suas próprias percepções de “sucesso” ou fracasso. 

Os principais aspectos destacados são os ligados a esfera do trabalho, com ênfase na 

posição ocupada na hierarquia ocupacional, na mobilidade de posição e na percepção 

sobre “racismo” na esfera do trabalho. Além disso, me ocupo em avaliar 

qualitativamente as transformações na vida material, após a formatura na PUC-Rio. Por 

fim, busco considerar o impacto que a formação acadêmica teve sobre as comunidades 

de origem dos entrevistados, destacando suas contribuições e projetos, no sentido de 

transformar a realidade da sua comunidade.  

Finalmente, no capítulo “Depois do ‘sucesso’: algumas conclusões” traço uma 

síntese do que foi encontrado, dando ênfase às perspectivas futuras para os indivíduos 
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da população negra, que o “sucesso” das trajetórias apontam. Os pontos que saliento 

estão relacionados às novas inserções sociais, funcionais e até mesmo raciais. Neste 

contexto busco contribuir com uma visão de processo sócio-político que aponte para 

uma “afrocidadanização”, uma realidade a ser construída a partir de uma verdadeira 

“democracia racial” na sociedade brasileira. 
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2 

Da construção à afirmação das identidades raciais 

Ao recuperar nossas próprias plataformas, ocupar nossos próprios espaços culturais e 

acreditar que nossa forma de contemplar o universo é tão válida quanto qualquer outra, 

nós poderemos atingir a qualidade de transformação de que precisamos para participar 

plenamente numa sociedade multicultural. Entretanto, sem esse equilíbrio centrado, não 

trazemos nada à mesa multicultural, a não ser uma versão mais escura da brancura. 

 Molefi Asante, 1998, p. 8 citado em: Nascimento, 2003, p. 99.   

       

Certo dia, em conversa com o Senador Abdias do Nascimento sobre como eu 

imaginava desenvolver este trabalho, ele ponderou que os estudos que buscam tratar da 

questão racial deveriam, invariavelmente, principiar com uma  discussão sobre o tema 

da identidade, por ser esta a questão da qual derivam todas as demais. Por considerar 

sábia e refletida a sugestão de um dos maiores líderes dos movimentos sociais negros 

brasileiros de todos os tempos, começo este meu esforço de construção de um arsenal 

teórico discutindo identidade, “raça” e “racismo”.  

A relevância de se considerar a questão da identidade, especialmente a construção 

e a afirmação da identidade racial, como um importante instrumento conceitual, está no 

fato de que a partir dela se poderá analisar como os indivíduos entrevistados 

perceberam, e percebem, o impacto que a sua formação universitária teve nas suas 

relações sociais, em função de serem negro(a)s e portadores de diploma do ensino 

superior, principalmente no que diz respeito ao “racismo” e a discriminação na esfera do 

trabalho. Além disso, esta questão é significativa para a compreensão do processo de 

concretização do primeiro pelar da “afrocidadanização”.      

Em função disto, passo a apresentar as minhas leituras e interpretações de 

algumas referências teóricas fundamentais, que utilizarei como base de reflexão para a 

análise das entrevistas que realizei com os 14 indivíduos que generosamente 

concordaram em participar deste trabalho. Esta base teórica não apenas serve para esta 

reflexão, mas apóia também a minha capacidade de “identificar” quem são os 

profissionais no conjunto dos entrevistados, verdadeiramente “negros”, aqui entendidos 

enquanto uma construção social, cultural e política. 

 

 

 

2.1 

Construção de identidades raciais  
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Há uma massa de produção sobre relações raciais no Brasil que aponta para as 

históricas dificuldades que os indivíduos da população negra enfrentam, e enfrentaram, 

para a construção de uma identidade racial negra. Uma revisão exaustiva desta 

literatura, ainda que interessante, fugiria aos interesses centrais deste trabalho. As razões 

para estas dificuldades são, naturalmente, de muitas ordens, mas aquela que me parece 

mais contundente tem a ver com o habitus cultural de nossa sociedade, que é fortemente 

marcado pelo ideal de branqueamento e pelo mito da “democracia racial” 

historicamente construído. Este último é entendido como uma construção ideológica 

que aponta para a existência de uma relação concreta na dinâmica da nossa sociedade, 

na qual, “pretos e brancos convivem harmoniosamente, desfrutando iguais 

oportunidades de existência, sem nenhuma interferência, nesse jogo de paridade social, 

das respectivas origens raciais ou étnicas” (Nascimento, 2002, p. 79-80). A propósito 

dos conteúdos desta suposta “democracia racial”, Abdias do Nascimento é enfático:  

Uma “democracia” cuja artificialidade se expõe para quem quiser ver; só um dos 

elementos que a constituíram detém todo o poder em todos os níveis político-econômico: 

o branco. Os brancos controlam os meios de disseminar as informações; o aparelho 

educacional; eles formulam os conceitos, as armas e os valores do país. Não está patente 

que neste exclusivismo se radica o domínio quase absoluto desfrutado por algo tão falso 

quanto essa espécie de “democracia racial” (Nascimento, 2002, p. 86).   

 

Refletindo também sobre a “democracia racial”, agora com ênfase no ideal de 

“branqueamento” que está presente na sociedade brasileira, Neusa Santos Souza (1983) 

revela o terrível dilema que constitui construir uma identidade racial baseada nos 

atributos positivos da população negra brasileira. Souza analisou a história de vida de 

dez indivíduos da população negra que compartilhavam o fato de estarem vivendo um 

processo de ascensão social, à semelhança do que ocorre com os indivíduos estudados 

neste trabalho. Analisando as dificuldades vividas pelos seus entrevistados, a autora 

aponta para o fato de que vivemos em uma “sociedade multirracial, racista e de 

hegemonia branca que, paradoxalmente, veicula a ideologia de democracia racial, em 

contradição com a existência de práticas discriminatórias racistas” (Souza, 1983, p. 70).  

Souza afirma que esta dificuldade é principalmente atribuída ao preço que a 

população negra paga pelo “massacre mais ou menos dramático da sua identidade 

racial” (Souza, 1983, p. 18). Para a autora, esse “massacre” nasce do desejo de ascender 

socialmente, permanecendo as identificações desta população com referentes na 

escravidão e afastados dos valores originais e próprios da população negra —

especialmente sua herança religiosa—, lançando mão de uma identidade calcada em 
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símbolos brancos, na tentativa de ultrapassar os obstáculos advindos do fato de ter 

nascido negro. Em função disto:   

Essa identidade [pseudo-branca] é contraditória; ao tempo em que serve de aval para o 

ingresso nos lugares de prestígio e poder, o coloca em conflito com sua historicidade, 

dado que se vê obrigado a negar o passado e o presente: o passado, no que concerne à 

tradição e cultura negras e o presente, no que tange à experiência da discriminação racial 

(Souza, 1983,  p. 73).  

 

A superação desta dificuldade demanda alguns processos pelos quais o indivíduo 

precisaria passar para se sentir plenamente estabelecido em uma sociedade que, como 

argumenta Souza, tem negado aos indivíduos da população negra o reconhecimento da 

sua identidade racial como um fator fundamental para sua “integração”.  

Compreendo construção de identidade racial como um processo social, cultural e 

político, implicada em relações de poder, a partir de uma dinâmica de identificações 

construídas através de um vasto conjunto de significações e de práticas discursivas. 

Estas últimas são derivadas da posição que o indivíduo se atribui no mundo, implicando 

sentimentos de pertença e de auto-estima, através dos quais o indivíduo vai se 

construindo a partir de suas referências culturais e de suas representações, 

complementando-se em suas relações com os outros nas suas ligações inter-relacionais 

na sociedade. Assim, como sustenta Tadeu Thomaz da Silva (2004), pode-se dizer que:  

A identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 

performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, 

inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A identidade está 

ligada a sistemas de representação. A identidade tem conexões com relações de poder 

(Silva, 2004, p. 96-97).          

 

Para Stuart Hall (2004), a identidade corresponde a um processo de identificações, 

constituído por dois aspectos fundamentais: por um lado, é construída na linguagem do 

senso comum a partir do reconhecimento de alguma origem comum, ou de 

características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de 

um mesmo ideal. Por outro, é vista pela abordagem discursiva, como uma construção, 

como um processo nunca complementado, como algo sempre “em processo”. Desta 

maneira, para o autor: 

A identificação é, pois, um processo de articulação, uma suturação, uma 

sobredeterminação, e não uma subsunção. Há sempre “demasiado” ou “muito pouco” –

uma sobredeterminação ou uma falta, mas nunca um ajuste completo, uma totalidade. 

Como todas as práticas de significação, ela está sujeita ao “jogo da différance. Ela 

obedece à lógica do mais-que-um. E uma vez que, como num processo, a identificação 

opera por meio da différance, ela envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a 

marcação de fronteiras simbólicas, a produção de “efeitos de fronteiras”. Para consolidar 
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o processo, ela requer aquilo que é deixado de fora –o exterior que a constitui (Hall, 2004, 

p. 106).         
              

O processo de construção da identidade pode ser entendido também como uma 

“metamorfose” que “representa a pessoa e a engendra”, e não simplesmente como uma 

representação da pessoa; uma formulação de um centro estático da dinâmica entre o 

meio social, a cultura e a subjetividade individual (Ciampa, 1987, citado em: 

Nascimento, 2003, p. 35).  

Ainda sobre este processo de construção, Elisa Larkin Nascimento (2003) fala de 

uma dinâmica de “identificações” na construção da identidade, utilizando como 

referência os estudos da psicanálise contemporânea a partir do trabalho de Erik H. 

Erikson (1963). Aquele autor aproxima a psicanálise do meio social e neste contexto ele 

trabalha a idéia de “identificação”, afirmando que a construção da identidade nunca é 

estabelecida de forma estática ou imutável, pois suas raízes estão plantadas no tecido 

social em transformação. Por este aspecto, o desenvolvimento pessoal não se separa da 

transformação comunitária, assim como a crise de identidade na vida individual e as 

crises contemporâneas no desenvolvimento histórico se definem e se influenciam 

mutuamente.           

Para Ricardo Franklin Ferreira (2000) a identidade é vista como uma categoria, 

além de pessoal, fundamentalmente social e política, considerada como uma referência 

em torno da qual o indivíduo se auto-reconhece e se constitui, estando em constante 

transformação e construída a partir de sua relação com o outro. Portanto, para o autor, a 

construção da identidade não é uma simples representação do indivíduo, mas “uma 

dialética sem síntese”, sempre submetida à dinâmica do processo de viver (Ferreira, 

2000, p. 47). 

Neste processo de construção da identidade fundamentada em uma dinâmica de 

identificações através da qual o indivíduo se referencia e constrói a si e a seu mundo, o 

autor afirma que o indivíduo desenvolve uma identidade com um “sentido de autoria”. 

Desta maneira:   

Identidade tem relação com individualidade –referência em torno da qual o indivíduo se 

constrói; com concretude– não uma abstração ou mera representação do indivíduo, 

articulando-se com a vida concreta, vivida por um personagem concreto, alicerce de uma 

sociedade igualmente concreta e constituída ao longo do tempo; com socialidade –só 

pode existir em contexto social; com historicidade– vista como configuração localizada 

historicamente, inserida dentro de um projeto e que permite ao indivíduo alcançar um 

sentido de autoria na sua forma particular de existir (Ferreira, 2000, p. 48).  
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A partir deste “sentido de autoria” o autor sugere que o desenvolvimento da 

identidade afrodescendente brasileira se dá em quatro estágios fundamentais: 

submissão, impacto, militância e articulação (Ferreira, 2000, p. 69-84).  

No estágio de “submissão” o referencial através do qual o afrodescendente 

constrói sua identidade são as crenças e os valores da cultura branca, vista como 

superior. Neste estágio, o indivíduo se submete a ideologia da visão dominante do 

mundo, concebendo sua inferioridade racial, desvalorizando e fugindo de sua 

identificação com o mundo negro. Ainda neste estágio os problemas etno-raciais são 

explicados pelo prisma da “culpabilidade da vítima”, cujas condições sociais e 

econômicas são encaradas como fruto da inépcia e da falta de capacidade pessoal dos 

indivíduos negros. Em síntese:   

As pessoas brancas acreditam ser seu status vantajoso devido a qualidade de seu esforço 

pessoal e as pessoas afro-descendentes, deste estágio, encaram suas dificuldades 

justificadas pelo fato de não realizarem o esforço equivalente ao esperado delas. Dessa 

forma, estas pessoas deixam de incluir, na construção de sua identidade, matrizes 

culturais africanas que, historicamente, são referências participantes da cultura de todo 

brasileiro (Ferreira, 2000, p. 73).  

 

No estágio de “impacto” a identidade referenciada pelos valores brancos, 

modelada e sedimentada a partir do processo de socialização, que deixa a pessoa 

centrada e articulada nas situações da vida, começa a desestabilizar, através de 

experiências nas quais torna-se impossível negar a não-aceitação por parte do mundo 

branco, sugerindo nova direção no sentido de transformação ou ressocialização. 

Utilizando Helms (1993), o autor propõe três fases nesta transformação: (1) a primeira é 

caracterizada pelo momento de impacto que ocorre com a tomada de consciência da 

discriminação, da não-funcionalidade da visão do branco como referência para a 

construção da estrutura pessoal e da necessidade do desenvolvimento de uma “nova 

identidade” racial; (2) a segunda fase, caracteriza-se pela luta para o desenvolvimento 

desta nova identidade, pelo abandono da identidade que vinha sendo construída no 

estágio anterior —de submissão—, com o reconhecimento da importância das 

qualidades etno-raciais, e (3) na terceira fase, a pessoa passa a agir como se existisse 

uma “identidade negra” já definida externamente e que deve ser encontrada. Enfim, o 

estágio de “impacto” é uma fase intermediária que determina a morte do estágio de 

“submissão” e o afrodescendente, ou a pessoa “afrocentrada”, começa a emergir. O 

reconhecimento de uma identidade racial referenciada em valores africanos, a ser 
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desenvolvida, sinaliza a entrada da pessoa no estágio da “militância” (Ferreira, 2000, p. 

77-78 ).  

A fase da “militância” é caracterizada pelo processo de intensa mudança na 

subjetividade do negro, no qual vão sendo demolidas velhas perspectivas e, ao mesmo 

tempo, passa a se desenvolver uma nova estrutura pessoal, referenciada em valores 

etno-raciais de matrizes africanas. Até esta fase o negro estava submetido a uma “visão 

do negro” determinada pela cultura branca. Como decorrência, sua maneira de agir era 

estereotipada, sendo a referência da pessoa negra uma referência “de grupo” definida 

externamente, levando-a a pensar, sentir e comportar-se de acordo com padrões 

idealizados por outros. Portanto, o estágio da “militância” é importante para o 

desenvolvimento da identidade, porque a participação do militante favorece a 

recuperação dos valores da cultura e da história do negro para, mediante um processo de 

socialização, levá-lo a desenvolver uma identidade e uma auto-estima mais positivas 

(Ferreira, 2000, pp. 79 - 83).  

Por fim, todos estes estágios definidos pelo autor, levam o indivíduo a 

desenvolver uma perspectiva afrocentrada não-estereotipada, com atitudes voltadas para 

a valorização das qualidades referentes à negritude, mais expansivas, mais abertas e 

menos defensivas.  

Neste último estágio, definido por Ferreira como o da “articulação”, há o 

desenvolvimento de um novo processo de identificação, em que as matrizes africanas 

são salientadas. A população negra torna-se o principal grupo de referência ao qual o 

indivíduo pertence, sendo seu vínculo com esse grupo determinado por qualidades do 

próprio grupo e, não mais, exclusivamente, por fatores externos a ele. Ferreira destaca 

que esta nova identidade é construída a partir de três dinâmicas: (1) defender e proteger 

a pessoa de agressões psicológicas; (2) prover um sentido de pertença e ancoradouro 

social e (3) prover uma fundação, ou ponto de partida, para as transações com pessoas 

de culturas diferentes daquelas referenciadas em matrizes africanas (Cross, 1991 citado 

em: Ferreira, 2000, p. 83 - 84).   

Essa “nova” identidade, com a qualidade africana como uma de suas importantes 

dimensões, passa a ter uma função protetora. O indivíduo tem consciência de que o 

“racismo” ainda faz parte da experiência brasileira e de, provavelmente, ainda ser alvo de 

atitudes racistas, porém, a partir deste estágio, já desenvolveu recursos de defesa, um 

sistema de censura e uma orientação de eficácia pessoal que o predispõe a atribuir a culpa 

de circunstâncias adversas a outros fatores e não mais a si próprio. Desenvolve-se, assim, 

a consciência da importância das matrizes africanas na construção de sua identidade. O 

afro-descendente passa a sentir-se aceito, com propósito de vida, a estar profundamente 

enraizado na cultura negra, sem deixar de perceber as condições às quais está submetido 
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em um mundo que o vê com preconceito. As matrizes africanas passam a ser 

efetivamente afirmadas (Ferreira, 2000, p. 84).  

                                                                           

De acordo com Nascimento, 2003, p. 96-97, esta idéia de construção de uma 

identidade afrocentrada deriva da “teoria do centro”, que postula a necessidade de 

explicar a localização do sujeito, que não está referida a um lugar geográfico especifico, 

mas a uma condição e reconhecimento de pertencimento a determinado grupo social, 

que possibilita desenvolver uma postura própria a cada grupo social e fundamental na 

sua experiência histórica e cultural. A partir dessa localização teórica, o grupo se define 

como sujeito de sua própria identidade, em vez de ser definido pelo outro a partir de 

postulados pretensamente universais, porém elaborados desde um posicionamento 

específico, alheio e dominante. Nesta abordagem o conceito de “lugar” é fundamental 

porque dispensa o enfoque sobre a condição racial do sujeito, ou seja, “quem se localiza 

no ‘lugar’ da abordagem afrocentrada não precisa ser afrodescendente, assim com nem 

todo afrodescendente se posiciona nesse “lugar”.   

Ainda para a autora, a construção da identidade afrocentrada é o que possibilita o 

conceito de “agência”, que denota protagonismo: o exercício da capacidade de pensar, 

criar, agir, participar e transformar a sociedade por força própria. A construção da 

identidade afrocentrada é o que possibilita essa “agência”, pois “o âmago do ‘racismo’ 

está numa sociedade hierárquica que se recusa a reconhecer a agência africana” (Asante, 

1998, p. 8 citado em: Nascimento, 2003, p. 98).         

Finalmente, nesta discussão sobre construção de identidade como uma das mais 

relevantes formas de expressão dos movimentos sociais contemporâneos, cabe uma 

aproximação da discussão proposta por Manuel Castells (1999). Ao assumir que toda 

identidade é uma construção e que toda construção de identidade implica relações de 

poder, este autor propõe três formas de construção de identidade:  

a) “Identidade legitimadora”: introduzida pelas instituições dominantes da 

sociedade no sentido de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores 

sociais. É este tipo específico de identidade que tem legitimado e esvaziado o sentido de 

direito a auto-identificação racial da população negra, calcado no mito da “democracia 

racial”; 

b) “Identidade de resistência”: criada por atores que se encontram em posições, 

condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo 

assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos 

que permeiam as instituições da sociedade, e  
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c) “Identidade de projeto”: que é construída quando os agentes sociais tratam de 

redefinir a sua posição na sociedade, a partir dos seus próprios legados culturais. Para o 

autor, para que este tipo de identidade se concretize é necessário que estes agentes 

sejam mobilizadores de símbolos, ou seja, que para obter sucesso, eles devem se 

manifestar através dos meios da principal corrente cultural para subvertê-la em 

benefício de valores subjugados (Castells, 1999, p. 425-427).  

Em minha concepção é a “identidade de projeto” a forma de identidade que 

fundamenta movimentos sociais negros como o PVNC, entre outros,  muito embora 

passa haver divergências internas entre os indivíduos que compõem tais movimentos, 

até porque cada qual tem a sua subjetividade, aqui falo da essência inerente ao 

surgimento do grupo, como veremos adiante, por serem estes movimentos que 

aglutinam grupos ambivalentes —no caso, “raça” e pobreza— procurando, através de 

sua prática, produzir um tipo de ação social transformadora, tanto em sua dimensão 

econômica, quanto na cultural valorativa, como propõe Nancy Fraser (2000).  De fato, 

para Castells, este tipo de identidade deriva da associação de diversos atores sociais que, 

com base em legados culturais, procuram redefinir a sua posição social, construindo 

uma nova identidade, cujo horizonte é o de transformar a própria sociedade.7  

Enfim, compreendida como uma dinâmica de identificações fundamentadas no 

“sentido de autoria” e de “agência”, a “identidade racial” é uma categoria central para se 

compreender como o indivíduo da população negra se constitui; constrói a sua auto-

estima e se posiciona no mundo, que serve de referencial para as suas ações e atitudes. 

Isto significa dizer, que pensar “identidade racial” é propor a construção e afirmação de 

um novo “sentido de pertencimento” (Fonseca, 2005, p. 124). Este “pertencimento” é 

decorrente de uma formação social, cultural e política, que tem a ver com as histórias de 

vida dos indivíduos da população negra, através das quais os indivíduos se transformam 

em seres “afroconscientes” e como resultado disso, contribuem para uma 

“afrocidadanização” na sociedade. 

 

2.2 

“Raça” e “racismo” como estruturas de distinção e poder 

Uma questão necessária para a compreensão da dificuldade de construção da 

“identidade racial”, bem como para o entendimento dos problemas enfrentados pela 

                                                           
7 A este respeito ver citação de entrevista nas páginas 216-218.  
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população negra em suas relações sociais, está no entendimento de como se configura 

no Brasil a questão da “raça” e do “racismo”. Ao trazer estes conceitos, tenho como 

perspectiva apontar como determinados instrumentos ideológicos, classificatórios e 

sutis, apesar de todas as mudanças ocorridas nas relações políticas, sociais, econômicas 

e culturais nas últimas décadas, operam e insistem em se manter como instrumentos de 

distinção e de subalternização, se configurando naquilo que Fernand Braudel (1992b)8 

chama de estruturas históricas de “longa duração”, isto é, estruturas que refletem 

“velhos hábitos de pensar e agir, quadros resistentes, duros de morrer, por vezes, contra 

toda lógica” (Braudel, 1992b, p. 51).   

Na perspectiva analítica empreendida por Braudel, os ritmos da duração, 

permitem identificar a velocidade em que as mudanças ocorrem e como nos 

acontecimentos estão inseridas várias temporalidades: na curta duração, a dos 

acontecimentos breves, com data e lugar determinados; na média duração, no decorrer 

da qual se dão as conjunturas, tendências políticas e/ou econômicas, que, por sua vez, se 

inserem em processos de “longa duração”, de permanências que convivem com 

mudanças que parecem imperceptíveis. Um exemplo significativo para se compreender 

os ritmos da duração, como exposto por este autor, é a escravidão africana brasileira e a 

história da abolição ocorrida em 1888, como um acontecimento breve, datado e 

localizado no espaço.  

Não obstante, para se compreender este acontecimento e a forma como ocorreu, 

faz-se necessário que o situemos no processo estrutural, em temporalidades mais 

longas: no processo de mudanças do sistema capitalista, desde sua constituição histórica 

e na longa duração do “racismo”. Com efeito, este processo explica não só a 

permanência até hoje de preconceitos e discriminações em relação à população negra, 

mas também a origem da própria escravidão, baseada em conceitos de raças superiores e 

inferiores, criados por sociedades que se propunham a desqualificar e explorar outros 

grupos humanos. Contudo, a escravidão não cria o “racismo”, mas o tem como 

pressuposto.  

Por este aspecto, podemos estabelecer relações entre as durações, a constituição 

da memória e da identidade sociais, especialmente na conjuntura de “longa duração”, 

                                                           
8 Aqui se entende por “estrutura” o conceito utilizado e definido por Braudel: não como uma estrutura 

referente ao “estruturalismo”, mas utilizado para privilegiar a história de “longa duração”, isto é, como 

uma maneira de observar o passado suprimindo uma parte da enorme história vivida. Ou seja, segundo 

sua própria definição, “estrutura”, não se trata de relações abstratas, trata-se, ao contrário, “do que na 

massa da sociedade, resiste ao tempo, perdura, escapa das vicissitudes, sobrevive com obstinação e 

sucesso” (Braudel , 1992a, p. 356).          



44 

 

para se perceber e se reavaliar os valores do mundo de hoje, a distinção de diferentes 

ritmos de transformações históricas, o redimensionamento do presente na continuidade 

com os processos que o formaram e a construção de identidades com as gerações 

passadas. Mas, tratar a questão da “raça” e de seu produto, o “racismo”, como uma 

estrutura história de “longa duração” não significa afirmar que ela não tenha 

experimentado mudanças ao longo do tempo. Ao contrário, ela envolve uma dialética 

entre permanência e mudança, por isso é mais difícil de detectar. Como afirma o autor,  

É histórico o que muda, também é histórico o que não muda (...) o importante é que a 

mudança deve compor necessariamente uma não-mudança. Como a água de um rio 

condenado a correr entre duas margens, muitas vezes mesmo entre ilhas, bancos de areia, 

obstáculos (...) A mudança é como que pega de antemão numa cilada e, se consegue 

suprimir um pedaço considerável do passado, é preciso que esse pedaço já não tenha uma 

resistência excessiva, que já se tenha desgastado por si mesmo. Na verdade, a mudança 

adere à não-mudança, segue as fraquezas desta, utiliza suas linhas de menor resistência. 

Sempre há compromisso, coexistência, ajustes e, não menos, querelas, conflitos. Nessa 

divisão constante entre o pró e o contra, há, de um lado, o que se move, do outro, o 

que se obstina a ficar no mesmo lugar. (Braudel, 1992b, p. 357). [Grifos meus].     
             

A sobrevivência do “racismo” em sociedades democráticas contemporâneas 

decorre da construção de uma memória coletiva utilizada como fonte de preservação do 

poder, significando um conjunto de valores, crenças e práticas transmitidas ao longo do 

tempo. Contudo, deve-se ressaltar que este tipo de memória não se diferencia de forma 

alguma da memória individual, posto que são os indivíduos que interagem entre si e 

partilham significados coletivos comuns, que se lembram do passado.  

Esta dicotomia, apenas para situarmos brevemente a discussão, aparece nos 

escritos de Frederic Charles Bartlett (1932 - 1961) e Maurice Halbwachs (1925 - 

1950)9. Para Halbwachs, o comportamento, o pensamento e a memória dos indivíduos 

são aspectos que precisavam ser compreendidos como resultado da socialização e não 

como resultado de processos individuais e subjetivos, assim, as memórias sobre o 

passado, por mais que pareçam individuais, baseiam-se em estruturas sociais que 

antecedem os indivíduos (Santos, 2000, p. 93). 

Por sua vez, as análises de Bartlett referem-se à construção social da memória por 

indivíduos em interação social e apontam para as diferentes possibilidades de 

reconstrução social do passado pelo presente. Segundo este autor, a memória é uma 

função que ocorre no interior de um grupo social e está intimamente ligada à percepção, 

à imaginação e ao pensamento construtivo. Ou seja, para se compreender a memória 

não se pode partir do indivíduo singular, mas dos indivíduos em interação. A partir 

                                                           
9 Estamos apropriando esta discussão do trabalho de Santos (2000).   
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deste pressuposto básico, de que a memória não é uma condição de indivíduos isolados, 

mas de indivíduos em sociedade, se estabelece que a memória faça parte do processo de 

conhecimento e reconhecimento do mundo e de que este processo se define pela busca 

de sentido, como um processo ativo de reorganização do passado como resultado de 

uma forma de reconhecimento ou identidade, de imagens do presente com traços 

armazenados na mente humana (Santos, 2000, p. 98-99).                           

Ainda para refletir sobre o papel social da memória, agora mais no plano do 

indivíduo, nos remetemos ao trabalho de Le Goff (1996) que a define como a 

propriedade de conservar certas informações, o que nos remete em primeiro lugar a um 

conjunto de funções psíquicas, graças as quais o sujeito pode atualizar impressões ou 

informações passadas, ou que sejam representadas como passadas (Le Goff, 1996, p. 

423-426),     

Compreender os aspectos que se obstinam a ficar no mesmo lugar, nos permite 

compreender também porque o “racismo” se mantém no presente e se revela através de 

uma estrutura mental potencializada pela memória da diferença racial, ou seja, como a 

“marca” sobrevive e se reforça através da lembrança de sua “origem”. De fato, como 

veremos mais adiante, mesmo com a tentativa de se definir diferenças raciais em outros 

termos —cor e etnia, por exemplo—, a idéia básica fundada na diferença racial, 

estabelecendo hierarquias entre os povos, permanece e se reforça a partir da sua própria 

negatividade e de seu silenciamento.  

Uma discussão acerca do “racismo” deve ter como preâmbulo uma breve 

fundamentação do conceito de “raça”, posto que iluminará a discussão subseqüente e 

colocará em termos mais amplos o sentido que este conceito assumiu no passado e o 

que mantém no presente, ou seja, como se configurou no passado e como se configura 

em nossa sociedade nos dias de hoje. Desta forma, apresento algumas das diversas 

definições dos conceitos “raça” e “racismo”, presentes na literatura sobre o assunto, 

para identificar os aspectos que se mostrem úteis como instrumental teórico para efeito 

deste trabalho. Não é minha intenção efetuar uma história ampla desses conceitos, mas 

apenas identificar alguns aspectos pertinentes aos mesmos. 

  Do meu ponto de vista, a perspectiva através da qual o conceito de “raça” deve 

ser entendido é aquela que o aponta como um constructo social, que engloba em sua 

constituição uma dimensão que é também biológica, não no sentido de que seja uma 

realidade que explique a diversidade humana e a divida em “raças” estanques 

(Munanga, 2004, p. 22), mas no sentido de que produz a legitimidade dos efeitos da 
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classificação racial universal como elemento de dominação social, hierarquia e 

subalternidade entre as diferentes populações.  

O que logo sobressai dessa perspectiva, do ponto de vista de sua utilidade como 

instrumental teórico para este estudo, é a questão da diferença racial informada a partir 

de uma perspectiva baseada nas relações de poder, que se estabeleceram no mundo com 

o colonialismo, e que geraram um padrão de poder e de distinção hierárquica entre as 

“raças” e, conseqüentemente, um sistema definidor de subalternidades.  

 

2.2.1 

Gênese dos conceitos “raça” e “racismo”  

Uma inspiradora discussão sobre a gênese dos conceitos “raça” e “racismo” está 

contida no artigo “Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e 

etnia”, de Kabengele Munanga (2004b). A contribuição maior deste trabalho é 

apresentar em termos analíticos a historicidade do conceito “raça” e do seu corolário: o 

“racismo”. 

Reconstruindo a história do conceito “raça”, o autor descreve que em termos 

etimológicos a palavra “raça” vem do latim “ratio”, pasando pelo italiano “razza”, e 

significa sorte, categoria ou espécie. Em sua longa história o conceito “raça”, foi 

utilizado pelas Ciências Naturais para classificar animais e vegetais. Posteriormente, 

assumiu uma dimensão temporal e espacial, no latim medieval “passou a designar 

descendência, linhagem, ou seja, um grupo de pessoas que têm um ancestral comum e 

que possuem algumas características físicas em comum” (Munanga, 2004b, p.17).  

Uma base importante para a transformação do conceito de “raça”, e da 

conseqüente diferenciação humana ao longo da história, foi o estabelecimento no século 

XVIII da cor da pele como critério objetivo e fundamental de diferenciação entre as 

“raças”. Assim, em uma classificação que persiste até hoje no imaginário coletivo e na 

terminologia científica, a espécie humana foi dividida em três raças estanques: as 

“raças” branca, negra e amarela. Ainda para ampliar a classificação racial em grupos 

estanques, acrescentaram-se ao critério da cor outros critérios morfológicos como a 

forma do nariz, dos lábios, do queixo, do crânio, o ângulo facial, etc. Com o progresso 

da genética humana, foram introduzidos critérios químicos, baseados no sangue, para 

consagrar definitivamente a divisão da humanidade em “raças” estanques. De fato, 

observa Munanga, que o cruzamento de todos os critérios deu origem a dezenas de 

“raças”, sub-raças e sub-sub-raças (Munanga, 2004b, p. 20). 
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No entanto, observa este autor que várias pesquisas comparativas levaram à 

conclusão de que os patrimônios genéticos de dois indivíduos pertencentes a uma 

mesma “raça” podem ser mais distantes que os pertencentes a “raças” diferentes; um 

marcador genético característico de uma “raça” pode, embora com menos incidência, 

ser encontrado em outra “raça”. Combinando todos esses desencontros, os estudiosos 

desse campo de conhecimento chegaram a conclusão de que “raça” não é uma realidade 

biológica, mas sim apenas um conceito, cientificamente inoperante, para explicar a 

diversidade humana e dividi-la em “raças” estanques. Ou seja, biológica e 

cientificamente, as “raças” não existem, conclui o autor. 

 Posto que o conceito “raça”, como empregado hoje, nada tem de biológico, este 

se apresenta como um conceito carregado de ideologia e, como todas as ideologias, 

escondem uma dimensão não-reclamada: as relações de poder e a discriminação. O 

campo semântico do conceito de “raça” é determinado pela estrutura global da 

sociedade e pelas relações de poder que a governam. Desta maneira, no imaginário e na 

representação coletiva das diversas populações contemporâneas permanecem “raças” 

fictícias ou construídas a partir de diferenças fenotípicas como a cor da pele e outros 

critérios morfológicos. É a partir dessas “raças” fictícias ou “raças” sociais que se 

reproduzem e se mantêm os “racismos” populares (Munanga, 2004b, p. 22). 

Para Munanga, o “racismo” surge como uma crença na existência de “raças” 

naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o 

intelecto, o físico e o cultural. É justamente o estabelecimento da relação intrínseca 

entre caracteres biológicos e qualidades morais, psicológicas, intelectuais e culturais que 

permite a hierarquização das “raças” em superiores e inferiores. Desse modo, o 

“racismo” é uma tendência que consiste em considerar as características intelectuais e 

morais de um dado grupo humano como decorrentes das suas características físicas ou 

biológicas.  

Por outro lado, segundo o autor, a origem do conceito “racismo” deriva do mito 

bíblico de Noé, no qual se fundamenta a primeira classificação religiosa da diversidade 

humana. Neste, os três filhos de Noé representam a ancestralidade das três “raças” 

sendo, respectivamente: Jafé, o ancestral da “raça” branca; Sem, o ancestral da “raça” 

amarela, e Cam, o ancestral da “raça” negra. Este último foi amaldiçoado pelo pai, por 

tecer comentários maldosos sobre seu pai, flagrado em posição indecente: “seus filhos 

serão os últimos, a ser escravizados pelos filhos de seus irmãos” (Munanga, 2004b, p. 
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25). Esta passagem bíblica ofereceria mais tarde material simbólico para diversas 

formas de associação da “raça” negra com valores éticos e estéticos desqualificadores. 

E já que você me desrespeitou [...] fazendo coisas feias na negrura da noite, os filhos de 

Cam nascerão feios e negros! Ademais, porque você torceu a cabeça para ver minha 

nudez, o cabelo de seus netos será enrolado em carapinhas, e seus olhos vermelhos; outra 

vez, porque seus lábios ridicularizaram a minha má sorte, os deles incharão; e porque 

você descuidou de minha nudez, eles andarão nus, e seus membros maculinos serão 

vergonhosamente alongados. Os homens dessa “raça” serão chamados negros, seu 

ancestral Cam os mandou amar o roubo e a fornicação, se juntar em bando para odiar os 

seus senhores e nunca dizer a verdade. (Nascimento, 2003, p. 162). 

      

Outra origem do “racismo” identificada pelo autor se assenta na classificação dita 

“científica” derivada da observação dos caracteres físicos (cor da pele, traços 

morfológicos). De fato, segundo ele, este é um dado importante posto que desloca uma 

explicação na qual Deus e o livre arbítrio constituíam o eixo central da divisão da 

espécie humana, para um novo tipo, no qual a biologia se erige em determinismo racial 

e se torna a chave de interpretação.  

Segundo Munanga, a partir dos anos 1970, um outro importante deslocamento 

acontece na concepção de “racismo”: com o avanço das ciências biológicas (genética 

humana, bioquímica e biologia molecular) ocorreu um descrédito na realidade científica 

do conceito “raça”. De fato, já no fim do século XX e início do atual, o “racismo” não 

precisa mais do conceito de “raça” no sentido biológico para decretar a existência das 

diferenças insuperáveis entre grupos estereotipados. Assim,  

Embora a “raça” não exista biologicamente, isto é insuficiente para fazer desaparecer as 

categorias mentais que a sustentam. O difícil é aniquilar as “raças” fictícias que rondam 

nossas representações e imaginários coletivos. Enquanto o “racismo” clássico se 

alimentava da noção de “raça”, o “racismo” novo se alimenta da noção de etnia definida 

como um grupo cultural, categoria que constitui um léxico mais aceitável que a “raça” 

(Munanga, 2004b, p. 27). 

 

 A propósito deste fato, o autor afirma que o “racismo” praticado nas sociedades 

contemporâneas não precisa mais do conceito de “raça” ou da variante biológica, 

reformulando-se através dos conceitos de etnia, diferença cultural ou identidade 

cultural, no entanto, as vítimas de hoje são as mesmas de ontem e as “raças” de ontem 

são as etnias de hoje. Por este aspecto, “o que mudou, na realidade, são os termos ou 

conceitos, mas o esquema ideológico que subentende a dominação e a exclusão ficou 

intato” (Munanga, 2004b, p. 29).  

Para Munanga, estamos entrando em uma nova fase, na qual o “racismo” é 

construído com base nas diferenças culturais e identitárias. Nela se apresenta um grande 

paradoxo pois, segundo o autor, racistas e anti-racistas carregam a mesma bandeira, 
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baseada no respeito às diferenças culturais e na construção de uma política 

multicultural. Por fim, o autor afirma que no Brasil o mito da “democracia racial” 

bloqueou durante muitos anos o debate nacional sobre as políticas de “ação afirmativa” 

e, paralelamente, o mito do “sincretismo cultural” ou da “cultura mestiça” atrasou 

também o debate nacional sobre a implementação do multiculturalismo10 no sistema 

educacional (Munanga, 2004b, p. 28).    

  

2.2.2 

“Raça” como “colonialidade do poder” 

Outra grande contribuição para desenvolver conceitualmente a questão da “raça” 

nos é dada por Aníbal Quijano (2001). Para ele, “raça” é uma categoria metal da 

modernidade que surge no contexto da constituição da América e do capitalismo 

colonial/moderno e eurocentrado. Este capitalismo teria estabelecido um novo padrão 

de poder mundial, configurado a partir de dois eixos fundamentais. Por um lado, a 

“colonialidade do poder”, isto é: o estabelecimento de um padrão de classificação social 

da população mundial submetido à idéia de “raça”, uma construção mental que expressa 

esta dominação colonial. Por outro lado, a articulação de todas as formas históricas de 

controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, em torno do capital e do 

mercado mundial. 

Quijano ressalta que o termo “colonialidade” não se confunde com 

“colonialismo”, já que ambos se referem a fenômenos e questões diferentes. No entanto, 

estes termos estão relacionados, posto que a “colonialidade do poder” não teria sido 

historicamente possível sem o “colonialismo” imposto ao mundo a partir do século XVI 

(Quijano, 2002, p. 23).  

Fundamenta na “colonialidade do poder” uma dimensão econômica da 

classificação racial, importante para se entender como esta idéia classificatória e 

hierarquizada se propaga, mas também, para entender por que o seu produto —o 

“racismo”— persiste como elemento definidor de hierarquias e subalternidades nas 

sociedades pós-coloniais, dificultando tanto o processo de “cidadanização” quanto o 

processo de democratização.  

Para ele, a idéia de “raça”, em seu sentido moderno, não tem história conhecida 

antes da conquista da América. A formação de relações sociais fundadas nesta idéia 

produziu na América identidades sociais historicamente novas —índios, negros e 
                                                           
10 Uma definição mais ampla deste tema será tratado mais adiante.   
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mestiços—, redefinindo outras —espanhol e português—, mais tarde europeus. Nesse 

processo, à medida que as relações sociais se configuravam em relações de dominação, 

tais identidades foram associadas a hierarquias, lugares correspondentes como 

constitutivas dessas identidades e, em conseqüência, ao padrão de dominação colonial 

que se estabelecia. Assim,   

Desde entonces ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación 

social universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más 

antiguo, el inter-sexual o de género: los pueblos conquistados y dominados fueron 

situados en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia , también sus rasgos 

fenotipos, así como sus descubrimientos mentales y culturales.  De ese modo, raza se 

convirtió en el primer criterio fundamental para la distribución de la población mundial 

en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la nueva sociedad (Quijano, 

2001, p. 203). 

 

Outro aspecto importante relacionado a novas identidades históricas é o fato de 

que estas foram associadas à nova estrutura global de controle do trabalho. Assim, 

ambos os elementos, “raça” e divisão do trabalho, ficaram estruturalmente associados e 

reforçando-se mutuamente, apesar de nenhum dos dois serem necessariamente 

dependente um do outro para existir e se relacionar. Deste modo, a distribuição racista 

de novas identidades sociais foi combinada com uma distribuição racista do trabalho e 

das formas de exploração do capitalismo colonial. Isto se expressou, sobretudo, em uma 

quase exclusiva associação da “brancura social” com o salário e, por definição, com os 

postos de mando da administração colonial. Com efeito,   

Cada forma de control del trabajo estuvo articulada con una raza particular. 

Consecuentemente, el control de una forma específica de trabajo podía ser al mismo 

tiempo el control de un grupo específico de gente dominada. Una nueva tecnología de 

dominación/explotación, en este caso raza/trabajo, se articuló de manera que apareciera 

como naturalmente asociada. Lo cual, hasta ahora, há sido excepcionalmente exitoso 

(Quijano, 2001, p. 205). 

 

Quijano afirma que esta classificação racial da população e sua posterior 

associação às formas de trabalho não-assalariado, desenvolveu entre os europeus 

brancos a específica percepção de que o trabalho pago era privilégio dos brancos, 

resultando que a inferioridade racial dos colonizados implicava que não eram dignos de 

pagamento de salário. Assim, no contexto da “colonialidade do poder” na América, a 

escravidão foi deliberadamente estabelecida e organizada para produzir mercadoria para 

o mercado mundial e, desse modo, servir as necessidades do capitalismo. Esta mesma 

racionalidade está presente ainda hoje nas relações trabalhistas baseadas nestas 

distinções, ou seja, salário menor para as “raças” inferiores por igual trabalho dos 

brancos (Quijano, 2001, p. 208). 
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O autor aponta ainda um outro aspecto de suma importância, o fato de que, como 

parte do novo padrão mundial de poder, a Europa também concentrou sob sua 

hegemonia todas as formas de controle da subjetividade, da cultura e em especial do 

conhecimento: da produção de conhecimento. Neste sentido, geraram uma operação 

mental de fundamental importância para todo o padrão de poder mundial, sobretudo nas 

relações intersubjetivas, criando uma nova perspectiva temporal de história e cultura 

imaginada como experiências e produtos exclusivamente europeus (Quijano, 2001, p. 

210). 

Afirma Quijano, que com o estabelecimento da “colonialidade do poder”, a 

população dominada não só foi submetida às relações de trabalho, mas também foi 

submetida à hegemonia eurocêntrica na maneira de adquirir conhecimento, promovendo 

uma subordinação que não é somente étnica e racial, mas colonial e epistêmica. Neste 

sentido, se apresenta como a cara oculta desta modernidade que manteve e mantém em 

silêncio os saberes que foram subalternizados e rebaixados a formas de saber não 

espistêmico e acadêmico. 

Para ele, o mais notável é que para uma grande maioria da população mundial, 

incluindo os opositores e as vítimas do “racismo”, a idéia mesma de “raça”, como um 

elemento da “natureza”, que tem implicações nas relações sociais, se mantenha 

virtualmente intocada em sua origem. Desse modo,  

Es, pues, profunda, perdurable y virtualmente universal, la admisión de que raza es un  

fenómeno de la biología humana que tiene implicaciones necesarias en la historia natural 

de la especie y, en consecuencia, en la historia de las relaciones de poder entre las gentes. 

En eso radica, sin duda, la excepcional eficacia de este instrumento de dominación social. 

No obstante, se trata de un desnudo constructo ideológico, que no tiene, literalmente, 

nada que ver con nada en la estructura biológica de la especie humana y todo que ver, en 

cambio, con la historia de las relaciones de poder en el capitalismo mundial, 

colonial/moderno, eurocentrico (Quijano, 2000, p. 39).     
 

Quijano é enfático em afirmar que a descolonização do poder, qualquer que seja o 

âmbito concreto de referência, tem como ponto de partida a descolonização de toda a 

perspectiva do conhecimento. Com efeito, “raça” e “racismo” estão colocados, como 

nenhum outro elemento das modernas relações de poder capitalista, nessa decisiva 

encruzilhada (Quijano, 2000, p. 44). Assim, a idéia de “raça” como instrumento de 

dominação social e poder inventado nos últimos quinhentos anos, baseado na 

diferenciação identitária racial, trouxe para o âmbito das relações sociais cotidianas sua 
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manifestação mais perceptível e onipresente e, por isso mesmo mais sutil, o seu efeito 

mais perverso11: o “racismo”. 

 

 

 

2.2.3 

“Raça” e “sortilégio da cor” 

Uma referência fundamental para a discussão sobre “raça” e “racismo” vem de 

Elisa Larkin Nascimento (2003). Seu trabalho é particularmente importante por permitir 

reconhecer as sutilezas através das quais o “racismo” se manifesta ou, melhor dizendo, 

se esconde, no contexto sociocultural brasileiro. O que sobressai neste estudo é a noção 

de dominação, invisibilidade e silenciamento que caracteriza o tratamento dado a 

questão racial e seus efeitos na sociedade brasileira, configurando-se na constituição de 

uma pretensa “democracia racial”. Em sua perspectiva,    

Além de operar desigualdades sociais, o “racismo” cumpre funções mais amplas de 

dominação como ideologia de hegemonia ocidental que transmite e reproduz o processo 

de desumanização dos povos dominados. Essa ideologia atua por meios de representações 

sociais em nível do subconsciente ou do imaginário social. Não precisa ser explicitada em 

linguagem direta, pois se instala, mediante o processo de socialização, na representação 

do real internalizada pelos indivíduos. As dimensões simbólicas das representações que 

permeiam a educação e a cultura, e os efeitos psicológicos que estas operam sobre negros 

e brancos, revelam-se parte integrante dos mecanismos de discriminação nas relações 

sociais. São inseparáveis e constitutivos do “racismo” (Nascimento, 2004, p. 58). 
 

Para a autora, um dos processos através do qual o “racismo” se “manifesta” no 

contexto sociocultural brasileiro, se revela através de um processo que transforma a 

idéia original de “raça”, a partir do esvaziamento do conteúdo racial das relações 

discriminatórias, para uma perspectiva de neutralidade baseada em uma hierarquia 

racial de escala gradativa de cor e prestígio, que classifica pela “marca” ou pelo 

fenótipo, de origem racial ou étnica, portanto, “não-racista”. Contudo, observa que esta 

distinção é fictícia, posto que não existe uma distinção real em relação ao preconceito 

                                                           
11 Segundo Boudon (1977, p. 12), por Efeitos Perversos entende-se os efeitos individuais ou coletivos 

que resultam da justaposição de comportamentos individuais sem que estes estejam incluídos nos 

objetivos procurados pelos atores. Tais efeitos são onipresentes na vida social e representam uma das 

causas fundamentais dos desequilíbrios sociais e da mudança social.  Assim, os indivíduos podem atingir 

o objetivo que procuravam efetivamente, mas tendo que suportar ao mesmo tempo aborrecimentos não-

procurados. Podem não somente atingir o objetivo procurado, mas recolher ao mesmo tempo vantagens 

não-procuradas. Podem atingir seus objetivos individuais, mas produzir paralelamente males coletivos, 

ou, ao contrário, produzir bens coletivos não explicitamente buscados. Mas os indivíduos podem  também 

não atingir os objetivos que se propuseram, embora tenham posto em prática, de certo modo, os melhores 

meios para atingi-los. Finalmente podem não somente atingir um resultado individual diferente do 

procurado,  mas produzir paralelamente ou males ou bens coletivos não incluídos em seus objetivos.          
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de marca e o preconceito de origem porque “a marca é simplesmente o signo da origem; 

é através da marca que a origem é discriminada, sendo esta, e não o fenótipo em si, o 

alvo da discriminação” (Nascimento, 2004, p. 46-47). 

A substituição da idéia de “raça” pelo mote da cor permitiu a nação construir uma 

pretensa ideologia anti-racista, fundamentada em toda uma teoria academicamente 

formulada e socialmente consolidada no imaginário popular, capaz de encobrir a 

realidade de um sistema de dominação racial de extrema eficácia. No entanto, a noção de 

“raça”, firmemente embutida na hierarquia social da cor, carece de realidade biológica, 

mas exerce uma função social de forte impacto concreto sobre a vida real. Trata-se do 

fenômeno de “raça” socialmente construída (Nascimento, 2004. p. 47). 

 

A autora aponta dois importantes momentos expressivos nos quais este processo 

de esvaziamento se operou: primeiramente, o episódio do Holocausto contra os judeus 

na Europa, que incidiu sobre esta população européia e que engendrou um consenso 

bastante amplo sobre a necessidade de eliminar as distinções raciais de todo o 

pensamento e prática social. O segundo momento aconteceu com o desmoronamento do 

embasamento científico operado pela ciência biológica da categoria “racial”. A autora, 

no entanto, ressalta que mesmo ao se relegar a categoria “raça” ao campo da ficção 

científica, não se conseguiu eliminar sua vigência de fato e, conseqüentemente os 

efeitos perversos sobre aqueles nos quais incide (Nascimento, 2003, p. 45). 

Ao processo utilizado para encobrir e evitar os efeitos perniciosos do “racismo”, 

baseado na idéia de “raça”, a autora denomina de “sortilégio da cor”: uma ideologia que 

opera nas relações raciais, tendo como principal função ocultar o supremacismo branco 

e o etnocentrismo ocidental. Desta forma, aparece o aspecto mais nocivo da 

“manifestação” do “racismo”, ocultado pelo “sortilégio da cor”: a transformação do 

negro brasileiro em “branco virtual”.  

De fato, como define Nascimento, o processo de encobrimento do “racismo” 

operado pelo “sortilégio da cor”, constrói a figura do “branco virtual”, o mestiço 

desafricanizado, identificado com os valores da sociedade ocidental, negando seu 

próprio “racismo”, projetando-o em um “outro” racista que, não raro, vem a ser o 

próprio negro e os movimentos sociais organizados. Assim, “o “branco virtual” é o que 

assume e se engaja, mesmo de forma inconsciente, nos processos do “racismo” calcado 

no “sortilégio da cor”. “Trata-se da hegemonia de uma identidade étnica invisível, 

silenciosa, que reina implícita como universal e imune ao questionamento” 

(Nascimento, 2004, p. 383-384 ). 
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Com isso, o ideal de branqueamento tem obstaculizado não só uma discussão 

mais enfática sobre a questão racial no Brasil, mas acima de tudo, tem dificultado o 

reconhecimento efetivo do “racismo” como um meio de distinção e poder. Com isso se 

desconsidera a perspectiva racial das desigualdades, o que influi de maneira negativa na 

construção de uma identidade racial sustentável e de uma “cidadania” mais ampla e 

mobilizadora, para a consecução na esfera pública de políticas voltadas à ampliação da 

participação dos negros na vida do país.  

Além disso, a autora aponta que em toda a América Latina, em sua história de 

dominação, a teoria do embraquecimento verteu-se na convicção de que as elites 

ibéricas teriam criado uma versão cordial e harmoniosa de relações raciais baseada na 

mestiçagem. Assim, identifica dois corolários associados a esta noção: por um lado, a 

definição de que a escravidão africana na região foi uma instituição benevolente em 

geral, uma forma amena de servidão. Por outro, que a ausência de segregação racial 

determinada por lei, junto com a garantia constitucional da igualdade, bastam para 

caracterizar a sociedade como “não-racista” (Nascimento, 2004, p.129). 

Um outro aspecto importante apontado pela autora, no que concerne ao processo 

ideológico do supremacismo branco na sociedade brasileira, trata-se da distinção entre 

“racismo” e “racialismo”, tomada de Anthony Appiah (1992, 1997), através do trabalho 

de Antonio Sérgio Guimarães (1999, citado em Nascimento, 2003, p. 52). Nesta 

perspectiva, o “racismo” se caracterizaria pelo conjunto dos mecanismos 

discriminatórios institucionais que perpetuam as desigualdades, enquanto o “racialismo” 

significaria a crença na existência de “raças” biológicas como subdivisões da espécie 

humana. Desta maneira, se verifica que o “anti-racialismo” consiste na desmoralização 

e no combate ao conceito de “raça” biológica, enquanto que o “anti-racismo” iria mais 

além, combatendo os mecanismos discriminatórios e as desigualdades.  

Para a autora o “sortilégio da cor”, como instrumento de dominação e poder, 

forjou na sociedade brasileira uma identidade nacional calcada na rejeição do critério 

estabelecido pela ciência biológica, favorecendo a categoria cor e divorciando-a da 

origem racial. Esta forma de “racismo” introjetou-se na consciência da nação, 

articulando-se ao discurso nacional e fundamentou um sistema social de profundas 

desigualdades raciais, em um suposto paraíso de harmonia racial (Nascimento, 2003, p. 

152). 

Invisíveis e emudecidas, as noções racistas de cunho biológico acompanham intimamente 

a alegação da inexistência do “racismo” no Brasil, assim compondo parte integrante e 
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recalcada da ideologia da democracia racial (...) Com o recalque do critério biológico, o 

medo da maioria negra, que provocou no passado a criação da política do 

embranquecimento, pôde ceder lugar à indignada reação da sociedade brasileira contra a 

sua caracterização como racista, invocando a miscigenação como “prova” cabal de seu 

anti-racismo. Trata-se do destacado resultado do Sortilégio da Cor (Nascimento, 2003, p. 

152).    
 

Certamente a discussão sobre “raça” e “racismo” é bem mais ampla e complexa 

do que a exposta aqui. Ela coloca várias outras discussões e interpretações, que incluem 

a questão da “miscigenação”, incidindo diretamente na questão do branqueamento, e a 

questão da “eugenia”, ligada a pureza de sangue. Não obstante, mesmo considerando a 

importância que cada uma dessas dimensões possui e sua influência na construção e 

definição desses conceitos, julgo pertinente privilegiar aqueles que incidem diretamente 

sobre aquilo que tenho em mente como instrumental teórico. Neste momento, o meu 

objetivo é o de trazer à luz os mecanismos que impedem, ou não, a ascensão do negro 

capacitado no mercado de trabalho, além dos apontados acima, a questão simbólica da 

representação da identidade cultural negra e sua influência direta na construção de 

estereótipos e estigmas. 

Neste estudo, assumo como premissa que, para ser combatido, o “racismo” deve 

necessariamente ser fundamentado no conceito “raça”, sem que se seja racista, 

entendido como diferença racial universal e eurocentrada, imposta aos povos 

colonizados para garantir a distinção de uns e a subalternidade de outros. Assim 

concebido, este combate ao “racismo” seria a condição essencial para que se possa dar, 

de fato, tanto a “afrocidadanização”, quanto a democratização do país.  

 

2.3 

Identidade e reconhecimento  

Quando discuto a construção de uma identidade racial na sociedade brasileira, 

onde os indivíduos da população negra são sistematicamente estigmatizados, a questão 

que se impõe diz respeito à necessidade de reconhecimento.   

A idéia de “estigma” pode ser entendida, de uma maneira geral, como uma marca, 

um atributo ou um estereótipo que serve para identificar as pessoas que portam 

determinados traços, bons ou ruins. Para Goffman (1988) existem três tipos de 

“estigma” nitidamente diferentes: em primeiro lugar, há as abominações do corpo, as 

várias deformidades físicas. Em segundo, as culpas de caráter individual, percebidas 

como vontade fraca, paixões tirânicas ou não-naturais, crenças falsas e rígidas, 
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desonestidade, sendo essas inferidas a partir de relatos conhecidos de, por exemplo, 

distúrbio mental, prisão, vício, alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de 

suicídio e comportamento político radical. Finalmente, há os “estigmas” tribais de raça, 

nação e religião, que podem ser transmitidos através de uma família. Em todos esses 

modelos descritos por Goffman encontram-se um mesmo problema sociológico: o 

indivíduo que poderia ter sido bem recebido na relação social cotidiana possui um traço 

que pode impor a atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade 

de atenção para outros atributos seus. Portanto, um indivíduo estigmatizado sofre por 

causa do falso reconhecimento ou por falta deste (Goffman, 1988, p. 22).          

O reconhecimento ao qual me refiro aqui diz respeito não só do valor intrínseco 

destes indivíduos,  do seu  pertencimento a um determinado grupo racial para, a partir 

daí, empreender transformações amplas. Este se refere, especialmente, ao 

reconhecimento social dos indivíduos da população negra como indivíduos que 

protagonizaram e construíram a nossa sociedade.     

Para pautar esta discussão, discutirei as perspectiva de três autores que são 

referências para este debate: Charles Taylor, Axel Honneth e Nancy Fraser.  

 

2.3.1 

Identidade e política de reconhecimento  

Charles Taylor (1993) se utiliza da política do reconhecimento e a vincula a 

questão da identidade para dar conta do individualismo contemporâneo, correlacionado 

ao multiculturalismo. No que concerne a esta questão, é pertinente introduzir alguns 

aspectos do multiculturalismo, posto que sua discussão incide diretamente na minha 

proposta de estudo.  

O multiculturalismo surge como parte do desenvolvimento do pluralismo social, 

que ilustra a existência nas sociedades contemporâneas de diferentes grupos sociais, que 

desenvolvem políticas e práticas em várias frentes e que visam construir uma sociedade 

multiétnica. Sendo assim, o multiculturalismo se transforma em área de concepção de 

lutas por reconhecimento da existência de pluralidade de valores e diversidade cultural, 

constituindo, em algumas países ocidentais, um terreno de debates e polêmicas 

intermináveis, confrontando diferentes ideologias, quanto aos modos de promover 

igualdade de oportunidades e o reconhecimento do direito a diferença.  

Para Costa e Werle (2000), o multiculturalismo recoloca algumas das questões 

fundamentais da filosofia política contemporânea: as formas de tratamento diferenciado 
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de grupos socioculturais, reconhecendo-os em suas diferenças e particularidades, que 

são compatíveis com o modelo universalista igualitário de “cidadania”, cerne do Estado 

democrático de direito. 

Outro aspecto significativo do multiculturalismo é de se apresentar como um 

poderoso movimento de idéias que o alimenta com um corpus teórico, dando-lhe 

substrato conceitual e legitimação intelectual. Nesta condição, se revela um importante 

produtor de subjetividades, ao se inserir principalmente na sociedade contemporânea 

com uma nova proposta educacional. Em um contexto multicultural, a educação pode 

estimular a compreensão e o desenvolvimento de valores relacionados à democracia, 

tais como os valores da tolerância a justas diferenças, do respeito mútuo e da pesquisa 

cooperativa. Este tipo especifico de educação inscreve uma variedade de crenças, 

políticas e práticas para dar substrato ao conhecimento e a atitudes em uma sociedade 

multirracial.12  

Este é um complexo sistema de educação que inclui a promoção do pluralismo 

cultural e da igualdade social. Em uma concepção pós-moderna, a educação 

multicultural se enquadra no marco da resistência e da transformação da sociedade e 

pretende especificar a diferença e a diversidade dentro de um currículo que permita, 

através do ensinamento, a construção de uma “cidadania” híbrida e de uma 

solidariedade social. Dessa forma, esta modalidade de educação representa um grande 

esforço para reconhecer a diversidade cultural no currículo, enfatizando especialmente 

os aspectos relacionados ao entendimento cultural, a competência cultural e a 

emancipação cultural. 

Daí se percebe que o multiculturalismo com suas múltiplas formas de expressão 

(questão de gênero, sexualidade, etnia, identidade, etc.) vem, pouco a pouco, ocupando 

um lugar privilegiado nas discussões educacionais. O espaço que vem se abrindo em 

diversas sociedades para as discussões vinculadas à diversidade cultural, lingüística e 

identitária é, em última instância, respostas aos diferentes movimentos sociais que 

representam vozes em busca de direitos e legitimidade, bem como o reconhecimento, 

por parte dos governos, da necessidade de se elaborar políticas públicas que atendam de 

maneira eficaz a essas várias reivindicações. 

O multiculturalismo é, portanto, um determinado tipo de ideologia e de política, 

que se mostra como uma das propostas a ser discutida como perspectiva de se organizar 

                                                           
12 Um importante estudo sobre este tema é encontrado em Candau & Anhorn (2001).  
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o poder nas sociedades democráticas contemporâneas, ou seja, em contextos socio-

históricos plurais.      

Referenciando-se nesta discussão, Taylor distingue duas tradições na teoria 

liberal; por um lado, a política da dignidade igualitária, baseada na idéia de que todos os 

homens merecem respeito e direitos iguais; por outro, a política da diferença, baseada 

na necessidade de reconhecimento da identidade única de indivíduos e grupos. Através 

de sua teoria poderemos compreender as reivindicações oriundas dos movimentos 

sociais negros no Brasil, pelo reconhecimento e pela defesa da especificidade africana 

na sua formação, ou seja, por um identidade afrobrasileira.     

Taylor compreende que a exigência do reconhecimento se baseia na relação entre 

reconhecimento e identidade, onde a identidade individual se estabelece pelo sentido 

definidor atribuído à própria pessoa de suas características como ser humano. Supõe que 

nossa identidade se define e se molda através do reconhecimento, ou na sua ausência. 

Para o autor, o reconhecimento pode ocorrer de duas formas, a saber: como um 

reconhecimento legítimo, que valorizamos como sendo aquele que merecemos ou como 

ilegítimo, que não aceitamos como definidor de nossa verdadeira identidade. O 

reconhecimento, legítimo ou ilegítimo, inclui a interpretação de nossa identidade 

advinda de outras pessoas, levando a crença de que o reconhecimento é uma 

necessidade humana vital. 

O reconhecimento se apresenta em dois campos específicos, a saber: (1) pela 

proteção dos direitos básicos dos indivíduos, enquanto seres humanos, e (2) no 

reconhecimento das necessidades particulares dos indivíduos que são membros de 

grupos culturais específicos. O pleno reconhecimento dos indivíduos como cidadãos 

iguais envolve perceber duas formas de respeito: (1) o respeito à identidade única de 

cada indivíduo, qualquer que seja seu sexo, “raça” ou etnia, e (2) o respeito às 

atividades, às práticas e aos modos de ver o mundo, que são objeto de uma valorização 

singular, inseparáveis dos grupos em desvantagem. (Taylor, 1993).  

A tese é que nossa identidade se molda em parte pelo reconhecimento e em parte pela 

falta deste: freqüentemente, também, se expressa pelo falso reconhecimento de outros, e 

assim, um indivíduo ou um grupo de pessoas podem sofrer um verdadeiro dano, uma 

autêntica deformação se as pessoas ou a sociedade que o rodeiam lhe mostram, como 

reflexo, um quadro limitativo, ou degradante ou depreciativo de si mesmo. O falso 

reconhecimento ou a falta de reconhecimento podem causar dano, podem ser uma forma 

de opressão que aprisione alguém em um modo de ser falso, deformado e reduzido 

(Taylor, 1993, p. 44).  
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Charles Taylor, realizou um estudo histórico-filosófico da questão do 

reconhecimento e da identidade, distinguindo o antigo sentido de “honra” do sentido 

moderno de “dignidade”. O antigo sentido de honra, concedia preferências e privilégios 

a alguns escolhidos, em detrimento de outros e permitia, dessa forma, a existência de 

hierarquias entre os cidadãos e, como consequência, a desigualdade. Já o conceito de 

dignidade igualitária, empregado em sentido universalista, insere a todos os seres 

humanos. Portanto, este último conceito, no que se refere à política do reconhecimento, 

é essencial para a cultura democrática. 

Com a idéia de uma identidade intimamente forjada, surge o ideal de 

autenticidade, que o autor retira principalmente das obras de Rosseau e Herder. Este 

propicia a formação da última fase do desenvolvimento do conceito de reconhecimento, 

como a fase do reconhecimento igualitário. Ressalta, contudo, que a modernidade não 

se constitui pela convivência pacífica entre dignidade igualitária e reconhecimento 

igualitário. Ao contrário, será este potencial de conflito que estará na base da 

constituição de uma sociedade plural.  

A construção da identidade não se efetua somente em um plano íntimo. É 

construída também na esfera social. Nesta esfera, Taylor identifica a intrínseca relação 

entre reconhecimento e identidade. Nesse sentido, enfatiza um aspecto decisivo da 

condição humana, seu caráter fundamentalmente dialógico. Conclui Taylor que, 

... deste modo, que eu descubra minha própria identidade não significa que eu a tenha 

elaborado em isolamento, mas que eu tenha negociado por meio de um diálogo com os 

demais. O desenvolvimento de um ideal de identidade que se gera internamente atribui 

uma nova importância ao reconhecimento. Minha própria identidade depende, de forma 

crucial de minhas relações com os “outros” (Taylor, 1994, p. 64).  

 

Taylor utiliza o dialogismo para explicitar como a constituição da identidade do 

indivíduo se realiza em uma troca contínua, estruturando-se e definindo-se através da 

comparação e da diferença. Demonstra assim, a importância dos elementos 

intersubjetivos na fundação do “eu” em sua realização no processo de interativo com o 

“outro”. Neste sentido, 

A percepção que um indivíduo tem de si mesmo e de sua individualidade depende de 

estruturas cognitivas, esquemas corporais, afinidades comuns e outras qualificações 

inscritas num quadro que emerge somente no decurso de interações com membros de seu 

grupo de pertença e dos outros grupos sociais. A própria capacidade de um indivíduo de 

se pensar como indivíduo e definir as qualificações desta individualidade é amplamente 

determinada por suas interações e experiências sociais (Taylor, 1994, p. 64). 

 

Naturalmente, uma teoria dialógica é de suma importância para que se perceba 

que a questão da identidade não apenas se realiza através da troca e da interação, mas 
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também da existência de diferenças nessas relações. Por sua vez, explica também, a 

exigência que fazem as minorias para verem seus direitos reconhecidos. Portanto, a 

importância e a valorização da diferença tornam-se fundamental para a construção da 

identidade. Dessa forma, o reconhecimento pode ser elaborado em duas esferas 

distintas: na esfera íntima, o reconhecimento se realiza na formação da identidade e do 

sujeito, através de práticas lingüísticas apreendidas na interação com outros sujeitos e, 

na esfera pública, condiciona a questão da “cidadania” ao reconhecimento igualitário 

para a construção democrática. 

Nesse sentido, o autor enfatiza o caráter universalista, tanto da dignidade igualitária, quanto do 

reconhecimento igualitário. Destaca ainda que o universalismo sublinhado pela dignidade compartilhada 

por todos foi responsável pela consagração de direitos civis e políticos. Assim, da mesma forma em que a 

construção das identidades pessoais se realiza por intermédio do diálogo com o “outro”, as identidades 

sociais dependem de políticas constantes de reconhecimento igualitário.  

Este reconhecimento se apresenta, de um lado, como uma exigência que se processa contra a 

opressão, na medida em que a falta de reconhecimento conforma identidades que internalizam signos de 

inferioridade e humilhação, e de outro, o reconhecimento igualitário assegura o espaço da diferença e, 

como forma de princípio de igualdade universal obriga o reconhecimento das identidades. Desse modo,  

Com a política da dignidade igualitária, o que se estabelece pretende ser universalmente o 

mesmo, um certo idêntico de direitos e imunidades; com a política da diferença, o que 

pedimos que seja reconhecido é a identidade única deste indivíduo ou deste grupo, o fato 

de ser distinto aos demais  (Taylor, 1994, p. 61). 

 

A sociedade moderna democrata-liberal se notabiliza por possuir em sua 

elaboração constitucional a igualdade de direitos e de títulos fazendo, dessa forma, 

surgir a política da diferença, através da qual cada um deve ser reconhecido por sua 

identidade única. Portanto, esses dois aspectos da política do reconhecimento, a política 

da dignidade igualitária e a política da diferença, formam o eixo explicativo das 

controvérsias entre o Estado e as demandas subjetivas. 

A política da dignidade igualitária pressupõe a existência de seres humanos 

racionais, que conduzem suas vidas de acordo com princípios que são igualmente 

dignos de respeito. Por sua vez, a política da diferença é fundada no valor universal da 

preservação da própria identidade, seja esta individual ou cultural. Nesse caso, toda 

cultura é igualmente digna de respeito. Embora pareçam conflituosas, essas políticas 

possuem um traço de complementariedade específico pois, como diz Taylor: “a política 

da diferença brota organicamente da política da dignidade universal” (Taylor, 1994, p. 

61).  A política da dignidade igualitária requer que se trate as pessoas de uma maneira 

que não enxergue as suas diferenças, enuqanto que a política da diferença demanda um 
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tratamento diferenciado. A diferença, portanto,  não constitui uma negação ou traição da 

igualdade, ao contrário, ela passa a constituir a matriz da explicação da igualdade.  

              

2.3.2 

Reconhecimento como motor de mudança social  

Axel Honneth (1996) desenvolve, com base no modelo de luta por 

reconhecimento desenvolvido por Hegel, o fundamento de uma teoria social com 

conteúdo normativo. Apresenta como resultado de sua pesquisa empírica três formas de 

desrespeito social, que correspondem às três formas de reconhecimento encontradas. 

Define que o reconhecimento igualitário das diferenças culturais proporcionará a efetiva 

criação da auto-estima, determinando na igualdade de oportunidades a  valorização 

social. Sua concepção de reconhecimento enquanto luta se revela de significativa 

importância para a compreensão do sentido aqui atribuído a “ação afirmativa”, quando 

realizada pelo viés da ação social, tal como para a construção da identidade, da auto-

estima e da cidadania plena.     

Em sua teoria social normativa o autor identifica três formas de relações de reconhecimento, cada 

qual contendo um potencial de motivação para o conflito social. Enfatiza que a luta por estabelecimento 

de relações mútuas de reconhecimento é pré-condição para a realização da própria preservação social. 

Realça a importância do relacionamento social para o desenvolvimento e manutenção de uma identidade 

pessoal. Esses relacionamentos incluem: (1) relações primárias de amor e amizade; (2) legalidade 

institucionalizada de relações universais de respeito para com a autonomia e a dignidade da pessoa, e (3) 

redes de solidariedade e compartilhamento de valores dentro das quais o específico mérito individual dos 

membros de uma comunidade pode ser reconhecido. 

Em sua pesquisa empírica para determinar as várias formas de relações de reconhecimento, o autor 

percebe como resultado que existem três formas correspondentes de desrespeitos para cada tipo de 

relação: (1) abuso e estupro; (2) negação de direitos e exclusão, e (3) depreciação e insulto. Para o 

estabelecimento de uma teoria crítica do reconhecimento, baseada em constantes lutas que evoluem nas 

interações sociais, ele utiliza os pressupostos intersubjetivos de George Herbert Mead. Este autor destaca 

a interação social como unidade de análise fundamental, que apresenta uma alternativa para a sintetização 

entre processos de discussão que envolve estrutura e ação. 

Para Mead, na interpretação de Domingues (2001), no condicionamento mútuo da interação social, 

o "sujeito" (self), simultaneamente ativo e objeto de si mesmo e da sociedade, compunha-se de dois 

aspectos: o "eu" (I) e o "mim" (me). O primeiro responde pelo aspecto ativo do sujeito, anterior à 

reflexividade no que tange à ação. Ele se move pelo impulso de intervir no mundo. O segundo vem 

depois e já condicionado socialmente pela visão que os outros têm do sujeito e de como respondem à sua 

ação ele é, assim, altamente reflexivo.  
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Ao longo de sua educação, de sua integração à vida social, isto é, de sua socialização, o indivíduo 

aprende a interagir em três etapas básicas, delineadas por Mead, como as da "brincadeira", do "jogo" e do 

"outro generalizado". Na primeira, a espontaneidade seria dominante e não haveria regras fixas. Na 

segunda, as regras da interação definem claramente quem é quem e que papéis se devem cumprir. Na 

terceira, o indivíduo teria acesso a todos os papéis de sua comunidade, sendo capaz de ver-se neles e 

compreender, desta forma, o comportamento dos outros e a eles responder adequadamente no curso da 

interação.        

Esses relacionamentos não são a-históricos, mas devem ser estabelecidos e expandidos através de 

luta social, a qual não pode ser entendida como uma simples luta por interesses, pois esta é uma luta 

moral, dado o sentimento de atrocidade e de indignação decorrentes da rejeição de reivindicações por 

reconhecimento. Assim, esta intersubjetiva idéia normativa de sociedade justa é empiricamente confinada 

no histórico de luta por reconhecimento.       

Nessa linha de raciocínio, Honneth desenvolve sua teoria social combinando os elementos 

pragmáticos de Mead com os elementos teóricos do jovem Hegel e elabora sua teoria nos seguintes 

termos. A reprodução da vida social é governada, de modo imperativo, pelo mútuo reconhecimento, 

porque o desenvolvimento único de uma perspectiva normativa de vida social tem como enfoque a 

interação social. Percebe, no entanto, que nem Mead, nem Hegel desenvolve sistematicamente 

considerações sobre as formas de desrespeito que serviriam como equivalente negativo para a 

correspondente relação de reconhecimento. Nesse sentido, desenvolve três concepções normativas que 

permeiam seu trabalho: (1) o meio de reconhecimento; (2) a forma possível de relacionamento próprio, e 

(3) o potencial de desenvolvimento moral. 

A combinação das concepções teóricas de Hegel e Mead serve de base para a construção 

tipológica da política do reconhecimento de Honneth. Nessa tipologia ele determina em termos 

epistemológicos três dimensões distintas de reconhecimento: as relações primárias, as relações legais e as 

relações da comunidade de valor. Na dimensão das relações primárias encontrará a forma de 

reconhecimento que tem como elemento específico o amor e a amizade; na dimensão das relações legais a 

forma de reconhecimento identificada como a aquisição de direitos, e na dimensão da comunidade de 

valor, a forma de reconhecimento associada a solidariedade social. 

Para cada uma dessas dimensões sociais, existem dimensões correlatas na produção do self 

individual: para as relações primárias, tem-se a constituição da autoconfiança; para as relações legais tem-

se a constituição do auto-respeito, e para as relações de solidariedade tem-se a constituição da auto-

estima. No entanto, pelo potencial de conflito social inerente a cada uma dessas dimensões, ele aponta 

que a negação de qualquer uma dessas dimensões constitui formas de desrespeito que aviltam 

respectivamente a integridade física, a integridade social e a dignidade pessoal. 

Nas dimensões primárias, o relacionamento amoroso deve ser entendido como um determinado 

tipo de relacionamento constituído de forte afeição emocional entre um pequeno número de pessoas. Na 

concepção de Hegel, o amor representa o primeiro estágio recíproco de reconhecimento. Neste, cada 

sujeito toma conhecimento das necessidades e carências referentes ao outro, como também das 

dependências mútuas.  
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No entanto, para dar conta da dimensão fundamental da constituição do self individual na 

formação social do indivíduo, ou seja, a dimensão primária, Honneth recorre as concepções teóricas de 

Winnicott, porque compreende que suas concepções acerca da bem sucedida relação mãe/filho se 

colocam além das interpretações feitas por Freud, destacando a afetividade intersubjetiva como um 

componente essencial para o processo de amadurecimento pessoal. 

Winnicott sustenta que o equilíbrio fundamental entre simbiose e autonomia na futura vida social 

do adulto seria atingido por intermédio de uma relação satisfatória entre mãe e filho. Portanto, se na 

relação primária falta o carinho da mãe, podem acontecer distúrbios na formação e no comportamento do 

bebê. O desenvolvimento fundamental desse nível de confiança emocional, constituído na dedicação da 

mãe ao seu filho nas diversas fases pelas quais passa a criança, se apresenta como pré-condição para o 

pleno desenvolvimento na esfera social de atitudes maduras de relacionamentos afetivos.       

As fases pelas quais passa a criança, em direção a sua formação adulta, são descritas da seguinte 

forma: a fase primeira onde há a dependência recíproca e total entre a mãe e o filho, o que acontece em 

seus primeiros dias de vida. Nessa fase, o filho não consegue comunicar suas necessidades e, dessa forma, 

a mãe se sente impulsionada a dedicar-se por completo ao seu filho. A fase seguinte ocorre após os seis 

primeiros meses de vida da criança, quando ela começa a perceber o mundo a sua volta e, desta forma, 

passa a sentir confiança em si mesma e a experimentar uma relativa independência. É nesta fase que se 

revela a mais primária das lutas por reconhecimento. Nela a criança ataca sua mãe como a um ser que lhe 

é externo. Ao perceber que não recebe como resposta algum tipo de castigo ou repressão, e sim o carinho 

e a compreensão da mãe, a criança adquire confiança em si mesma, o que lhe permite ficar só e sem 

problemas.  

As relações primárias que se manifestam nas relações afetivas como amor e amizade impulsionam 

o processo de surgimento da autoconfiança, que passa a ser de extrema importância para a constituição do 

self individual. Por sua vez, no plano social, o direito proporcionará aos cidadãos se reconhecerem 

mutuamente enquanto submetidos às mesmas leis, como possuidores de autonomia individual para 

escolherem entre as normas que estabelecem a convivência social. Nesse sentido, há na construção do 

auto-respeito a determinação de uma dignidade igualitária, onde independentemente de sua posição 

social, o ideal de justiça considere cada sujeito como digno de julgamento em igualdade de condições. 

Portanto, nessa segunda dimensão da luta por reconhecimento é imperativo que a igualdade se imponha 

desde a consideração de direitos políticos, abrangendo até as condições pré-políticas de participação.    

Hegel e Mead contrastam as relações amorosas e as relações legais com uma nova forma de 

reconhecimento mútuo, as relações de estima entre indivíduos. Embora escolham caminhos diferentes 

para dar conta desta noção: ambos determinam que dentro de cada grupo de status, a pessoa possa estimar 

a outra porque ambas compartilham traços e habilidades que são acordados a certo nível de permanência 

na escala social de valor. Nesse sentido, nas sociedades modernas as relações de estima são assunto de 

permanente luta, na qual os diferentes grupos tentam, por meio de força simbólica e com referência à sua 

meta geral, aumentar o valor da habilidade associada a si próprios. 

O reconhecimento igualitário das diferenças culturais dos sujeitos proporcionará a efetiva criação 

da auto-estima que, nessas condições, determina a igualdade de oportunidades na valorização social. 

Nesta, o importante é reconhecer a existência de diferenças nas qualidades dos sujeitos, segundo formas 
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culturais genéricas. Assim, para Honneth, a gramática é que se produza no sujeito que se diferencia a 

sensação legítima de auto-valorização, e nos outros, um sentimento ativo e positivo de admiração e 

reconhecimento (Honneth, 1996, p. 120).   

Embora cada uma das dimensões de reconhecimento estabelecida por Honneth tenha significativa 

importância para o meu trabalho, a dimensão da comunidade de valor associada à solidariedade social 

mostra ser aquela que melhor se adapta às minhas pretensões, pois ela abre um caminho para o 

entendimento do tipo de relação social que busco identificar.         

Este tipo de perspectiva pode explicar tanto o êxito do movimento dos direitos civis como a 

própria luta histórica da população negra pelos seus direitos e pelo reconhecimento da sua especificidade 

racial. Portanto, as motivações morais das lutas por reconhecimento servem de motor para a mudança 

social.  

 

2.3.3 

Reconhecimento em uma perspectiva econômica    

Nancy Fraser (2000) tem como sua principal preocupação estabelecer uma relação 

entre política do reconhecimento da diferença cultural com os problemas de economia 

política. A autora se afasta da discussão que envolve a questão da identidade e da 

diferença e percebe a necessidade de se construir uma teoria crítica do reconhecimento 

que esteja vinculada ao aspecto socioeconômico geral. Sua teoria enfatiza os modos 

pelos quais as desvantagens econômicas e os desrespeitos culturais estão entrelaçados 

apoiando-se uns aos outros, como também busca esclarecer os dilemas políticos 

surgidos quando tentamos combater separadamente ambos tipos de injustiça. Para 

Fraser, os esforços em reparar essas injustiças por meio da combinação do Estado de 

bem-estar liberal com o multiculturalismo dominante estão ocasionando efeitos 

perversos. Trabalha em uma perspectiva que envolve grupos ambivalentes, como negros 

e mulheres, e propõe uma concepção de remédios transformativos para dar conta das 

injustiças econômicas e culturais.  

Com Fraser, a questão do reconhecimento deixa de referir-se apenas e 

especificamente às esferas da identidade e da diferença, para ser elaborada em uma 

perspectiva econômica de inspiração pós-socialista. De fato, sua condição pós-socialista 

revela-se no entendimento da questão do reconhecimento como elemento paradigmático 

da política do fim de século XX. Entende que nessa condição pós-socialista, em que 

surge o dilema "redistribuição" ou "reconhecimento", a luta de classes cedeu lugar para 

a dominação cultural como a injustiça fundamental, no entanto, em termos de inclusão 

social e de justiça distributiva chama a atenção para o aumento, em muitas regiões do 

mundo, da desigualdade material e para a necessidade de ser enfrentada a questão do 
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reconhecimento, também como uma questão econômica de desigualdade social e não 

apenas como derivativa da questão cultural. 

Sua preocupação está em estabelecer a relação entre o reconhecimento da 

diferença cultural com os problemas de distribuição econômica. Percebe a necessidade 

de se construir uma teoria crítica do reconhecimento que esteja vinculada ao espectro 

socioeconômico geral. Sua teoria enfatiza como as desvantagens econômicas e os 

desrespeitos culturais estão entrelaçados, apoiando-se um ao outro, como também 

mostra a necessidade de esclarecer os dilemas políticos que surgem quando tentamos 

combater ambas injustiças, cultural e econômica.  

Para elaborar uma crítica teórica da política do reconhecimento e para definir 

soluções para os dilemas que se apresentam à sociedade moderna em formas de 

injustiças, Fraser identifica duas esferas de atuação, que definem a estrutura básica das 

injustiças sociais. Por um lado, aponta a questão do reconhecimento como derivada das 

injustiças advindas da estrutura cultural e simbólica de representação social e, por outro, 

identifica os problemas referentes à questão de redistribuição, vinculando-os 

diretamente a estrutura socioeconômica.  Entretanto, enfatiza que as questões da cultura 

e da economia política estão sempre imbricadas e que virtualmente toda luta contra 

injustiças implica demandas por redistribuição e reconhecimento. Assim, por motivos 

heurísticos, faz distinções analíticas por meio das quais pode fazer abstrações das 

complexidades do mundo real, para que seja possível elaborar esquemas conceituais que 

iluminem estas questões. Assim, a distinção entre injustiça econômica e injustiça 

cultural se apresenta em seu trabalho como uma forma ideal típica. Portanto, 

Longe de ocuparem esferas separadas, injustiça econômica e injustiça cultural 

normalmente estão imbricadas dialeticamente, reforçando-se mutuamente. Normas 

culturais enviesadas de forma injusta contra alguns são institucionalizadas no Estado e na 

economia, enquanto as desvantagens econômicas impedem participação igual na 

fabricação da cultura em esferas públicas e no cotidiano. O resultado é freqüentemente 

um ciclo vicioso de subordinação cultural e econômica (Fraser, 2000, p. 251). 

 

Nessas esferas localiza grupos que, por suas especificidades, se encontram em 

cada ponto do espectro estudado, podendo ser encontrados em ambos espectros. Assim, 

no espectro da política econômica localiza historicamente a concepção marxista de 

classe, como paradigmática das questões referentes à questão redistributiva. Por sua vez, 

localiza no espectro da representação cultural-valorativa, os homossexuais que ela 

interpreta como um segmento de sexualidade menosprezada culturalmente na esfera 

social. No entanto, adverte que as injustiças econômicas que sofrem os grupos 
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pertencentes ao espectro da sexualidade menosprezada não são derivados da estrutura 

política-econômica e sim do desrespeito cultural baseados no heterosexismo. Noutro 

extremo, os problemas das classes exploradas dizem respeito à redistribuição e não a 

problemas de reconhecimento. 

Avançando em seu argumento Nancy Fraser localiza coletividades que se 

encontram no meio de seu espectro conceitual, que define como coletividades 

ambivalentes, porque combinam as características da classe explorada com 

características culturais menosprezadas. As coletividades que se apresentam como 

paradigmáticas deste modelo híbrido, segundo a autora, são “raça” e “gênero”, que 

englobam também as dimensões político-econômica e cultural-valorativa. 

A questão de gênero é apontada como paradigmática, porque estrutura o princípio 

básico da divisão econômica do trabalho entre dois parâmetros: por um lado, em 

trabalho produtivo e assalariado, que se refere especificamente às ocupações dos 

homens e, por outro, em trabalho reprodutivo e doméstico, referindo-se nesse caso às 

ocupações específicas das mulheres. A autora define que o “gênero” estrutura também a 

divisão dentro do trabalho assalariado entre ocupações manufatureiras e profissionais, 

bem pagas e dominadas pelos homens, e trabalho doméstico, mal pago e dominado 

pelas mulheres.  

Contudo, a questão de gênero também é uma questão cultural-valorativa. A autora 

aponta como característica principal dessa questão o androcentrismo: a construção de 

normas que privilegiam características associadas com a masculinidade. Outrossim, a 

“raça” também ocupa o lado do espectro que diz respeito à estrutura cultural-valorativa 

de maneira idêntica à questão da sexualidade menosprezada, calcada no eurocentrismo, 

que privilegia os traços associados ao fato de ser branco.  

Assiná-la a autora que há “racismo” cultural com a desvalorização e a depreciação 

de coisas como “negras”, “marrons” e “amarela”. Nesse sentido, a depreciação racial 

pode assumir várias formas, variando desde a posição de considerar afrodescendentes 

como intelectualmente inferiores, mas privilegiados atlética e musicalmente, até a visão 

estereotipada dos asiáticos como minoria modelo. 

Em suma, como parte do espectro cultural ambivalente, a questão de “gênero” 

apresenta duas faces: uma envolve injustiças baseadas na estrutura político-econômica, 

que requerem remédios redistributivos, e outra envolve injustiças baseadas na estrutura 

cultural-valorativa, que pedem como remédio o reconhecimento. 
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Como a questão de “gênero”, a questão da “raça” também ocupa uma posição de 

coletividade ambivalente, pois apresenta elementos calcados na estrutura político-

econômica, notadamente na divisão capitalista do trabalho, que determina para os 

negros as ocupações mal pagas, sujas ou domésticas, e as ocupações técnicas, 

administrativas, de melhor status, para os brancos. Aponta também que a atual divisão 

do trabalho é um legado do colonialismo e da escravidão, que elaboraram 

categorizações raciais para justificar as formas brutais de apropriação e exploração.  

Para Nancy Fraser, a solução para a injustiça econômica é algum tipo de 

reelaboração de política social, que implica a redistribuição de ingresso, a reorganização 

da divisão do trabalho e decisões democraticamente adotadas para transformar a 

estrutura econômica básica. A solução para a injustiça cultural implica em reconhecer e 

em valorizar positivamente, como também, a promover a diferenciação dos grupos. 

Portanto, a exigência por reconhecimento produz diferenciação cultural e a exigência 

por redistribuição visa promover a “des-diferenciação” econômica. 

Nesse sentido, propõe remédios que se apresentam como concepções alternativas 

de redistribuição e de reconhecimento, com o objetivo de curar as injustiças presentes 

em ambos espectros. Dessa forma, constrói genericamente para cada tipo de injustiça 

soluções afirmativas e soluções transformativas.  Destaca o fato de que nas soluções 

afirmativas está presente, em sua aplicabilidade prática, a possibilidade do aparecimento 

de efeitos perversos.  

Estabelece, assim, remédios para soluções de injustiças culturais em dois 

parâmetros: em um extremo encontram-se os remédios de reconhecimento afirmativo, 

ligados diretamente às questões multiculturais, que se propõem a reparar desrespeitos 

por meio da reavaliação das identidades de grupos injustamente desvalorizados, mas 

que deixam intacto, tanto o conteúdo dessas identidades, quanto as diferenciações dos 

grupos que a estruturam. No outro extremo, há os remédios transformativos, associados 

a desconstrução, porque reparariam o desrespeito por meio da transformação da 

estrutura cultural-valorativa subjacente. Pela desestabilização das identidades e das 

diferenciações existentes de grupo, esses remédios não iriam apenas elevar a auto-

estima dos integrantes dos grupos atualmente desrespeitados, mas mudariam a 

percepção de todos sobre esta condição. 

Para ilustrar a questão dos remédios afirmativos e transformativos à serem 

aplicados nas injustiças de reconhecimento, faz recurso da categoria "sexualidade 

menosprezada". Por um lado, identifica que os remédios afirmativos de reconhecimento 
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para a questão da homofobia e para o heterosexismo são comumente associados às 

políticas de identidade gay, que visam valorizar estas identidades. Por outro, identifica 

que os remédios transformativos de reconhecimento estão associados à política dos 

homossexuais, que visa desconstruir a dicotomia homo-hetero. Desse modo, os 

remédios afirmativos tendem a promover diferenciação de grupos e os remédios 

transformativos tendem a desestabilizar as diferenciações para permitir reagrupamentos 

futuros. 

Em duas perspectivas se reconhecem as aplicações de remédios para as soluções 

que envolvem injustiças econômicas: em uma perspectiva em que se reconhece que os 

remédios afirmativos se vinculam diretamente ao Estado de bem-estar liberal, que tenta 

superar a má distribuição, deixando intacta a estrutura subjacente; por sua vez, os 

remédios transformativos têm sido historicamente associados ao socialismo, que 

reestruturam as distribuições injustas por meio da transformação das estruturas político-

econômicas.     

A redistribuição afirmativa atua em duas concepções. Na concepção normativa, 

que pressupõe o reconhecimento universal do valor moral das pessoas, Fraser chama de 

“comprometimento oficial de reconhecimento”. Em outra concepção, a autora identifica 

que a prática de redistribuição afirmativa tende a iniciar uma dimensão estigmatizante, 

contradizendo seu comprometimento oficial com o universalismo. Desta maneira, 

entende essa segunda dinâmica como o efeito prático de reconhecimento da 

redistribuição afirmativa.       

Para Fraser, a redistribuição afirmativa pode estigmatizar a desvantagem, 

somando o insulto da falta de reconhecimento à injuria da privação. Ao contrário, a 

redistribuição transformativa pode promover solidariedade e ajudar a rever algumas 

formas de não-reconhecimento. Assevera que os remédios transformativos para 

redistribuição tipicamente combinam programas universalistas de bem-estar social, 

impostos progressivos, políticas macroeconômicas voltados para a criação de pleno 

emprego, um setor público grande, propriedade pública e/ou coletiva significativa e 

tomada de decisões democráticas sobre prioridades socioeconômicas básicas do 

emprego. Portanto, sua tendência é minar a diferenciação de classe.  

A aplicação de remédios transformativos para problemas de injustiças econômicas 

reduz desigualdades sociais sem criar classes estigmatizadas de pessoas vulneráveis, 

percebidas como beneficiárias de vantagens especiais. Seu efeito imediato é promover 

reciprocidade e solidariedade nas relações de reconhecimento. Sendo assim, uma 
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abordagem voltada para a revisão das injustiças redistributiva pode ajudar a solucionar 

injustiças de reconhecimento. Se por um lado, na aplicação de remédios afirmativos 

pode surgir como efeito perverso a promoção de diferenciação entre classes, por outro, 

na aplicação de remédios transformativos a tendência é diminuir a diferenciação.         

Fraser assume como melhor proposta para escapar ao dilema redistribuição-

reconhecimento, o cruzamento entre soluções de reconhecimento e redistribuição de 

cunho transformativos. Nesse ínterim, utiliza as coletividades ambivalentes como 

paradigmática dessa solução para escapar ao cenário imposto pelas soluções 

afirmativas. Elenca concepções básicas da combinação entre socialismo e desconstrução 

para reforçar sua proposta: primeiramente supõe que seus argumentos servem para 

qualquer tipo de coletividades ambivalentes. Dessa forma, afirma que sua abordagem 

transformativa dupla deveria servir para um amplo número de grupos oprimidos. Em 

segundo lugar, destaca que o dilema redistribuição-reconhecimento surge de forma 

endógena, dentro de uma única coletividade e, também, de forma exógena, entre as 

coletividades cruzadas. Assim,  

... qualquer um que seja gay e da classe trabalhadora enfrentará uma versão do dilema, a 

despeito de classe ou sexualidade serem vistos como ambivalentes. E qualquer um que 

seja mulher e negra o encontrará em uma forma aguda e de várias camadas (Fraser, 2000, 

p. 281).  

 
Nesse sentido, a melhor hipótese para reparar as injustiças econômicas e culturais é o projeto de 

transformar as estruturas profundas da economia política e da estrutura cultural e simbólica de 

representação social em uma combinação que una socialismo e desconstrução. Sendo assim, uma 

redistribuição transformativa para reparar injustiça racial na economia consiste em alguma forma de 

“anti-racismo” socialista democrático ou “anti-racismo” social-democrático e, um reconhecimento 

transformativo para reparar injustiças raciais na cultura consiste na desconstrução “anti-racista” voltada 

para estruturar o eurocentrismo por meio da desestabilização de dicotomias raciais. 

Para Fraser, os esforços em reparar essas injustiças, por meio da combinação do estado de bem-

estar liberal com o multiculturalismo dominante, estão gerando efeitos perversos. Portanto, o projeto de 

transformar as estruturas profundas da economia política e da cultura parece ser a orientação 

programática ampla para todas as atuais lutas contra a injustiça, pois este não supõe um "jogo de soma 

zero".13  

Mesmo compreendendo que a defesa de uma política de reconhecimento, 

especialmente em sociedades como a brasileira, pode ser insuficiente para pensar 

“cidadanização”, acredito que seus pressupostos são importantes para este trabalho, não 

                                                           
13 "Jogo de soma zero" pertence a uma categoria especial da teoria dos jogos, efetuado por duas pessoas, 

que determina como especifico resultado que o ganho de um é a perda do outro.  Este pertence a categoria 

de jogos não cooperativos e, dessa forma, não abre espaço para qualquer possibilidade de cooperação, 

pois o interesse de um participante é diametralmente oposto ao do outro.           
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só para enfrentar a questão da construção e afirmação da identidade racial negra, mas 

também pela importância que esta pode ter para se discutir questões como: qualificação 

profissional, mérito acadêmico e reconhecimento na esfera do trabalho, bem como para 

discutir a implementação de políticas de ação afirmativa.  

No entanto, trazer a reflexão de Nancy Fraser para este trabalho importa para 

manter presente que o reconhecimento de uma identidade subordinada não implica, 

necessariamente, resultados transformadores quanto às condições concretas da sua 

afirmação no jogo político (Nascimento 2003, p. 94).  
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3  

Da “cidadania” à “afrocidadanização”   

A análise da trajetória de estudantes provenientes das camadas populares em sua 

passagem pela universidade e sua posterior entrada no mercado de trabalho, está 

também repassada por considerações sobre relações de poder que podem, ou não, 

favorecer o seu reconhecimento e ascensão na esfera do trabalho. Desta maneira, 

considerar inicialmente as noções de “capital social”, “capital cultural” e habitus me 

parece fundamental para se pensar o processo de transformação da condição subalterna 

dos indivíduos da população negra à —“afrocidadanização”— no contexto sociocultural 

brasileiro.  

 

3.1 

Capitais e habitus 

É significativo, neste sentido, a atribuição que Pierre Bourdieu (1983), faz ao 

mundo social como um retrato fiel da história humana, com todos os seus percalços e 

sucessos. Para ele, a estrutura social permite a distribuição de diferentes tipos e subtipos 

de capital, em um dado momento, no tempo e espaço, como representativa da estrutura 

do mundo social. Para analisar esta estrutura social, este autor apresenta a necessidade 

da reintrodução do conceito de “capital” e as conseqüências advindas de seu acúmulo 

para a análise social.  

Segundo este autor, inicialmente, o capital é visto como um acúmulo de trabalho 

que, quando apropriado de maneira privada, seja por agentes ou grupos constituídos 

possibilita a apropriação da energia social, seja na forma reificada do trabalho, seja na 

forma do trabalho vivo. O capital constituído dessa maneira, objetivamente ou 

personificado, reveste-se de uma capacidade potencial de produzir lucros e, ao mesmo 

tempo, em se auto-reproduzir, na mesma proporção ou de maneira expandida.  

O capital pode se apresentar de três maneiras fundamentais: (1) como capital 

econômico, que é imediata e diretamente convertido em dinheiro e pode ser 

institucionalizado sob a forma de direito de propriedade; (2) como “capital cultural”, 

que é convertido, sob certas condições, em capital econômico e pode ser 

institucionalizado na forma de qualificação educacional, e (3) como “capital social”, 

produzindo obrigações sociais, sendo convertido sob certas condições em capital 

econômico, podendo ser institucionalizado na forma de títulos nobiliárquicos.  
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3.1.1 

“Capital social” como estrutura de oportunidades 

A análise de variáveis não-econômicas que exercem influência no 

desenvolvimento de uma determinada sociedade e em sua capacidade de realizar 

demandas sociais tem sido o principal instrumento pelo qual a teoria social procura 

estabelecer relações de causalidade entre políticas públicas e sociais, tais como o 

aumento da qualidade de vida e do bem-estar característicos de uma sociedade justa e 

democrática. Nestas análises tem se destacado o conceito “capital social”. 

Como instrumento analítico, o conceito “capital social” é relevante pelos 

seguintes aspectos: por medir as relações entre as pessoas que habitam um determinado 

local; por apontar a aproximação das ações individuais com as estruturas sociais, 

demonstrando a possibilidade de mudança social através de ações positivas; por 

demonstrar também a importância das redes sociais informais na construção de relações 

sociais e de formas de sociabilidade nas quais interesses pessoais e coletivos se 

imbricam, sustentadas pelos sentimentos de confiança; participação cívica; 

reciprocidade; pro-atividade, e cooperação, dentre outros, resultando em inúmeros 

benefícios diretos e indiretos, como é o caso deste estudo. 

Apresenta-se de forma ampla como um instrumento produtivo, que possibilita a 

realização de certos objetivos que seriam inalcançáveis se ele não existisse; ao contrário 

do capital físico (aspectos meramente econômicos) e humano (qualificação profissional, 

formação escolar formal, etc.), muito embora não possa ser medido ou aferido 

facilmente, é possível especificá-lo utilizando como medida certos comportamentos 

sociais, sendo, dessa forma, elemento facilitador de certas ações que podem ser úteis, ou 

não, para a comunidade. Diferentemente de outros tipos de capital, este surge das 

relações sociais, independente desta relação se dar nos níveis micro ou macro, sendo 

importante para explicar, a partir dessas relações, a definição de chances individuais de 

ascensão social.  

Segundo Portes (1998 citado em Lima, 2001, p. 1), o conceito incorpora diversas 

tradições sociológicas, estando presente no pensamento de Durkheim, através do estudo 

da interiorização das normas sociais e sua funcionalidade; em Tönnies, na análise do 

papel integrativo da comunidade; em Marx, na compreensão da construção da 

solidariedade de classe; em Weber, na explicação do sentido da ação; em Simmel, na 

caracterização da sociabilidade na metrópole. Apesar de não se constituir propriamente 
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numa novidade teórica, vem assumindo, a partir dos anos 1980, uma nova dimensão na 

recuperação das conseqüências positivas da sociabilidade e das relações não-monetárias 

presentes na sociedade. 

Coleman (1988) parte da análise da teoria da escolha racional para desenvolver 

sua teoria do “capital social”. Segundo ele, este tipo de capital pode proporcionar a 

introdução da estrutura social no paradigma da ação racional, estando seu grande valor 

na possibilidade de identificar certos aspectos funcionais da estrutura social, que 

proporciona aos atores sociais recursos para a realização de seus interesses. Em sua 

perspectiva, este se apresenta tanto no plano individual, como no coletivo. No plano 

individual, tem a ver com o grau de integração social de um indivíduo para realizar seus 

interesses: sua rede de contatos sociais, implicando suas relações, expectativas de 

reciprocidade, comportamentos confiáveis. Como um bem coletivo, se efetivaria através 

das normas sociais que produzem a ordem pública. 

Coleman traz como hipótese a existência de uma complementariedade entre 

capital físico-econômico (insumos, infra-estrutura e financiamento), capital humano 

(educação e preparação técnica) e “capital social” (relações de confiança). Sendo que, a 

otimização de cada um desses capitais é alcançada na medida em que as relações de 

confiança e reciprocidade aumentam na comunidade. Dessa forma, se em duas ou mais 

comunidades em que o nível educacional das pessoas e os recursos materiais oferecidos 

são constantes, o que distingue o desempenho de seus membros é a confiança 

estabelecida, que permite mobilização coletiva e maximização dos recursos individuais 

existentes. Dessa forma, a capacidade da ação é ampliada em situações em que a 

confiança permeia uma coletividade (ou associação), facilitando a otimização dos 

recursos sócio-econômico e humano disponíveis. 

Segundo o autor, este tipo de capital assume algumas formas: obrigações e 

expectativas; confiabilidade das estruturas; canais de informação e normas sociais. As 

obrigações e expectativas constituem o relacionamento entre indivíduos e podem ter 

analogia com o capital financeiro. Nas palavras do autor:  

Se A realiza alguma coisa para B e acredita que B responderá reciprocamente no futuro, 

estabelece-se uma expectativa em A e uma obrigação em B, esta obrigação pode ser 

transformada em um crédito potencial mantido por A em relação ao desempenho de B. Se 

A mantém uma grande quantidade destes créditos potenciais, para um número de pessoas 

que se relacionam com A, a analogia com o capital financeiro é direta. Estes créditos 

passam a constituir um passivo ao qual A pode recorrer se necessário – a menos, é claro, 

se a aposta na confiança tenha sido imprudente, e estes sejam débitos ruins que não 

poderão ser reembolsados (Coleman, 1988, p. 102, citado em Lima, 2001, p. 4).  
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Neste sentido, para que essa forma de capital funcione depende de dois fatores 

primordiais: o primeiro é a confiança no meio-ambiente social, pois ele deve passar a 

certeza de que as obrigações serão cumpridas; e o segundo é a extensão atual das 

obrigações que serão honradas, o que, de fato, é a garantia que mantém as relações.  

Para o autor, se as normas existentes são efetivas, produzem “capital social”, 

embora algumas vezes mostram-se bastantes frágeis, não há infalibilidade nas normas 

no sentido de produzir este tipo de capital. O autor entende por norma social desde a 

norma interiorizada no sentido atribuído por Durkheim, até a norma externa imposta 

pela efetiva repressão de atitudes individuais que vão contra os interesses da 

comunidade. Destaca ainda, a existência de normas prescritivas dentro da coletividade, 

que para ele constituem uma importante fonte de “capital social”, já que pode atender 

aos interesses individuais e da coletividade, facilitar a consolidação de jovens nações, o 

desenvolvimento de novos movimentos sociais, ou seja, ela é um agente facilitador das 

ações sociais. 

Em todos os casos, as normas são internalizadas visando otimizar as ações 

coletivas em busca de metas em comum, sendo respaldada pelas sanções internas ou 

externas que possibilitam o domínio dos problemas que colocam em risco os bens 

públicos e a existência da coletividade. As normas ao se constituírem em importante 

fonte de “capital social” podem facilitar certas ações, mas podem dificultar outras, 

principalmente se estas forem inovadoras, colocando em xeque a ordem já estabelecida. 

Constituem-se também em instrumento eficaz na manutenção do controle social agindo, 

por exemplo, na inibição do crime, pela sua repressão direta ou constrangimento de 

comportamentos. Por outro lado, pode facilitar o desenvolvimento de movimentos 

sociais (pela aplicação das normas ou por sua abolição), de atividades mutualistas (na 

provisão de bens escassos), e na chamada “boa governança”, ou seja, políticas públicas 

voltadas ao interesse do conjunto da sociedade.      

Outra propriedade presente nas relações sociais, essenciais para as normas efetivas 

é o que Coleman chama de elos fechados. Para ele, o fechamento da estrutura social é 

importante somente para a existência de normas efetivas, mas também para a criação de 

outros tipos de “capital social”. É a confiança na estrutura que permite a proliferação 

das obrigações e expectativas, em relação social aberta há um enfraquecimento da 

confiança na estrutura social e todo o aparato legal ou não-legal de controle sobre as 

ações que coloquem em risco a coletividade são ineficientes. O “capital social” 
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possibilita, através dos esforços somados das comunidades, ganhos sociais importantes 

para todas as pessoas.  

Sua análise destaca também, a relação existente entre o conceito de “capital 

social” e a criação do capital humano caracterizado pela importante presença do “capital 

social” na família. Com efeito, aponta o autor, é comum aos sociólogos da educação 

relacionar o sucesso escolar com o background familiar, (incentivo, escolaridade dos 

pais, dos filhos, valorização da escola, da cultura, etc.). Este background normalmente é 

analisado separadamente, sendo constituído de capital financeiro, capital humano e 

“capital social”. O capital financeiro e o humano são de extrema importância, mas não 

são essenciais; o fator preponderante é o interesse dos pais, medido em tempo e esforço, 

no aprendizado dos filhos. É esta atitude que caracteriza o “capital social”. O autor 

ainda afirma que, mesmo com um baixo capital financeiro e humano, podemos ter 

sucesso, desde que tenhamos “capital social”.  

Bourdieu (1983) entende o “capital social” como a somatória dos recursos reais 

ou virtuais, produzidos pelas redes de relacionamento de mútuo entendimento e 

reconhecimento, à disposição dos indivíduos ou grupos, determinando que amplitude 

deste para cada agente depende diretamente do tamanho e da intensidade das conexões 

que este efetivamente mobiliza a seu favor, estando, contudo, o “capital social” aliado à 

outras formas de capital, tais como o econômico e o cultural, demonstrando que este não 

é totalmente independente de outras formas de capital. 

O “capital social” é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse 

de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento 

e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação de um grupo, como 

conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de 

serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são 

unidos por ligações permanentes e úteis. Essas ligações são irredutíveis às relações 

objetivas de proximidade do espaço físico (geográfico) ou no espaço econômico e social 

porque são fundadas em trocas inseparavelmente materiais e simbólicas cuja instauração 

e perpetuação supõem o re-conhecimento dessa proximidade. O volume do “capital 

social” que um agente individual possui depende então da extensão da rede de relações 

que ele pode efetivamente mobilizar e do volume do capital (econômico, cultural ou 

simbólico) que é posse exclusiva de cada um daqueles a quem está ligado. Assim, os 

lucros que o pertencimento a um grupo proporciona estão na base da solidariedade que os 

torna possível (Bourdieu, 2005, p. 67).            

 

Para o autor, as redes de relações sociais não são dadas naturalmente, mas são 

produções de ações estratégicas, individuais ou coletivas, conscientes ou inconscientes, 

que estabelecem ou reproduzem as relações sociais. Por este aspecto, na concepção de 

Bourdieu, o “capital social” é especificidade dos indivíduos, aos quais é atribuída a 
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“responsabilidade” da transformação social. Com efeito, a principal característica do 

“capital social” está justamente em apresentar-se como alternativa às possibilidades das 

duas formas de capital citado acima, centrados especificamente nos indivíduos. O 

“capital social” possibilita, através dos esforços somados das comunidades, ganhos 

sociais importantes para todas as pessoas.  

Robert Putnam (2002) em seu acompanhamento das mudanças administrativas 

italianas, observou que a complementação entre as ações institucionais públicas e as 

ações coletivas fortalecem o engajamento cívico, e verificou que as experiências de 

mobilização e atuação coletiva acumulam um “capital social” derivado dos laços de 

confiança mútua entre os cidadãos, que intensifica o engajamento cívico coletivo. Por 

outro lado, um Estado liderado por elites políticas reformistas e determinadas a firmar 

normas transparentes que regulem a interação entre os interesses organizados facilita a 

propagação de uma vida pública ativa e dinâmica. A sinergia entre o público e o 

privado, conclui o autor, amplia a confiança e transparência, permitindo a 

implementação de políticas públicas maximizadoras do bem-estar geral.  

Em sua análise da realidade italiana, Putnam detectou o baixo nível de confiança 

na Itália meridional, o que para ele seria um dos fatores do baixo nível de “capital 

social” da região, sendo uma das possíveis causa de subdesenvolvimento. No norte 

italiano, ao contrario, a confiança social garantiu o dinamismo econômico e o 

desempenho governamental. Quanto mais elevado o nível de confiança numa 

comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação. E a própria cooperação gera 

confiança. Uma das principais características do “capital social” é justamente a 

confiança, as normas e as cadeias de relações sociais, que são geralmente, os bens 

públicos; contrapondo-se ao capital convencional, que normalmente é um bem privado. 

As relações sociais são garantidas por aspectos do “capital social”. A progressiva 

acumulação de “capital social” é uma das principais responsáveis pelos círculos 

virtuosos da Itália cívica (Putnam, 2002, p. 180). 

Estas relações sociais geradoras de reciprocidade geralmente estão imbuídas de 

um elaborado sistema de intercâmbio social. Em comunidades com altas taxas de 

confiança e sem abuso no uso da reciprocidade é muito provável que haja um forte 

intercâmbio social que facilita a solução dos dilemas da ação coletiva. Outro aspecto 

importante analisado por Putnam refere-se à participação cívica. Para ele, os sistemas de 

participação cívica são uma forma essencial de “capital social”: quanto mais 
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desenvolvidos forem esses sistemas numa comunidade, maior será a probabilidade de 

termos cidadãos ativos e participativos, procurando sempre o beneficio mútuo.               

Putnam identifica em sua análise que a cultura política e a história particular 

determinam a existência ou inexistência do associativismo horizontal, base do 

engajamento cívico. Acredita que o sistema político é um reflexo da lógica da 

hierarquia, coesão e autoridade das particularidades locais, distinguindo dois tipos 

ideais de associação: o horizontal e o vertical. O sistema horizontal reúne membros de 

igual status e poder; o sistema vertical reúne sujeitos desiguais numa relação 

assimétrica de hierarquia e dependência. 

O sistema vertical é incapaz de sustentar a confiança e a cooperação social, pois 

os fluxos de informação são menos confiáveis já que esta estrutura organizacional 

possibilita a retenção de informações e cria impossibilidades de lutas contra 

arbitrariedades. Segundo o autor, em relações clientelistas, que envolvem permutas 

interpessoais e obrigações recíprocas, a permuta é vertical e as obrigações assimétricas. 

As relações clientelistas inibem também a formação de organização grupal e 

solidariedade horizontal; seja, entre os clientes, seja entre os patronos, configurando 

uma relação de dependência e de não-reciprocidade.  

Por sua vez, sociedades baseadas no associativismo horizontal têm um grau mais 

elevado de engajamento cívico e auto-organização superior às sociedades verticalizadas. 

Além de terem um elevado desempenho econômico, as horizontalizadas conseguem 

garantir o bem-estar de seus cidadãos. A hipótese principal de Putnam vincula 

proporcionalmente o nível de engajamento cívico à natureza do associativismo. O 

associativismo horizontal, fruto de confiança, normas e redes de solidariedade, 

produziria relações cívicas virtuosas, promovendo um intenso engajamento cívico, 

prosperidade econômica e estabilidade política, resultados ausentes das relações e 

regiões dominadas por associativismo vertical.  

Putnam aponta para a significativa importância dos laços familiares como solução 

para os dilemas da ação coletiva, comparando-os, em certos aspectos, aos vínculos 

horizontais do engajamento cívico, mas apesar de sua universalidade, onde as empresas 

familiares foram importantes nos primórdios da revolução comercial, destaca o autor, 

que os sistemas de participação cívica são mais abrangentes, possibilitando a 

colaboração em nível comunitário.  

Dessa forma, a existência de associações comunitárias, igrejas, sindicatos e outras 

formas organizativas constituem-se em elementos básicos do “capital social” 
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potencialmente existente em uma comunidade e que pode ser utilizado de forma 

eficiente em políticas públicas. O emprego, ou não, desse capital pode explicar o 

sucesso ou o fracasso dessas políticas e o grau de institucionalização do Estado, com a 

existência de regras claras e com o estabelecimento de relações de confiança entre 

Estado e Sociedade.14 

O “capital social” entendido como um poderoso instrumento de incentivo para 

que as pessoas possam agir coletivamente pode ser o mecanismo que estava faltando 

para gerar uma democracia mais eficiente e com qualidade, estabelecendo que as 

demandas de grupos sistematicamente não-apreciados sejam atendidas e, dessa forma, 

ampliem e fortaleçam a “cidadania”. Neste sentido, o conceito “capital social” será 

importante para se entender as ações positivas dos indivíduos entrevistados neste 

trabalho em sua participação na sua comunidade de origem com alguns projetos.      

O conceito de “capital social” é significativamente importante para o meu estudo, 

na medida em que se apresenta, como quero crer, como uma síntese da realidade social, 

configurando-se em estrutura de oportunidades através das quais os agentes sociais 

buscam ampliar suas chances individuais de ascensão social. Especialmente para se 

analisar o momento histórico atual da sociedade brasileira, acredito ser este conceito 

extremamente relevante, porquanto possibilita um novo olhar sobre fenômenos sociais e 

políticos que, na maioria das vezes, são silenciados, como por exemplo, a configuração 

das redes sociais informais, estabelecidas entre os atores sociais para a consecução da 

ação social positiva, como o mostram os pré-vestibulares comunitários e populares em 

rede.   

Apesar de todos estes aspectos importantes para este estudo, quero chamar a 

atenção para o fato de que o “capital social” assume uma dupla configuração 

relacionada à relações sociais de distinção e poder. Se de um lado, compreende-se que a 

aquisição de “capital social” ao ser mobilizado pode ampliar as oportunidades de 

ascensão social dos indivíduos da população negra, não podemos, por outro, esquecer 

que por ser configurada em uma relação de poder pode, esta mesma possibilidade de 

ascensão, ser cerceada pelo lado hegemônico da hierarquia social, mesmo porque este 

                                                           
14 A experiência concreta mais significativa da mobilização do “capital social”  na relação entre Estado e 

Sociedade, como condição de possibilidade para o desenvolvimento econômico e social, é a experiência 

do Orçamento Participativo, iniciada em Porto Alegre, em 1989. Um mecanismo que se configura como 

uma estrutura e um processo que funcionam como mecanismos ou canais para assegurar a participação da 

sociedade civil no processo decisório do governo municipal.  
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tipo de capital, por se manifestar nas relações sociais, traz intrínseca em sua constituição 

os elementos presentes nas relações que efetivam as desigualdades.       

Por este aspecto, em se tratando da hipótese levantada neste estudo, se 

considerarmos que a aquisição de um determinado “capital social”, como um 

instrumento importante nas relações sociais a ser mobilizado pelos agentes sociais para 

sua ascensão social, temos que considerar também que a mobilização deste capital, em 

virtude da estrutura simbólica hierárquica da sociedade brasileira, com suas relações de 

distinção e poder, não assegura a inserção de indivíduos da população negra em lugares 

prestigiosos na hierarquia da esfera do trabalho, mesmo quando estes tenham ampliado 

o seu “capital cultural”. Com isto, chamo a atenção para o nexo constitutivo entre este 

conceito e o processo de construção e conquista da cidadania, como o entendido aqui. 

Acredito que as relações sociais são condicionadas pela cultura política de cada 

sociedade, que incide direta e silenciosamente sobre as escolhas e oportunidades.  

Nesses termos, ao entendimento do “capital social”, como pré-condição social e 

instrumento a ser mobilizado a favor de um indivíduo ou de uma coletividade, deve ser 

acrescentado o entendimento de que existe um esquema invisível e sutil nas relações 

sociais, decorrente da nossa cultura política, criador de um habitus cultural 

compartilhado objetivamente, que guia nossa ação no mundo, refletindo objetivamente 

na interdição de um indivíduo capacitado da população negra aos postos mais 

prestigiosos na hierarquia ocupacional na esfera do trabalho.  

 

3.1.2 

“Capital cultural” como instrumento de ascensão social  

Bourdieu (1984, 1992, 2005) formula o conceito de “capital cultural” para dar 

conta da desigualdade de desempenho escolar de crianças oriundas de diferentes classes 

sociais, procurando relacionar o sucesso escolar com a distribuição desse capital 

específico entre as classes ou frações de classe. Com isto, ele rompe com os 

pressupostos inerentes, tanto à visão de senso comum, que considera o sucesso ou 

fracasso escolar como efeito de “aptidões”, quanto às teorias do capital humano.    

Em suas pesquisas descobre que o “capital cultural” constitui o elemento familiar 

que teria o maior impacto no destino escolar. A posse do “capital cultural” favoreceria o 

desempenho escolar da criança, na medida em facilitaria a aprendizagem dos conteúdos 

e códigos escolares. As referências culturais, os conhecimentos considerados legítimos 

(cultos, apropriados) e o domínio maior ou menor da língua culta, facilitariam o 
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aprendizado escolar, na medida em que funcionariam como uma ponte entre o mundo 

familiar e a cultura escolar. Em segundo lugar, a posse do “capital cultural” favoreceria 

o êxito escolar, na medida em que propicia um melhor desempenho nos processos 

formais e informais de avaliação, nesse caso, destacando-se pela importância de um 

componente específico do “capital cultural”, a informação sobre a estrutura e o 

funcionamento do sistema de ensino (Bourdieu 2005, p. 73).  

Para o autor, o “capital cultural” pode existir sob três formas: (1) no estado 

objetivado, sob a forma de bens culturais, ou seja: quadros, livros, dicionários, 

instrumentos e máquinas; transmissíveis de maneira relativamente instantânea quanto à 

propriedade jurídica, sendo as condições de sua apropriação específica submetida as 

mesmas leis de transmissão do “capital cultural” incorporado. No decorrer das 

entrevistas realizadas para este trabalho, pude observar que este tipo de capital tem sido 

ampliado em função da transformação das trajetórias dos indivíduos, bem como a partir 

da possibilidade de acesso a esses bens; (2) no estado institucionalizado, através 

basicamente de títulos e certificados escolares que, da mesma maneira que o dinheiro, 

guardam relativa independência em relação ao portador do título. Por meio dessa forma 

de “capital cultural” é possível colocar a questão das funções sociais do sistema de 

ensino e de apreender as relações que este mantém com o sistema econômico, e (3) no 

estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo, que 

em seu estado fundamental está ligado ao corpo e pressupõe sua incorporação, que 

pressupõe um trabalho de inculcação e de assimilação, que custa tempo e deve ser 

investido pessoalmente pelo investidor. Assim, segundo o autor, o “capital cultural” 

incorporado,    

É um ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante 

da “pessoa”, um “habitus”. Aquele que o possui “pagou com sua própria pessoa” e com 

aquilo que tem de mais pessoal, seu tempo. Esse capital pessoal não pode ser transmitido 

instantaneamente por doação ou transmissão hereditária, por compra ou troca (...) Não 

pode ser acumulado para além das capacidades de apropriação de um agente singular; 

depaupera e morre com seu portador (Bourdieu, 2005, p. 75). 

 

A funcionalidade do “capital cultural” incorporado está basicamente fundado na 

formação inicial em um ambiente social e familiar que corresponde a uma posição 

específica na estrutura social, no qual os indivíduos incorporam como um conjunto de 

disposições para a ação, o habitus familiar ou de classe. Por estes aspectos, o “capital 

cultural” é útil para pensarmos a questão da “agência humana”, referenciando os 

entrevistados, frente as condições primárias de sua socialização, como família, escola e 
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comunidade, bem como, sobre as possibilidades de transformação dessas condições a 

partir da sua trajetória, sob uma nova forma de inserção social, ou seja, como indivíduos 

portadores de diploma do ensino superior. Deste modo, penso o “capital cultural”, e por 

extensão o habitus, como categorias que podem iluminar as mudanças ocorridas na vida 

dos indivíduos entrevistados; como um sistema de valores implícitos e profundamente 

interiorizados, transmissíveis de cada família para os seus membros e passíveis de 

serem transformados.           

 

3.1.3 

Habitus: caminho entre a disposição e a transformação  

Bourdieu (1994) localiza no habitus a mediação entre o agente social e a 

sociedade, entre o homem e a história. O habitus é um conceito que articula o indivíduo 

e o social —as estruturas internas da subjetividade e as estruturas sociais externas— 

enquanto dois estados da mesma realidade, da mesma história coletiva. Assim, este 

conceito significa,  

Um sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar 

como estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador de práticas e das 

representações que podem ser objetivamente “reguladas” e “regulares” sem ser produto 

de obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a intenção 

consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e 

coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente 

(Bourdieu, 1984, p. 15). 

 

Assim, o habitus é uma noção mediadora que ajuda a romper com a dualidade de 

senso comum entre indivíduo e sociedade ao captar “a interioridade da exterioridade e a 

exteriorização da interioridade”, ou seja, o modo como a sociedade se torna depositada 

nas pessoas sob a forma de disposições duráveis, ou capacidades treinadas e propensões 

estruturadas para pensar, sentir e agir de modos determinados, que então as guiam nas 

suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações do seu meio social 

existente.  

Destaca-se por ser um saber agir aprendido pelo agente em sua inserção em um 

determinado “campo”. O “campo” é entendido como um local de lutas permanentes, 

que visam a conservar ou transformar as forças ali presentes, sem, no entanto, 

determinarem completamente a ação dos agentes. Estes conseguem participar do “jogo” 

específico de cada “campo”, se dotados de um mínimo de capital específico. Os campos 

por onde os agentes circulam, levados pela necessidade de estar no jogo, são os lócus 
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onde operam e se alteram os habitus em conseqüência da mobilização dos diferentes 

tipos de capital (Brandão e Altman, 2007).  

Wacquant (2007) destaca que como história individual e grupal sedimentada no 

corpo, estrutura social tornada mental, o habitus designa uma competência prática, 

adquirida na e para a ação, que opera sob o nível da consciência, a partir de cinco 

aspectos: (1) resume uma aptidão social que é, por esta mesma razão, variável através 

do tempo, do lugar e, sobretudo, através das distribuições do poder; (2) é transferível 

para vários domínios de prática, o que explica a coerência que se verifica, por exemplo, 

entre vários domínios de consumo —na música, esportes, alimentação e mobília, mas 

também nas escolhas políticas e matrimoniais— no interior e entre indivíduos da 

mesma classe e que fundamenta os distintos estilos de vida; (3) é durável mas não 

estático ou eterno: as disposições são socialmente montadas e podem ser corroídas, 

contrariadas, ou mesmo desmanteladas pela exposição a novas forças externas, como 

demonstrado, por exemplo, a propósito de situações de migração; (4) é dotado de 

inércia incorporada, na medida em que o habitus tende a produzir práticas moldadas 

pelas estruturas sociais que os geraram, e na medida em que cada uma das suas camadas 

opera como prisma através do qual as últimas experiências são filtradas e os esquemas 

implantados na infância, e (5) introduz um desfasamento, por vezes um hiato, entre as 

determinações passadas que produziram e as determinações atuais que interpelam: como 

“história tornada natureza”, o habitus é aquilo que confere às práticas a sua relativa 

autonomia, no que diz respeito às determinações externas do presente imediato. Esta 

autonomia é a do passado, ordenado e atuante que, funcionando como capital 

acumulado, produz história na base da história e assim assegura que a permanência no 

interior da mudança faça do agente individual um mundo no interior do mundo.  

Este autor aponta também, que o habitus fornece ao mesmo tempo um princípio 

de “sociação” e de individuação: (1) “sociação”, porque as nossas categorias de juízo e 

de ação, vindas da sociedade, são partilhadas por todos aqueles que foram  submetidos a 

condições e condicionamentos sociais similares (assim, pode-se falar de um habitus 

masculino, de um habitus nacional, de um habitus burguês, etc); (2) individuação 

porque cada pessoa, ao ter uma trajetória e uma localização únicas no mundo, 

internaliza uma combinação incomparável de esquemas. Porque é simultaneamente 

estruturado (pelos meios sociais passados) e estruturante (de ações e representações 

presentes), o habitus opera como o “princípio não escolhido de todas as escolhas”, 

guiando ações que assumem o caráter sistemático de estratégias, mesmo que não sejam 
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o resultado de intenção estratégias e sejam objetivamente “orquestradas sem serem o 

produto da atividade organizadora de um maestro”. 

Por seus aspectos, o habitus me ajuda a pensar as disposições incorporadas pelos 

indivíduos da população negra em sua passagem pela universidade que, aliadas as suas 

experiências de vida, possibilita uma efetiva transformação em sua maneira de ver a 

vida, a sociedade e a sua identidade racial, como um instrumento consciente que opera 

também uma transformação nas condições materiais de suas vidas, através de seu 

ingresso no mercado de trabalho e, por extensão, de suas famílias e comunidades.                                                              

 

3.2 

“Cidadania” como estratégia de luta  

No decorrer da década de 1990, a luta pela ampliação da “cidadania” ganhou 

ênfase devido, principalmente, ao aumento da participação dos novos atores sociais no 

processo decisório de responsabilidade social, dando novas formas a maneira de se 

exercê-la. A emergência de novos movimentos sociais como o ambientalismo, o 

feminismo, da população negra e de homossexuais, na luta pelo direito à igualdade e 

pelo reconhecimento de diferenças específicas, encontrou importante apoio na 

redefinição do conceito “cidadania”, trazendo novos significados para a relação entre 

cultura e política como forma de transformação da realidade.  

Como observa Herkenhoff (2001, p. 14), na sociedade brasileira, não está somente 

crescendo uma "consciência individual de cidadania”, o fato mais relevante é que cresce 

no povo, a "consciência coletiva da cidadania”, pois, não é um só que exige e pleiteia, 

as solicitações, as petições, os protestos são coletivos, solidários, organizados em redes 

ou em teia, produzindo um novo princípio ético-político. Segundo Baierle (2000), este 

princípio tem em seus fundamentos o surgimento de um cidadão de novo tipo, uma 

nova relação entre público e privado, pois se trata de uma ética que se desenvolve a 

partir de questões muito concretas que surgem em espaços onde:   

...as pessoas não se reúnem só porque gostam de estar juntas, por um gesto de 

solidariedade cristã, embora muitas vezes existente e válida. Elas se reúnem porque 

precisam, porque têm necessidades. E discutindo suas necessidades constroem interesses 

coletivos, descobrem causas e conseqüências, aprendem a falar, a ouvir, a planejar. Sua 

ação produz mudanças concretas que melhoram a sua vida. A consciência de saber-se 

autor de transformações na sua rua, no seu bairro, na sua cidade é ferramenta fundamental 

através da qual forja-se este novo princípio ético-político, estruturando uma solidariedade 

social e racionalmente construída (Baierle, 2000, p. 212). 
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Em sua perspectiva histórica, a “cidadania” tem assumido diversos significados e 

vem sofrendo várias transformações em seu conteúdo. Foi inicialmente analisada por T. 

H. Marshall (1967). Este autor mostra a interconexão entre o desenvolvimento do 

estado-nação inglês e a ampliação dos direitos de “cidadania”, estabelecendo uma 

progressão histórica que implicou primeiramente a extensão dos direitos civis, 

conquistados no século XVII; uma segunda etapa de expansão dos direitos políticos, 

alcançados no século XIX; e finalmente, os direitos de segunda geração, os direitos 

sociais, econômicos ou de crédito, conquistados no século XX a partir das lutas dos 

movimentos operários e sindicais.   

Sendo a “cidadania civil” composta dos direitos necessários ao exercício da 

liberdade individual: ir e vir, imprensa, pensamento e, ainda o acesso à justiça como 

forma de sua garantia e concretude; a cidadania política relacionada ao direito de 

participação, seja no sentido de ser eleitor ou de ser eleito. Por fim, a parte social da 

“cidadania” refere-se aos direitos que visam estabelecer um mínimo de bem-estar social, 

determinado em cada sociedade. 

Nesta mesma perspectiva, Jelin (1996) estabelece uma correlação entre a hipótese 

de expansão histórica dos direitos, elencadas por Marshall, com a correspondente 

terminologia utilizada no âmbito das Nações Unidas, onde se fala de gerações de 

direitos. Nesta classificação, os de “primeira geração” são fundamentalmente os direitos 

civis e políticos; os de “segunda geração” são os direitos econômicos, sociais e 

culturais, que exigem um papel ativo do Estado para assegurar as condições materiais 

requeridas para o exercício dos anteriores. Os da “terceira geração” (paz, 

desenvolvimento, meio ambiente) e de “quarta geração” (direito dos povos) são de outra 

natureza, já que fazem referência a fenômenos globais e coletivos. Assinala ainda a 

autora, que essa ordenação se refere à história da discussão dentro dos organismos 

internacionais e não deve ser interpretada em termos de prioridades ou de um 

desenvolvimento histórico necessário. 

Como dito acima, o conceito “cidadania” assumiu nas duas últimas décadas do 

século XX e início do século XXI um importante papel de elemento articulador entre as 

demandas sociais surgidas no âmbito da “sociedade civil” e o âmbito da esfera 

governamental, sendo, por isso, utilizada como estratégia de luta, na qual há a 

redefinição não só do sistema político, mas acima de tudo, há o estabelecimento de uma 

discussão ampla em torno da relação entre cultura e política, das práticas econômicas, 

sociais e culturais para fins de mudança social. 



85 

 

No que concerne ao âmbito da discussão desenvolvida nesta tese, acerca do 

processo de “afrocidadanização”, expressas pelas novas formas de exercício da 

“cidadania”, chamo a atenção para a concepção de “cidadania ampliada”, presente nas 

análises de Dagnino (2000). Seu argumento é importante, na medida em que traz o 

conceito “cidadania” como expressão e resultado da mobilização dos agentes sociais.        

Para Dagnino (2000), os movimentos populares urbanos, foram instrumentais na 

construção de uma nova concepção de “cidadania democrática”, através da qual se 

reivindica direitos na sociedade e não apenas do Estado, e que contesta as rígidas 

hierarquias sociais que ditam lugares fixos na sociedade para seus (não) cidadãos com 

base em critérios de classe, “raça” e gênero. A autora aponta que as mudanças culturais 

foram fundamentais como elemento político para o processo de democratização, 

atuando na luta dos movimentos das mulheres, homossexuais, negros e outros, como 

meio de confrontar a cultura autoritária, atribuindo novos significados às noções de 

direitos, espaço público e privado, formas de sociabilidade, ética, igualdade e diferença. 

A este propósito afirma que,   

O autoritarismo social engendra formas de sociabilidade numa cultura autoritária de 

exclusão que subjaz ao conjunto das práticas sociais e reproduz a desigualdade nas 

relações sociais em todos os seus níveis. Nesse sentido, sua eliminação constitui um 

desafio fundamental para a efetiva democratização da sociedade. A consideração dessa 

dimensão implica desde logo uma redefinição daquilo que é normalmente visto como o 

terreno da política e das relações de poder a serem transformadas. E, fundamentalmente, 

significa uma ampliação e aprofundamento da concepção de democracia, de modo a 

incluir o conjunto das práticas sociais e culturais, uma concepção de democracia que 

transcende o nível institucional formal e se debruça sobre o conjunto das relações sociais 

permeadas pelo autoritarismo social e não apenas pela exclusão política no sentido estrito 

(Dagnino, 2000, p. 32). 
 

A autora utiliza o conceito de “política cultural” para chamar a atenção para o laço 

constitutivo entre cultura e política, bem como para a redefinição de política que essa 

visão implica. Segundo a autora, esse laço constitutivo significa que a cultura, entendida 

como concepção de mundo, como conjunto de significados que integram práticas 

sociais, deve considerar as relações de poder embutidas nessas práticas. Desse modo, 

Interpretamos política cultural como o processo posto em ação quando conjunto de atores 

moldados e encarnando diferentes significados e práticas culturais entram em conflito uns 

com os outros. Essa concepção supõe que significados e práticas podem ser a fonte de 

processos que devem ser aceitos como políticos. A cultura é política porque os 

significados são constitutivos dos processos que, implícita ou explicitamente, buscam 

redefinir o poder social. Isto é, quando apresentam concepções alternativas de mulher, 

natureza, “raça”, economia, democracia ou “cidadania”, que desestabilizam os 

significados culturais dominantes (Alvarez, Dagnino e Escobar, 2000, p. 24).  
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Acrescenta ainda, que a compreensão da configuração dessas relações de poder 

não é possível sem o reconhecimento de seu caráter “cultural” ativo, que expressam, 

produzem e comunicam significados. Assim, “a expressão ‘política cultural’ significaria 

o processo pelo qual o cultural se torna fato político” (Alvarez, Dagnino e Escobar, 

2000, p. 17). E ainda segundo a mesma autora, 

Quando o terreno da cultura é reconhecido como político e como lócus da constituição de 

diferentes sujeitos políticos, quando as transformações culturais são vistas como alvos da 

luta política e a luta cultural como instrumento para a mudança política, está em marcha 

uma nova definição da relação entre cultura e política. Enfatizar as implicações culturais 

significa reconhecer a capacidade dos movimentos sociais de produzir novas visões de 

uma sociedade democrática, na medida em que eles identificam a ordem social existente 

como limitadora e excludente com relação a seus valores e interesses. Para os setores 

excluídos da sociedade brasileira, a percepção da relevância política dos significados 

culturais embutidos nas práticas sociais faz parte de sua vida cotidiana (Dagnino, 2000, p. 

78-82). 

 

Ao analisar a política cultural dos movimentos sociais, a autora procura avaliar o 

alcance das lutas pela democratização da nossa sociedade para iluminar as implicações 

menos visíveis e, com freqüência, negligenciadas das lutas pela “cidadania”. Para ela, os 

processos de tradução das agendas dos movimentos sociais em políticas e de redefinição 

do significado de “desenvolvimento” ou “cidadão”, acarretam o estabelecimento de uma 

“política cultural”, que atribui uma relação entre política e cultura como potencial para 

promover mudança social. 

O conceito “cidadania” se transforma em uma estratégia política, enfatizado em 

seu caráter de construção histórica, expressos pelos interesses e práticas concretas, uma 

resposta à dinâmica dos conflitos reais e da luta política vivida pela sociedade. Para 

decifrá-lo, a autora elenca alguns pontos conceituais sobre a “cidadania” dos anos 1990 

que, apesar da extensão, me interessa reproduzir integralmente:     

a) Refere-se à noção de direitos, assumindo uma redefinição da idéia de direitos, cujo 

ponto de partida é a concepção de direitos a ter direitos, que não se limita a provisões 

legais, ao acesso a direitos definidos previamente ou à efetiva implementação de direitos 

abstratos, incluindo a invenção/criação de novos direitos, que surgem de lutas específicas 

e de suas práticas concretas. Além disso, essa redefinição inclui não somente o direito à 

igualdade, como também o direito à diferença, que especifica, aprofunda e amplia o 

direito à igualdade;  

b) Requer a constituição de sujeitos sociais ativos (agentes políticos), definindo o que 

consideram ser seus direitos e lutando para seu reconhecimento enquanto tais. Nesse 

sentido, é uma estratégia dos não-cidadãos, dos excluídos, uma “cidadania” “desde 

baixo”; 

c) Transcende uma referência central no conceito liberal: a reivindicação ao acesso, 

inclusão, participação e pertencimento a um sistema político já dado. O que está em jogo, 

de fato, é o direito de participar na própria definição desse sistema, para definir de que 

queremos ser membros, isto é, a invenção de uma nova sociedade. O reconhecimento dos 

direitos de “cidadania”, tal como é definida por aqueles que são excluídos dela no Brasil 
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de hoje, aponta para transformações radicais em nossa sociedade e em sua estrutura de 

relações de poder; 

d) Ênfase na constituição de sujeitos, em tornar-se cidadãos, coloca novamente a questão 

da cultura democrática e aponta para uma outra distinção fundamental: a nova 

“cidadania” é um projeto para uma nova sociabilidade, não somente a incorporação no 

sistema político em sentido estrito, mas um formato mais igualitário de relações sociais 

em todos os níveis, inclusive novas regras para viver em sociedade. Isso implica também 

a constituição de uma dimensão pública da sociedade, em que os direitos possam 

consolidar-se como parâmetros públicos para a interlocução, o debate e a negociação de 

conflitos, tornando possível a reconfiguração de uma dimensão ética da vida social 

(Dagnino, 2000, p. 85-89). 

 

Observadas estas transformações recentemente ocorridas no entendimento da 

“cidadania”, gostaria de esclarecer aqui como eu a entendo. Inicialmente, penso que a 

“cidadania” deve ser entendida como a base fundamental, a partir da qual construímos 

nossa condição de indivíduos, social e identitariamente. Acima de tudo, penso que 

“cidadania” é o conceito a partir do qual se estabelecem nossos direitos e deveres e são 

definidas nossa liberdade e igualdade, além dos termos da solidariedade social. A esta 

compreensão deve ser agregado o seu conteúdo de estratégia de luta, através da qual se 

reivindica para todos os cidadãos o direito de participação em todos os setores da 

sociedade, com igualdade de oportunidades, independentemente de “raça”, credo ou 

qualquer outra forma de pertença historicamente subalternizada.  

Assim entendida, a “cidadania” se apresenta como uma concepção alternativa, que 

vê nas lutas democráticas uma redefinição não apenas do sistema político, mas também, 

das práticas econômicas, sociais e culturais que engendram uma nova ordem 

democrática para a sociedade como um todo. Há, portanto, uma ampla gama de esferas 

públicas possíveis, onde a “cidadania” pode ser exercida e os interesses dos indivíduos 

podem, não somente ser representados, mas também fundamentalmente remodelados 

(Dagnino, 2000, p. 16). 

O cerne do que entendo por um processo de “cidadanização”, para chegar à 

“afrocidadanização”, corresponde ao conjunto de novos sentidos do conceito de 

“cidadania” apresentados acima. Esta é uma das suas concepções mais abrangentes, que 

pressupõe formas de participação, conformando laços especiais de pertencimentos 

baseados na solidariedade, na virtude cívica e no engajamento, como instrumentos de 

transformação social. 

Afinal, acredito ser esta concepção de “cidadania”, a essência dos projetos 

políticos-culturais que organizam e conformam a luta empreendida pelas redes 

horizontais de solidariedade, quando constroem um específico instrumento para ampliar 
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a presença de estudantes das camadas populares nas universidades, como é o caso dos 

pré-vestibulares comunitários e populares em rede, colocando em andamento um 

processo de “afrocidadanização”.  

 

3.3 

“Sociedade civil” como espaço de resistência social  

A expressão “sociedade civil”, conforme aponta Semeraro (2001), tem sido utilizada com 

freqüência por diversos atores sociais com significados contrapostos. Para muitos desses atores ela é 

entendida como uma esfera autônoma, ao lado do Estado e do mercado; para outros ela é vista como um 

conjunto de entidades de caráter filantrópico, para onde podem ser transferidas responsabilidades 

governamentais. Há outros que a consideram como espaço de manifestações culturais e de relações 

intersubjetivas, ou mesmo como idealização utópica de uma sociedade sem Estado. 

O ressurgimento contemporâneo do conceito de “sociedade civil” tem sido 

interpretado como a expressão teórica da luta dos movimentos sociais contra o 

autoritarismo dos regimes comunistas e das ditaduras militares em várias partes do 

mundo, especialmente na Europa oriental e na América Latina. Tal renascimento deve-

se principalmente a três fatores:  

a) O esgotamento das formas de organização políticas baseadas na tradição marxista de 

fusão entre “sociedade civil”, Estado e mercado; 

b) O fortalecimento, no ocidente, da crítica ao estado do bem-estar social pelo 

reconhecimento de que as formas estatais de implementação de políticas de bem-estar 

não são neutras, além do surgimento dos chamados “novos movimentos sociais”, que 

centram sua estratégia, não na demanda da ação estatal, mas na proposição de que o 

Estado respeite a autonomia de determinados setores sociais, e 

c) Os processos de democratização da América Latina e do Leste europeu, onde os atores 

sociais e políticos identificam sua ação como parte da reação da “sociedade civil” ao 

Estado (Avritzer, 1993 citado em Vieira, 1999, p. 222). 

  

O conceito “sociedade civil” tem variado ao longo da história. Na Idade Média, 

societas civilis não distinguia a sociedade do Estado. Os primeiros autores modernos 

que utilizaram o termo “sociedade civil” procurando um princípio constitutivo próprio 

para a idéia de sociedade foram Montesquieu, Paine e Ferguson (Keane, 1988 citado em 

Vieira, 1999, p. 224). Nos séculos XVII e XVIII, a expressão foi empregada por Hobbes 

e Rosseau para diferenciar a suposta condição de estado natural, onde os homens teriam 

vivido em liberdade, guiados apenas pelas paixões e necessidades —a societas 

naturalis— da sociedade regida pelas leis e dirigida por um corpo político, onde 

liberdade e razão deveriam coexistir —a societas civilis— fundada na concepção de 

controle social. No século XIX, a noção foi empregada por Hegel, para quem as regras 

de mercado são fundamentais para a estruturação da “sociedade civil”. Como indivíduos 
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e instituições privadas comportavam-se na “sociedade civil” segundo seus interesses 

próprios, a superação dessas limitações seria alcançada no e pelo Estado, que assume na 

dialética hegeliana papel preponderante, “espírito absoluto” que organiza a existência 

real dos homens (Vieira, 1999, p. 224).  

Dessa forma, Hegel confere a “sociedade civil” um papel central: nem a família, nem o Estado, são 

capazes de esgotar a vida dos indivíduos nas sociedades modernas. Entre essas duas esferas, surgem um 

conjunto de instituições, o sistema de necessidades, a administração da justiça e as corporações. 

“Sociedade civil”, para Hegel, implica simultaneamente determinações individualistas e a procura de um 

princípio ético que jamais poderia vir do mercado, mas sim das corporações. 

Segundo Vieira, o conceito de “sociedade civil” se encontra no cerne dos 

processos que levaram à constituição da modernidade ocidental, que se revelou incapaz 

de produzir formas de solidariedade a partir de estruturas de coordenação impessoal de 

ação. A ligação entre a necessidade de produzir formas modernas de solidariedade e o 

conceito de “sociedade civil” aparece associado a três constatações:  

a) A “sociedade civil” tem a ver com processos de diferenciação entre Estado e mercado, 

direito privado e direito público. Ela identifica a vida ética e a construção de estruturas de 

solidariedade com a limitação da influência do mercado e do Estado sobre as formas 

interativas de organização social. Trata-se de limitação e regulamentação, e não de 

abolição. 

b) O conceito remete ao sistema legal moderno, que cumpre o papel de relacionar 

indivíduos sem a intermediação do Estado, cujo poder passa a ser controlado por regras 

de publicidade operando como limites legais ao exercício da autoridade. Assim, o 

sistema legal estabelece, através dos direitos positivos, a institucionalização não só da 

“sociedade civil”, mas também de suas formas de controle sobre o aparelho do Estado 

moderno. 

c) O conceito de “sociedade civil” implica o reconhecimento de instituições 

intermediárias entre o indivíduo, por um lado, e o mercado e o Estado, por outro. Essas 

instituições mediadoras cumprem o papel de institucionalizar princípios éticos que não 

podem ser produzidos nem pela ação estratégica do mercado nem pelo exercício do poder 

de Estado. Nesse sentido, a reconstrução da solidariedade social na modernidade estaria 

associada à idéia de autonomia social (Vieira, 1999, p. 222).  

 

Nesse sentido, na concepção de “sociedade civil” está inserida uma crítica, tanto 

ao Estado paternalista, quanto a regulação da sociedade através da economia de 

mercado. Waltzer (1992, citado em Vieira, 1999) concebe a idéia de “sociedade civil” 

como moldura político-teórica que incorpora diversas propostas históricas de sociedade, 

tais como: a marxista, associada à cooperação dos produtores diretos; a “comunitarista”, 

fundada no ideal rousseauniano de virtude cívica; a capitalista, baseada nas 

possibilidades oferecidas pelo mercado, e a nacionalista, que enfatiza a herança comum 

e tradições históricas de uma nação. Nesse sentido, a “sociedade civil” se apóia em seres 
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sociais que são ao mesmo tempo cidadãos, produtores, consumidores e membros de 

uma nação 

A “sociedade civil” é interpretada também como uma espécie de “terceiro setor”. Na concepção de 

Cardoso (2000), este descreve um espaço de participação e experimentação de novos modos de pensar e 

agir sobre a realidade social, que não é Estado, nem mercado e cujas ações visam o interesse público, 

apresentando como grande mérito o de romper a dicotomia entre público e privado, na qual público era 

sinônimo de estatal e privado de empresarial. Segundo esta definição, na emergência deste novo 

elemento, observa-se o surgimento de uma esfera pública não-estatal e de iniciativas privadas com sentido 

público, que enriqueceram e complexificaram a dinâmica social.  

No âmbito deste estudo se compreende por “sociedade civil”, conforme as 

formulações de Gramsci (1991, citado em Filho, 2001). Em suas análises, este reserva 

uma posição central à temática do Estado e aos modernos mecanismos de conquista da 

hegemonia. Segundo ele, nas complexas e avançadas sociedades modernas, o lugar 

decisivo onde se gestam os diversos projetos hegemônicos é o amplo e contraditório 

espaço da “sociedade civil”. Por este aspecto, qualquer movimento político que 

pretenda construir uma hegemonia na sociedade, precisa não apenas criticar e se separar 

do projeto global vigente, mas deve principalmente apresentar propostas superiores e 

mais abrangentes de sociedade.   

Gramsci procura estabelecer uma relação dialética de “identidade-distinção entre 

‘sociedade civil’ e sociedade política”, duas esferas da “superestrutura”, distintas e 

relativamente autônomas, mas inseparáveis na prática. Para ele, os “aparelhos privados 

de hegemonia” encontram-se na superestrutura social e compõem o que ele denomina 

“sociedade civil”, o espaço no qual as classes buscam hegemonia, visando obter a 

direção política através do consenso. Ou seja, é o espaço para a formação da “vontade 

coletiva”. 

A outra esfera que compõe a superestrutura é a “sociedade política” (Estado, 

coerção), onde se encontram os aparelhos repressivos do Estado —materialidade 

própria desta esfera— através dos quais exerce-se “uma dominação fundada na 

coerção”, controlada pelas instituições burocráticas e policiais militares. Portanto, 

“sociedade civil” e sociedade política formam o Estado em seu sentido ampliado, 

conforme ilustra Gramsci: 

... na noção geral de Estado, entram elementos que também são comuns à noção de 

“sociedade civil” (neste sentido, poder-se-ia dizer que Estado = sociedade política + 

“sociedade civil”, isto é, hegemonia revestida de coerção) (Gramsci, 1991, p. 149 citado 

em Filho, 2001, p. 98). 
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Além do aparelho governamental, o Estado também compreende o aparelho 

privado de hegemonia ou “sociedade civil”. Nesse sentido, a função que a “sociedade 

civil” ocupa no Estado é de ser o lugar onde se decide a hegemonia, onde se confrontam 

diversos projetos de sociedade, até prevalecer um que estabeleça a direção geral na 

economia, na política e na cultura. A “sociedade civil” é também um terreno da luta 

política, no qual se apresenta a “guerra de posições”, em vez da “guerra de manobras” 

ou ataque frontal ao Estado. Essa expansão do político estabelece novos parâmetros 

para a reflexão sobre as relações entre cultura e política. 

É, como aponta Dagnino (2000, p. 67) por meio do conceito de hegemonia15, 

entendido como um processo de articulação de diferentes interesses em torno da gradual 

e sempre renovada implementação de um projeto de transformação da sociedade, que 

Gramsci formula uma nova maneira de pensar a relação entre cultura e política, na qual 

a primeira se torna radicalmente constitutiva da segunda. A hegemonia, enquanto 

processo de articulação dos diferentes interesses necessários para construir uma 

“vontade coletiva” e alcançar um consentimento ativo, ela mesma um processo de 

constituição dos sujeitos, mostrando a capacidade de transcender interesses corporativos 

e particulares, de fazer compromissos e negociar. 

Além disso, essa concepção de hegemonia como articulação permite a 

consideração da autonomia dos diferentes sujeitos e dos processos de construção de 

suas próprias identidades coletivas. A construção de uma nova hegemonia pelas classes 

subalternas, mais do que uma estratégia de luta, deve ser uma nova categoria de 

interpretação da realidade, um processo que permite a participação política e a 

transformação moral e intelectual das massas. A concepção política-hegemonia, para 

Gramsci, além de ação político-prática, significa, principalmente, a conquista da 

capacidade teórica e cultural que avança até a posse real e completa de uma concepção 

de mundo coerente e unitária (Dagnino, 2000, p. 73). 

É esta percepção de “sociedade civil” como o espaço de luta pela ampliação da 

“cidadania” que estarei adotando neste trabalho. Nela as várias identidades procuram ser 

reconhecidas em sua especificidade, determinando a afirmação da pluralidade de esferas 

                                                           
15 Segundo aponta Gruppi (1978, p. 1), o termo hegemonia deriva do grego eghestai, que significa 

“conduzir”, “ser guia”, “ser lider”; ou também do verbo eghemoneuo, que significa “ser guia”, 

“preceder”, “conduzir”, e do qual deriva “estar à frente”, “comandar”, “ser o senhor”. Por eghemonia, o 

antigo grego entendia a direção suprema do exército. Trata-se, portanto, de um termo militar. 

Hegemônico era o chefe militar, o guia e também o comandante do exército. Na época das guerras do 

Peloponésio, falou-se de cidade hegemônica para indicar a cidade que dirigia a aliança das cidades gregas 

em luta entre si.     
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públicas e dos direitos dos grupos historicamente subalternizados, social e 

culturalmente. Esta concepção de “sociedade civil” aprecia a importância de se 

considerar as transformações político-culturais na sociedade brasileira, como 

instrumento para a ampliação da “cidadania” e para o processo de “afrocidadanização”.  

 

 

3.4 

“Ações afirmativas” como instrumentos de “afrocidadanização”  

A década de 1990 assistiu a uma importante inflexão nas formas de enfrentamento 

das desigualdades raciais no contexto sociocultural brasileiro, com o aprofundamento 

do debate sobre o mito da "democracia racial". A busca de soluções para a questão das 

desigualdades raciais no Brasil mobilizou governo e entidades da sociedade civil, com a 

finalidade de implementar políticas públicas capazes de tornar realidade a igualdade de 

condições e de oportunidades. Este debate foi inspirado pelo princípio de que a negação 

de oportunidades para a população negra, que experimenta historicamente a 

desigualdade social e racial, deveria ser efetivamente combatida. 

O reconhecimento da existência de identidades historicamente excluídas e a 

conseqüente busca por políticas públicas não-universalistas, que procuram beneficiar a 

estas populações, revela que o critério de justiça a ser utilizado —no sentido de garantir 

igualdade de oportunidades— é aquele no qual as “diferenças” deixam de ser o 

impedimento para a distribuição de bens escassos. 

No que se segue, apresento um apanhado histórico de como se configurou a 

implementação das políticas de “ação afirmativa” no contexto sociocultural brasileiro, 

como “remédios propostos” (Fraser, 2000) para a inclusão social dos indivíduos da 

população negra em diversas instâncias da sociedade brasileira e, particularmente, no 

ensino superior. Cabe ressaltar que não busco empreender aqui uma discussão sobre os 

limites e potencialidades da aplicabilidade das “ações afirmativas”, mas apenas pautar 

alguns aspectos conceituais que serão centrais para que o entendimento do seu 

significado como referência para este trabalho.   

Parto aqui de duas dimensões distintas, e complementares, da concepção e 

implementação das “ações afirmativas” no Brasil. Em primeiro lugar, discuto as “ações 

afirmativas” que se configuraram como políticas públicas, concebidas para promover a 

participação igualitária dos indivíduos da população negra, bem como de outras 

populações igualmente sub-representadas nas universidades brasileiras e na esfera do 

trabalho. Em segundo lugar, descrevo as “ações afirmativas” concebidas e 
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implementadas por indivíduos, ou por grupos solidários, como uma “ação social” 

específica, configurando-se sob a forma de “redes de solidariedade”, por intermédio das 

quais estes indivíduos ou grupos buscam promover novas formas de exercício da 

“cidadania” no país. Como exemplo disso, destaco a história e as práticas do PVNC.    

 

3.4.1 

As “ações afirmativas” no Brasil    

Instrumento fundamental para o processo de “afrocidadanização” dos indivíduos 

da população negra, as políticas de “ação afirmativa” tem sido entendidas como um 

conjunto de estratégias políticas implementadas pelos governantes, a fim de favorecer 

grupos socialmente discriminados por motivos de “raça”, sexo e etnia e que, em 

decorrência disto, experimentam uma situação desfavorável em relação a outros 

segmentos sociais. Implica, dessa forma, na formulação de políticas abertamente não-

universais com o intuito de beneficiar de forma diferenciada a grupos discriminados, de 

modo a permitir que, a médio e longo prazos —definidos em termos de segunda e 

terceira gerações—, eles possam alcançar condições econômicas, sociais e culturais 

equânimes. Portanto, as “ações afirmativas” têm como propósito o reconhecimento de 

que pessoas sujeitas à desigualdade devem receber tratamento diferenciado para fins de 

promoção de justiça social (Andrews, 1997).   

Em termos históricos, as “ações afirmativas” baseiam-se na aprovação do título 

VII da Lei dos Direitos Civis, de 1964 nos EUA, uma lei que foi instituída para coibir a 

discriminação no emprego, baseada em sexo, “raça”, credo, cor ou origem nacional e, 

para corrigir as discriminações passadas e presentes. Para tal, estabeleceu-se um 

mecanismo —a “Comissão de oportunidades igualitária no emprego”— para que se 

administrasse as reclamações, com o intuito de compensar, inicialmente por meio de 

conciliações. Estabeleceu, ainda, determinações de não-discriminação nos formulários 

de contratos federais na matéria de ordem executiva 11.246, de 1965, do Presidente da 

República Lyndon Johnson. Esta ordem teve como posterior emenda a ordem executiva 

11.375, de Richard Nixon, na qual deram-se os primeiros passos para os programas de 

“ações afirmativas”. Estas ordens executivas e a posterior Ordem Executiva 10.925, do 

Presidente da República John Kennedy, de 6 de março de 1961, recomendaram que as 

companhias fizessem negócios com o governo federal a fim de alcançar alvos 

numéricos, objetivos e proporções que levassem a sociedade norte-americana a “mover-

se afirmativamente” rumo à justiça em sua força de trabalho (Walters, 1997, p. 106).  
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Os registros indicam que Arthur Fletcher —um afroamericano que ocupou o 

cargo de Secretário Assistente de Trabalho para Padrões de Emprego,  na administração 

Nixon— foi quem elaborou o primeiro critério de definição de  “ação afirmativa”em 

termos operacionais (Walters, 1997, p. 110). O aspecto-chave era oferecer uma 

orientação para o empregador, cuja “reação desordenada” em sua empresa era reflexo 

da falta de empregos, em quantidade proporcional, para grupos raciais na área 

demográfica em que a firma operava. A solução foi estabelecer o emprego de pessoas 

qualificadas pertencentes aos diversos grupos, dentro de objetivos flexíveis, e por um 

período igualmente flexível. Dessa maneira, a representação racial de tais grupos dentro 

da empresa seria melhorada.  

O principal objetivo das políticas de “ação afirmativa” é tornar a igualdade de 

oportunidades uma realidade, funcionando como política preventiva à discriminação, 

tendo como especificidade apresentar uma relação inversa às políticas 

antidiscriminatórias (Heringer, 1999). Enquanto estas políticas funcionam como meios 

pelos quais os indivíduos, principalmente no que se refere as relações de trabalho, 

podem recorrer após terem sofrido discriminação, a política de “ação afirmativa” tem 

em seu propósito inclusivo, o de prevenir a discriminação no mercado de trabalho, 

substituindo práticas discriminatórias intencionais ou rotinizadas por práticas que 

constituem uma proteção contra a discriminação.  

No âmbito das iniciativas governamentais, a discussão sobre políticas de “ação 

afirmativa” no Brasil tem seu marco fundacional em 1996, quando o Ministério da 

Justiça organizou o seminário “‘Multiculturalismo’ e ‘racismo’: o papel da ‘ação 

afirmativa’ nos estados democráticos contemporâneos”, um encontro internacional de 

pesquisadores e lideranças negras brasileiras. Esta iniciativa corresponde ao primeiro 

reconhecimento, por parte do governo brasileiro, da necessidade de se promover 

políticas públicas especificamente voltadas para a população negra brasileira.  

Como desdobramento, naquela ocasião foi divulgado o “Plano Nacional de 

Direitos Humanos”, que incluiu como um dos seus objetivos o desenvolvimento de 

“ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, às 

universidades e às áreas de tecnologia de ponta” (PNDH)16. Este documento também 

estabelecia o compromisso do governo em desenvolver “políticas compensatórias que 

promovam social e economicamente a comunidade negra”. Além disso, foi 

                                                           
16 Detalhes completos sobre este Programa e seus desdobramentos podem ser encontrados na página: 

http://www.dhnet.org.br/dados/pp/pndh/textointegral.html 

http://www.dhnet.org.br/dados/pp/pndh/textointegral.html
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implementado o “Grupo de trabalho interministerial para a valorização da população 

negra”, prioritariamente nas áreas de educação, trabalho e comunicação.  

Ainda na década de 1990, o Congresso Nacional aprovou a “Lei das cotas”, proposta pela 

Deputada Marta Suplicy (PT-SP), com o apoio de toda a bancada feminina da Câmara dos Deputados (34 

deputadas) e do Senado (seis senadoras). Esta lei se estabeleceu como um fato inédito, pois, até então 

apenas em um partido político (PT) e uma central sindical (CUT), as mulheres haviam conseguido 

implementar uma participação feminina obrigatória mínima de 30% nas instâncias deliberativas. 

As políticas de “ações afirmativas” são direcionadas a vários segmentos sociais. 

De um lado, com políticas racialmente sensíveis e, de outro, com políticas direcionadas 

às minorias políticas e culturais. No que tange a questão específica das relações de 

gênero, tratam-se de medidas que visam a aplicação das leis de igualdade, pois a sua 

finalidade é colocar em marcha programas que possam garantir às mulheres avanços 

concretos. No que se refere a questão específica das relações raciais, sua implementação 

tem sido objeto de intensas discussões, gerando várias polêmicas e críticas direcionadas 

principalmente ao seu mecanismo mais amplo de atuação, a saber, a aplicação de cotas 

de inclusão, tanto no mercado de trabalho, como no ingresso de negros no ensino 

superior. A característica principal deste processo é a presença estatal na consecução de 

políticas públicas que promovam a presença negra, pois a cor é utilizada como critério 

relevante de seleção dos candidatos à distribuição de vagas. Desse modo, quando um 

candidato negro de baixa capacidade disputa uma vaga com um candidato branco de 

alta capacidade, o negro não pode substituir o branco. No entanto, quando a disputa se 

dá em condições parecidas entre negros e brancos, o critério da “ação afirmativa” 

recomenda a preferência pelo candidato negro (Andrews, 1997).  

Os programas de “ações afirmativas” partem do pressuposto de que para haver a 

igualdade de oportunidades é necessário que se reconheça que a mera consagração legal 

da igualdade entre as partes não basta para banir situações discriminatórias, pois têm 

como princípio inclusivo o reconhecimento de que a competência para exercer funções 

de responsabilidade não é exclusiva de um determinado grupo étnico, racial ou de 

gênero.  

A política de “ações afirmativas” não exige, necessariamente, o estabelecimento 

de um percentual de vagas a ser preenchido por um dado grupo da população, pois, 

entre as estratégias previstas, incluem-se mecanismos que estimulam as empresas a 

buscarem pessoas de outro gênero e grupos étnicos e raciais específicos, seja para 

compor seus quadros, seja para fins de promoção ou qualificação profissional. Busca-se 
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também, a adequação do elenco de profissionais às realidades verificadas na região de 

operação da empresa. Essas medidas estimulam as unidades empresariais a demonstrar 

sua preocupação com a diversidade humana de seus quadros (Sant’Anna e Paixão, 

1998). 

Cabe ressaltar que na concepção de políticas de “ações afirmativas” não existe 

uma associação mandatória com o sistema de cotas. O sistema de cotas se configura 

como um processo político, que surge para corrigir situações de permanente e recorrente 

segregação, em substituição aos esforços anteriores que se mostraram ineficazes e as 

“ações afirmativas” são políticas de caráter definitivo.  

No âmbito desta discussão sobre a legitimidade, ou não, das cotas como 

instrumento para se alcançar a igualdade de “ponto de partida”, a possibilidade da 

implementação de “ações afirmativas”, como um instrumento específico de efetividade 

de direitos fundamentais e substantivos para um sistema constitucional de perspectiva 

comunitária, deveria se pautar nos seguintes princípios:  

• Princípio da eqüidade: Por este princípio a “ação afirmativa” pode vir a ser executada 

no Brasil, como forma de instrumentalizar o direito positivo existente com o objetivo de 

administrar a justiça em uma perspectiva de eqüidade;  

• Princípio da reparação ou compensação: A “ação afirmativa” pode ser implementada 

por legislações, programas e políticas públicas governamentais para a efetividade de 

uma justa igualdade de oportunidades no acesso ao emprego e à educação;  

• Probabilidade estatística discriminatória: A “ação afirmativa”, por motivação da 

probabilidade estatística discriminatória, pode ser executada em razão da comprovação 

da discriminação por meios de dados estatísticos históricos e contemporâneos que 

indicam "uma linha de discriminação" contra os afrobrasileiros, no exercício de direitos 

e na consecução da igualdade de oportunidades. Tal comprovação estatística, associada 

ao discurso antiracista por igualdade, pode gerar novos consensos morais de justiça e 

igualdade na sociedade, que legitimem as “ações afirmativas” para os afrobrasileiros;  

• Comprovação judicial da discriminação: As “ações afirmativas” podem ser 

implementadas por determinação judicial, requerendo preliminarmente a comprovação 

da discriminação, seja por impedimento no acesso ao emprego ou não cumprimento de 

metas de contratação. No Brasil a comprovação judicial da discriminação pode ser 

fundamentada na violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

humana e do pluralismo, das legislações anti-racistas tais como a Lei 7716/89, ou ainda 

as convenções internacionais ratificadas pelo país (Brito, 1999, p. 248-250). 

 

Na esfera da sociedade brasileira, na década de 1990 igualmente já se vinham 

empreendendo medidas de significativa importância, cujo intuito era combater 

desigualdades sociais e raciais e promover igualdades futuras. Alguns destes exemplos 

são: 

• A atividade de apoio e estímulo a microempresários afrobrasileiros, uma atividade que 

envolve treinamento em conhecimentos ligados à administração empresarial e 

qualificação profissional. Também tem como objetivo a ampliação das áreas de atuação e 

do número de contratos de prestação de serviços (principalmente em concorrências 
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públicas) para empresários afrobrasileiros. Estas atividades são desenvolvidas por 

organizações formadas por micro e pequenos empresários afrobrasileiros, tais como: o 

Coletivo de Empresários e Empreendedores Afrobrasileiros –CEABRA; o Centro de 

Estudos e Assessoramento de Empreendedores do Instituto Palmares de Direitos 

Humanos ―CEM/IPDH e o COLYMAR. Estes dois últimos exercem suas atividades no 

Rio de Janeiro, enquanto o CEABRA possui núcleos em dezoito estados do país;  

• Cursos de qualificação patrocinados pelo FAT, fundo público gerido por 

representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores. Entre uma das principais 

atividades que contam com o apoio do FAT, encontram-se os programas de qualificação 

profissional, executados por instituições ligadas ao sistema "S", por sindicatos e ONGs, 

entre outras. Entre as orientações do Ministério do Trabalho para a definição do público-

alvo destes cursos encontram-se a prioridade que deve ser dada aos grupos mais 

vulneráveis: mulheres, jovens, negros e portadores de deficiência;  

• “Núcleos de combate à discriminação e promoção da igualdade de oportunidades”. 

Estes núcleos estão sendo criados no âmbito das Delegacias Regionais do Ministério do 

Trabalho e Emprego, como parte do Programa “Brasil, gênero e ‘raça’”, resultante da 

cooperação técnica para a implementação da Convenção 111, fruto de um convênio entre 

o Ministério do Trabalho e Emprego e a Organização Internacional do Trabalho ―OIT. 

Este programa é o resultado direto de uma reclamação formal encaminhada à OIT pela 

CUT, em 1992, denunciando o descumprimento da Convenção 111. Após a realização de 

vários seminários conjuntos, o Ministério do Trabalho deu início, em 1998, a este 

programa e o reconhecimento e titulação de terras de comunidades remanescentes de 

quilombo. Esta atividade vem sendo desenvolvida pela Fundação Palmares (Ministério 

da Cultura), em conjunto com o Ministério da Justiça, e com a colaboração de técnicos e 

consultores de diversas universidades e ONGs (Henriger, 2000).17  

 

No âmbito educacional, outra importante medida em direção à igualdade de 

oportunidades foi adotada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a criação de 

um sistema de cotas para negros nas suas universidades públicas: a UERJ18 e UENF. 

Esta medida contou com a aprovação pela ALERJ, através de lei sancionada pelo 

Governador Anthony Garotinho, em nove de novembro de 2001. Esta lei somava-se à 

lei 3.524/2000, regulamentada em 30 de agosto de 2000, que estabelecia a reserva de 

50% das vagas das universidades estaduais para estudantes vindos de escolas públicas. 

O preenchimento das vagas foi feito deduzindo da cota de 40% o percentual de 

candidatos selecionados através Sistema de Acompanhamento do Desempenho dos 

Estudantes do Ensino Médio, instituído através da Lei No. 3.524/2000, que reserva 50% 

das vagas das universidades estaduais a alunos de escolas públicas. Por exemplo, de um 

universo de cem alunos será verificado quantos, dos selecionados através do SADE para 

a reserva de 50% das vagas para escolas públicas, são negros e pardos declarados na 

inscrição. Se, entre esses, houver 30% de negros e pardos, a cota de 40% seria 

                                                           
17 Estas informações podem ser consultadas na página:  http://r.heringer.sites.uol.com.br/   
Há também em Heringer (2004, p. 71-84) outras informações e um quadro sobre “ações afirmativas” 

colocadas em andamento no Brasil de setembro de 2001 a junho de 2003.      
18 Um importante depoimento sobre este acontecimento pode ser consulta em Freire (2004). 

http://r.heringer.sites.uol.com.br/
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complementada com dez por cento de alunos vindos das escolas particulares que 

também tenham se declarado negros ou pardos. Além da cota, foi criado também o 

“Conselho para a promoção educacional superior das populações negra e parda”. Os 

principais objetivos eram manter dados que permitissem o acompanhamento do 

desempenho dos universitários selecionados através da lei e propor medidas que 

estimulassem a aplicação de sistemas semelhantes a outras instituições de ensino 

superior. 19      

Em 2003, com a entrada do governo Lula, as políticas de “ações afirmativas” foram ampliadas 

ainda mais com diversos atos, dentre os quais podemos destacar a composição inicial de seu gabinete 

composto por três ministros negros (Cultura, Meio Ambiente e Assistência Social), dois destes sendo 

mulheres. Posteriormente, reforçado com a nomeação da ministra Matilde Ribeiro para a Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e pela nomeação do juiz Joaquim Benedito 

Barbosa Gomes para o Supremo Tribunal Federal, ambos negros. Outra medida de extremo alcance e 

significado para a população negra foi a sanção do Presidente Lula da Lei 10.639, de autoria da deputada 

Esther Grossi (PT-RS), que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas 

de ensino fundamental e médio em todo o país (Heringer, 2004). 

Outro marco importante para a ampliação das oportunidades de ingresso dos indivíduos da 

camadas pobres ao ensino superior do país, com ênfase na população negra, foi a implementação do 

“Programa Universidade Para Todos”- ProUni. O ProUni foi criado pela MP: 213/2004 e 

institucionalizado pela Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Ele tem como finalidade a concessão de 

bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e seqüenciais 

de formação específica, em instituições privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, 

isenção de alguns tributos àquelas que aderirem ao Programa.  

No seu primeiro processo seletivo, O ProUni ofereceu 112 mil bolsas em 1.142 instituições de 

ensino superior de todo o país. Nos próximos quatro anos, o programa deverá oferecer 400 mil novas 

bolsas de estudos. A implementação do ProUni, somada à criação de dez universidades federais e 48 

novos campi, amplia significativamente o número de vagas na educação superior, interioriza a educação 

pública e gratuita e combate as desigualdades regionais. Todas estas ações vão ao encontro das metas do 

Plano Nacional de Educação, que prevê a presença, até 2010, de pelo menos 30% da população na faixa 

etária de 18 a 24 anos na educação superior, hoje restrita a 10,4%.20 Para fins deste trabalho, é importante 

fazer referência a este programa, devido, principalmente, ao fato de que, a partir de sua aceitação pela 

PUC-Rio, o acesso dos estudantes dos pré-vestibulares comunitários e populares em rede, deixou de ser 

pelos convênios anteriormente estabelecidos pela PUC-Rio com entidades de movimento social e passou 

a se dar através deste programa.         

                                                           
19 Informações completas sobre a implementação desta Lei podem ser consultados na página: 

http://www.vestibular.uerj.br  

 
20 Fonte: http://prouni-inscricao.mec.gov.br/prouni/Oprograma.shtm , acessado em 09/04/2007. 

 

http://www.vestibular.uerj.br/
http://prouni-inscricao.mec.gov.br/prouni/Oprograma.shtm
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Apesar de toda a polêmica em torno da implementação das políticas de “ações 

afirmativas” na sociedade brasileira, estas vem propiciando a abertura de um leque de 

novas oportunidades para os grupos sociais e raciais historicamente discriminados. As 

“ações afirmativas” se apresentam como instrumentos específicos para o 

estabelecimento de uma igualdade substantiva —seja através de cotas ou de qualquer 

outro instrumento de aplicação—,  constituindo-se em um poderoso instrumento de 

combate à discriminação. Ao ampliar a oferta de oportunidades para todos, no sentido 

de igualá-las, as “ações afirmativas” conduzem o conjunto da sociedade na direção da 

“cidadania” plena e inclusiva. Por todas estas razões, as “ações afirmativas” abrem 

caminhos por onde poderemos fazer passar os agentes do processo de 

“afrocidadanização” da população negra brasileira.  

 

3.4.2 

PVNC: ação social como ação societária 

De acordo com o senso do IBGE de 1991, a população afrodescendente do país 

correspondia a 44% dos cidadãos brasileiros, porém, no quadro dos estudantes 

universitários no país esta corresponde a apenas 1,7% do total dos estudantes 

brasileiros. Frente à esta realidade, estava clara a necessidade de enfrentar a questão 

racial no Brasil, em um contexto de mudanças culturais profundas, com a emergência de 

novos sujeitos sociais em luta por novos direitos, e com o surgimento de movimentos 

sociais que travavam lutas políticas em torno de projetos alternativos de democracia.  

Foi neste contexto que um grupo de indivíduos inconformados com a situação 

educacional dos negros no Brasil —e particularmente na Baixada Fluminense, onde a 

qualidade do ensino médio é deplorável— resolveu criar o Movimento Social Pré-

Vestibular Para Negros e Carentes, PVNC. Esta decisão se fez em função da 

determinação de dar novo significado às relações entre política e cultura, empreendendo 

uma nova “política cultural” (Dagnino, 2000, p. 32), como elemento norteador dos 

projetos de superação das relações de desigualdade.  

O PVNC se apresenta como um movimento de educação popular, laico e 

apartidário, destinado às pessoas de camadas populares e, em geral, aos negros(as), com 

a intenção de capacitá-los para o vestibular. Com o ensino do curso pré-vestibular e 

outras ações, o PVNC se define, em caráter geral, como um movimento de luta contra 

qualquer forma de “racismo” e exclusão e, em caráter específico, como uma frente de 

denúncia, questionamento e luta pela melhoria e democratização da educação, através 
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da defesa do ensino público, gratuito e de qualidade, que seja também pluriétnico e 

multicultural em seus níveis fundamental, médio e superior e nos âmbitos municipal, 

estadual e federal. Com esta perspectiva, o movimento procura criar as condições 

necessárias para que os estudantes discriminados, por etnia, gênero ou situação 

socioeconômica, concorram nos vestibulares das universidades públicas, em condições 

concretas de aprovação para sua inclusão no ensino superior. Portanto,  

...apresenta um tipo de postura que o coloca na posição de movimento que vai na contra-

mão da lógica excludente, hierárquica e elitista predominante entre este tipo de 

modalidade de cursos preparatórios para a realização do Vestibular, porta de acesso ao 

ensino superior (Candau, 2001, p. 3).  

 

Sua trajetória começa no salão “Quilombo”, da Igreja Matriz de São João de 

Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, em julho de 1993. A idéia de organizar um 

curso pré-vestibular para estudantes negros nasceu a partir das reflexões da pastoral do 

negro, em São Paulo, entre 1989 e 1992. Nesse período, e com o resultado concreto 

dessas reflexões, a PUC-SP, através do Cardeal Arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns, 

concedeu 200 bolsas de estudos para estudantes participantes de movimentos negros 

populares.  

O movimento teve, também, como modelo inspirador, três experiências similares 

de pré-vestibulares: a “Cooperativa Educacional Steve Biko”, de Salvador; o “Sindicato 

dos Funcionários da UFRJ” e o “Mangueira Vestibulares”, do Rio de Janeiro. As 

articulações para a organização do primeiro núcleo iniciaram-se no final de 1992, tendo 

como principal objetivo a capacitação para o exame vestibular da PUC-Rio e das 

universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro. Este primeiro núcleo foi concebido 

e organizado por Frei David Raimundo dos Santos ―fundador do PVNC e atual diretor 

do Educafro―, Alexandre do Nascimento, Antônio Dourado e Luciano Santana Dias. 

Foram conseguidas duas salas de aula no Colégio Fluminense e contatados os 

professores, através de um trabalho de divulgação e reuniões com os primeiros alunos 

interessados. Em cinco de julho de 1993, deu-se a aula inaugural e este mesmo grupo se 

responsabilizou pela coordenação do curso, cuja primeira turma recebeu 200 inscrições. 

Destes, 100 alunos começaram as aulas organizados em duas turmas, porém, entre julho 

e novembro muitos foram abandonando o curso, enquanto outros chegavam e as 

atividades escolares se encerraram em novembro, contando apenas 50 estudantes. 

Desses alunos, sete conseguiram ser aprovados nos vestibulares de 1993, sendo uma 
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aluna para a UFF-Niterói, um aluno para a UFF-Baixada, uma aluna para a UERJ e 

quatro alunos para a PUC-Rio. 

Para o PVNC, o ano de 1994 foi o ano mais importante, pois este passou a ser 

reconhecido como um movimento social de educação popular, em âmbito nacional. O 

reconhecimento público do movimento como uma específica rede de solidariedade se 

deu através da sua estrutura de visibilidade, pelo fato de possuir diversos "núcleos" 

espalhados por diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro e em diversos municípios 

da Baixada Fluminense, como também em Niterói.    

Do ponto de vista organizativo, o movimento possui a seguinte estrutura 

operacional:  

• Assembléia Geral: três ao ano, onde todos os envolvidos com o movimento 

participam, com direito a voz e voto, em caráter deliberativo;  

• Reunião do Conselho Geral: mensal, realizada a cada primeiro domingo do mês, sendo 

composto por membros de cada um dos núcleos, denominados conselheiros. Eles 

possuem direito a voz e voto, também em caráter deliberativo; 

• Seminários: três ao ano, com o objetivo de formações e fundamentação teórica dos 

professores, coordenadores e alunos. 21  

 

Entre os aspectos operacionais do movimento, pode-se destacar que o PVNC não 

depende de financiamento de igrejas, sindicatos, partidos políticos, pessoas físicas, etc. 

A sustentabilidade econômica do movimento se dá da seguinte maneira:  

• Para ministrar suas aulas, os núcleos são alojados em espaços cedidos sem ônus, por 

instituições, tais como, universidades, escolas públicas, sindicatos, igrejas evangélicas 

e católicas, entre outros;  

• Possui uma oferta de serviço voluntária e gratuita, ou seja, sem ônus financeiro com 

professores e coordenadores. Estes trabalham a título de colaboração, ganhando 

apenas para o seu transporte e alimentação. Para tal, é pedido a cada aluno uma 

contribuição simbólica que varia entre 5 a 10% do salário mínimo. Este dinheiro é 

também utilizado para a aquisição de materiais pedagógicos, tais como, livros, jornais 

e revistas, sempre variando de acordo com o núcleo. O trabalho voluntário 

desempenhado por estudantes universitários, na qualidade de professores dos pré-

vestibulares comunitários, recebeu recentemente o reconhecimento da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ―ALERJ , através do Projeto de Lei N. 

2.068/2001, de autoria do Deputado Estadual Francisco Alencar, onde foi utilizado 

como um dos elementos cruciais na exposição de motivos. 22 

 

O movimento é regido por uma “Carta de Princípios”, que sistematiza as 

deliberações aprovadas no conjunto do movimento e orienta suas atividades, princípios 

filosóficos e pedagógicos, define o perfil dos alunos, dos professores e coordenadores, 

                                                           
21 Estas informações e as informações abaixo foram retiradas da “Carta de Princípios” do PVNC e podem 

ser consultadas na página: http://www.pvnc.org.br       
22 As informações sobre este projeto de Lei pode ser encontrada na página: http://alerj1n1.alerj.rj.gov.br   

http://www.pvnc.org.br/
http://alerj1n1.alerj.rj.gov.br/
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além de normatizar o funcionamento dos núcleos. Por núcleos entendem-se os grupos 

que se reúnem para ministrar os cursos.  

A proposta de atuação do PVNC se fundamenta em alguns conceitos gerais:   

• “Democracia”, como uma forma de relacionamento social, que incorpore igualdade de 

oportunidades, garantia de vida digna (trabalho com salário justo, cuidados com a 

saúde, educação, previdência, moradia, terra, acesso à produção cultural), participação 

popular nas deliberações políticas, liberdade de expressão e respeito às diferenças e 

diversidade etnicoculturais. Vale ressaltar que para o PVNC, a democracia, para ser 

plena, deve ser também uma democracia étnica; 

• “Ação afirmativa”, como ação coletiva de afirmação de identidades e como luta por 

relações econômicas, políticas, sociais e culturais democráticas. Trata-se de uma 

concepção de “ação afirmativa” que vai além da instituição de políticas públicas 

direcionadas a um determinado grupo social;  

• “Educação”, como processo de formação de competência técnica e competência 

política, no sentido da autonomia e da emancipação humana; 

• “Educação”, como prática de formação-emancipação humana, tem um papel importante 

na superação do “racismo”, da discriminação de gênero, da discriminação cultural e, de 

uma forma geral, das desigualdades sociais, ou seja, para atribuir às questões da 

diferença cultural e da desigualdade social, um papel central na prática pedagógica.  

 

A ação social desenvolvida pelo PVNC tem sido objeto de análises sistemáticas 

de diversos pesquisadores, que consideram o movimento um campo fértil para novas 

percepções, no que concerne as relações sociais plurais e educacionais, em virtude da 

posição que o movimento assume diante de uma questão crucial para uma sociedade 

plural: a questão da diferença. Estas análises tem se desenvolvido sob dois ângulos: (1) 

o da sua “racionalidade externa”, pois o movimento consegue articular a demanda de 

seu público alvo, para transformá-las em políticas públicas e (2) o da sua “racionalidade 

interna”, na medida em que mantém um diálogo constante entre os seus membros —

coordenadores, professores e alunos— com a finalidade de manter a sua coesão e para 

dar consistência a sua própria continuidade. Um dos elementos mais importantes dessa 

racionalidade interna é constituição da disciplina “Cultura e cidadania”, que passo agora 

a destacar.  

  

3.4.2.1 

A disciplina “Cultura e cidadania” 

Constituindo-se como condição basilar para o estabelecimento de fontes de 

significados para a construção da identidade cultural, como parte do projeto político-

pedagógico do PVNC, a disciplina “Cultura e cidadania”, propõe como especificidade 

pedagógica, no âmbito do aprendizado, ser um canal de participação e de discussão de 

temas relevantes da agenda política do país. Nela se estabelecem debates que buscam 
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imprimir uma direção ao desenvolvimento discursivo de questões como: “racismo”, 

discriminação, preconceitos, gênero, cultura, ideologia, “cidadania”, democracia, 

violência, políticas públicas, neoliberalismo, globalização, direitos constitucionais e 

civis, bem como sobre temas recorrentes da sociedade moderna plural.  

No que concerne a este aspecto, é importante voltar a frizar que a construção de 

uma identidade cultural que conforme laços especiais de pertencimento como 

possibilidade concreta de realização da solidariedade social e da virtude cívica, que 

tenha como expressão a participação ativa dos atores sociais no processo decisório de 

responsabilidade social, tem sido o principal objetivo, além de inserir estudantes negros 

nas universidades, do PVNC nos últimos treze anos. Para tal, tem estabelecido uma 

efetiva articulação entre os conceitos de cultura e “cidadania” como possibilidade de 

construção não só de subjetividades individuais, mas acima de tudo, como instrumento 

de construção de uma subjetividade coletiva, como estratégia de luta através da qual o 

coletivo seja o sujeito do processo de transformação social. 

Como meio específico de desenvolvimento desses debates são utilizados como 

dinâmica de ensino, apresentações de filmes, músicas e textos, em uma carga horária 

equivalente à das demais disciplinas, respeitando naturalmente a disponibilidade de 

tempo de cada Núcleo do PVNC. Deve-se ressaltar, no entanto, que as aulas são 

ministradas por professores titulares da disciplina e por pessoas convidadas para 

palestrar, sendo essas pessoas professores ou não, mas que tenham contribuições 

relevantes para as intenções ideológicas da disciplina, como do próprio movimento.  

Na época do seu surgimento, esta disciplina foi formulada como a convergência 

entre a preparação para o vestibular, a conscientização política e a busca de uma 

proposta pedagógica adequada à realidade e aos interesses dos segmentos sociais 

envolvidos no PVNC (Santos, 2002, p. 41). Destaca-se ainda que, desde o seu início 

considerava-se que a educação popular, como finalidade pedagógica do curso, deveria 

assumir um caráter político de conscientização das relações excludentes da sociedade, 

enfocando estas questões com ênfase no nível local e no plano cotidiano.  

Em uma definição ampla, a disciplina compreende um espaço de diálogo entre 

professores, coordenadores e alunos, como instrumento para o entendimento da 

realidade social na qual estão inseridos os estudantes das camadas populares, bem como 

para efetuar reflexões em torno de questões relativas ao processo de constituição de 

identidades sociais. Nesse caso, as identidades sociais são construídas a partir de uma 

relação dialógica, como vimos nas diversas acepções sobre a construção de identidades. 
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No que diz respeito às especificidades políticas que envolvem o desenvolvimento 

da disciplina, em suas implicações pedagógicas, a teoria pedagógica de Paulo Freire 

(1982), traz uma contribuição significativa ao entendimento da inclusão desta disciplina 

em um curso pré-vestibular direcionado às camadas populares —dado que este público 

carece de formação e de informação, como um dos importantes instrumentos para a 

ampliação do “capital cultural”— pois, este autor considera que em uma relação 

educacional a prática da liberdade só encontra adequada expressão em uma pedagogia 

na qual se ofereçam condições de o indivíduo, reflexivamente, descobrir-se e 

conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica.  

Para o autor, o diálogo leva o indivíduo a aprofundar-se na tomada de consciência 

da realidade, através de um processo reflexivo. Com efeito, a reflexividade torna-se a 

raiz da objetivação. No entanto, adverte Freire, ninguém pode se conscientizar 

separadamente dos demais, pois a consciência se constitui como consciência do mundo, 

e como tal ela não pode prescindir de manter relações dialógicas com os demais. Para 

ele, 

... as consciências não se encontram no vazio de si mesmas, pois a consciência é sempre, 

radicalmente, consciência do mundo. O monólogo, enquanto isolamento, é a negação do 

homem; é fechamento da consciência, uma vez que consciência é abertura. O diálogo 

fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; ele é relacional e, nele, 

ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes “admiram” um mesmo mundo; afastam-

se dele e com ele coincidem; nele põem e opõem-se. O diálogo não é um produto 

histórico, é a própria historicização. É ele, pois, o movimento constitutivo da consciência 

que, abrindo-se para a infinitude, vence intencionalmente as fronteiras da finitude e, 

incessantemente, busca reencontrar-se além de si mesma. O isolamento não personaliza 

porque não socializa. Intersubjetivando-se mais, mais densidade subjetiva ganha o sujeito 

(Freire, 1982, p. 11). 

 

De forma substantiva, o que chama a atenção na disciplina “Cultura e cidadania”, 

quando analisada a partir de aspectos que envolvem a construção de subjetividades, é a 

própria concepção ou intenção de se fazer “ver” aos alunos a necessidade de se 

reconhecerem como cidadãos e seres humanos, como da própria missão 

conscientizadora e libertadora que cada um possui, em busca da superação da sua atual 

condição material de existência e subalternidade. É nesse sentido, uma espécie de 

“missionarismo” que busca transformar através da agência humana, com a  chamada 

para a ação coletiva, a estrutura social na qual estão inseridos os indivíduos da 

população negra. Pode-se dizer então que, 

Esse missionarismo busca imprimir valores de relevância impar, que recaem na 

capacidade de gerar processos endógenos, que levem a mudanças de orientação, tornando 

as pessoas que participam do movimento propensas a agir e certamente influenciar na 

atuação da própria sociedade. Nesse sentido, demonstra a importância da criação de um 
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movimento para a participação comunitária, isto é, um movimento para fora, para a 

consecução da solidariedade social (Paiva, 1999, p. 233).    

 

Assim, a conscientização ao se expressar na forma de aprofundamento da tomada 

de consciência determina, por seus objetivos, que o indivíduo ao aprofundar-se na 

realidade, conhecendo-a criticamente, assuma uma consciência crítica da mesma, 

empenhando-se em tornar mais humana esta realidade na qual, e com a qual, ele vive 

através de seus atos e experiências. 

A conscientização como instrumento de conhecimento e reconhecimento de uma 

determinada realidade social torna-se, portanto, o dado basilar que encaminha o 

indivíduo para a transformação da sua realidade e também enseja a libertação da 

subalternidade. Deste modo, o aspecto ideológico intrínseco a esta disciplina é uma 

espécie de “pedagogia” que procura não repetir formas alienantes de ensino, próprias da 

concepção “bancária” da educação:   

...em lugar de comunicar-se, o educador faz "comunicados" e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a 

concepção "bancária" da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos 

educandos é a de receberem depósitos, guardá-los e arquivá-los. Educador e educandos se 

arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não 

há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca 

inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com 

os outros (Freire, 1982, p. 66).  
 

Em oposição a este tipo de pedagogia, Freire utiliza a noção de “pensamento 

dialógico” como meio de ação e libertação da opressão econômica e social mas também, 

e sobretudo, da colonização intelectual: “não a emancipação universal ‘deles’, como no 

projeto iluminista, mas seu complemento, ‘libertação’ da colonialidade, o lado sombrio 

da modernidade” (Mignolo, 2003, p. 360).     

Com efeito, o trabalho político-pedagógico no qual se insere a disciplina “Cultura 

e cidadania” não se mostra como uma mera seqüência de uma educação tipicamente 

monocultural e, portanto, de uma extensão do automatismo da educação, como é o caso 

da concepção "bancária" de educação (Freire, 1982). Ao contrário, os debates nas salas 

de aula imprimem uma direção ímpar ao desenvolvimento discursivo da consciência 

crítica no alunado. Neste “espaço de diálogo” que constitui a disciplina, o que se almeja 

é que os alunos compreendam que fazem parte da vida do país, que têm direitos e 

deveres, que podem e devem fiscalizar os governantes, que o acesso a uma educação de 

qualidade é um direito sagrado. De fato, “essa visão de mundo é mesmo fundamental 
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para a conscientização originada daí, levando a uma postura reflexiva a respeito de 

questões sociais, provocando um nível de participação inovador” (Paiva, 1999, p. 174).   

A disciplina “Cultura e cidadania” tem por objetivo realizar um amplo debate 

sócio-histórico, no sentido de potencializar as ações político-culturais de educandos e 

educadores do PVNC, ou seja, ela busca viabilizar a produção de subjetividades —

também poderíamos dizer, de “significados”— na luta por democracia e justiça social. 

Desse modo, mais do que entregar aos estudantes das camadas populares conteúdos e 

informações relevantes para o seu ingresso às universidades, o objetivo da criação desta 

disciplina é o de propiciar uma formação cidadã, que seja também solidária e societária, 

em uma palavra: “cidadanização”.  

O que se espera é que os alunos do PVNC, dado o reconhecimento do seu 

pertencimento a uma identidade cultural comum, regressem às “suas origens” após a sua 

formação universitária, ou até mesmo durante este processo e, a partir desta formação, 

inovem e renovem as maneiras de auxiliar os seus pares a superar lacunas educacionais 

e a transformar o seu habitus.  
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4 

Os “bem-sucedidos”: bolsistas formados da PUC-Rio  

... mas uma coisa que é importante na PUC-Rio, especificamente, é esse sistema que a 

gente tem aqui: da rede. Seria, a meu ver, o modelo ideal. O mais próximo do que seria o 

ideal, em relação ao que tem sido desenvolvido pelas universidades públicas. Em relação 

a questão das cotas. Por que eu digo isso? Porque aqui na PUC-Rio a gente (...) além do 

fato de ter ensino de qualidade (...) a perspectiva de buscar um auxílio para alimentação, 

passagem (...) a questão da xerox (...) ticket do bandejão (...) o cara não fica abandonado. 

E isso é muito importante, por causa do efeito multiplicador que pode ter e da visibilidade 

que pode dar a essa experiência, que parece ser bem-sucedida.  

 

Ex-estudante da PUC-Rio. Bacharel em Direito (2002).  

Gávea, 05/10/2006.       

 

Este capítulo tem como objetivo principal colocar o leitor em contato com a 

metodologia utilizada para a seleção dos estudantes a serem entrevistados na população 

total de bolsistas da PUC-Rio. Os critérios aqui descritos e discutidos, que foram 

adotados para realizar a seleção desta amostra, buscam responder diretamente ao 

argumento da falta de qualidade acadêmica e/ou profissional a priori, que 

sistematicamente é associada aos beneficiários das ações afirmativas, sejam elas: a bolsa 

de ação social da PUC-Rio, o sistema de cotas das universidades públicas ou o ProUni.   

Iniciei minhas pesquisas sobre os bolsistas egressos da PUC-Rio no âmbito da 

própria universidade, a partir da documentação institucional existente sobre os mesmos. 

Meu objetivo nesta fase da pesquisa era o de identificar o universo da população a ser 

estudada, para conhecer suas características gerais e estabelecer os critérios para a 

seleção de uma amostra não-aleatória, que fosse representativa deste universo e 

significativa para os interesses do trabalho. Meu objetivo central era selecionar um 

grupo de estudantes bolsistas cuja vidas acadêmicas estivessem “acima da média” nos 

seus respectivos Departamentos. 

Em função dos interesses da pesquisa, a análise inicial do universo da população 

estudada se preocupou em descrever quantitativamente os seguintes aspectos: (1) 

distribuição dos bolsistas por rendimento acadêmico; (2)  por local de origem; (3)  por 

gênero, e (4) pelos cursos da PUC-Rio. 

Os critérios de cruzamentos de dados foram assim pensados por entender que uma 

leitura quantitativa inicial desta população permitiria visualizar o alcance e os limites 

das ações afirmativas desenvolvidas pela PUC-Rio, não só por abranger o conjunto da 

instituição, mas também por abarcar o conjunto das comunidades das quais estes 

estudantes são provenientes. Além disso, este tipo de exercício de análise me permitiu 
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perceber que a presença desta população vem transformando a universidade, estrutural e 

academicamente. 

 Antes de qualquer outra consideração, é importante lembrar que não foi efetuada 

conjectura e pesquisa sobre a questão “raça” ou “cor” no âmbito da universidade na 

primeira parte do trabalho, em virtude desta não possuir documentos referentes a estes 

itens sobre os seus estudantes não bolsistas de ação social e, principalmente sobre os 

que são bolsistas, posto que entre os critérios utilizados para a “ação afirmativa” da 

PUC-Rio não está presente o corte racial e sim, o critério da pobreza. Por sua vez, no 

que diz respeito a análise qualitativa, realizada em um segundo momento da pesquisa 

com a entrevistas, utilizei preferencialmente o corte racial, adotando o critério da auto-

identificação dos indivíduos da amostra selecionada.   

Aqui é pertinente acrescentar que a entrada de estudantes negros, na maioria 

pobres, ao campus da PUC-Rio, começou a transformar a ecologia da universidade, não 

só no âmbito acadêmico propriamente dito mas também, e principalmente, no âmbito 

das relações sociais —e raciais— da universidade. O impacto dessa transformação pôde 

ser percebido imediatamente nas relações visíveis e invisíveis, como as entrevistas irão 

deixar claro mais adiante. Academicamente falando, um dos mais significativos 

acontecimentos relacionados a questão racial na PUC-Rio, além da entrada destes novos 

estudantes, e como conseqüência direta disto, foi a fundação e consolidação do Núcleo 

Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente.  

O NIREMA, cuja fundação tive a oportunidade de acompanhar, assim como de 

participar do seu primeiro grande projeto —a aquisição em cópia digital da coleção 

documental do Senador Abdias Nascimento— foi criado em 2003, com o objetivo de 

congregar pesquisas sobre a questão racial de três Departamentos da PUC-Rio: História, 

Serviço Social e Sociologia e Política. Este esforço interdisciplinar nasceu por iniciativa 

da Vice-reitoria Acadêmica, e foi acolhido pelo Decanato de Ciências Sociais, partindo 

da realidade da própria universidade, que hoje conta com um número significativo de 

alunos negros como resultado da política de “ação afirmativa” implementada pela PUC-

Rio desde 1993.  

Reconhecer a importância do NIREMA no contexto das relações raciais da PUC-

Rio, e seu sentido de futuro, é compreender também o percurso pelo qual a universidade 

passou e vem passando. Pensar as práticas atuais da PUC-Rio no que se refere à questão 

racial, das quais o NIREMA é peça central, é também reconhecer a sua influência 

positiva na vida dos estudantes negros que por ela transitam, mesmo passando por duros 
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momentos de estranhamento e sentindo-se estigmatizados em um mundo totalmente 

diferente das suas realidades de origem. No contexto das transformações que a própria 

instituição foi experimentando, o NIREMA vem se afirmando como um espaço novo a 

ser explorado enquanto uma “conquista” do próprio movimento, no processo de 

“afrocidadanização” e construção de uma identidade racial. A esse respeito, já é 

possível sentir uma mudança de percepção por parte de alguns destes estudantes:  

Por conta desse recorte racial, você tem o NIREMA lá, que fez uma diferença naquele 

espaço. Acho que aquele espaço é um espaço formador de opinião (...) eu estava falando 

anteriormente (..) eu tive um estranhamento absurdo. Primeira semana de PUC-Rio eu 

não queria mais voltar para lá, porque eu não me conseguia ver conversando com aquelas 

pessoas. Como é que eu ia estudar num lugar onde a realidade das pessoas é 

completamente diferente da minha realidade? (...) Você se sente mal em alguns 

momentos, com alguns comentários e questões que são levantadas dentro daquele 

ambiente (...) de alguma forma é importante fazer com que aquela universidade comece a 

pensar um pouco sobre a questão racial e de estar pensando nos alunos que passam por 

aquela universidade. Era uma preocupação do professor Augusto [Vice-reitor para 

Assuntos Comunitários]. Eu lembro o tempo em que a gente estava lá, fazendo a semana 

da consciência negra, de se montar um núcleo que discutisse isso e que a gente levasse 

coisas para dentro da universidade, que não fosse só a capoeira, o samba (...) mas que 

trouxesse uma contribuição maior para mudar algumas mentalidades... (Entrevistada 9. 

Formada em Letras no ano de 1998, entrevista em  31/05/2006). 

 

No segundo momento da pesquisa, agora de caráter qualitativo, meu trabalho se 

concentrou na pesquisa de campo, através da qual procurei localizar os egressos 

selecionados, em uma amostra inicialmente imaginada de dez por cento do universo 

(cerca de 40 pessoas). Para estes, planejei entrevistas que procuravam conhecer suas 

histórias de vida, as condições sociais em que se encontravam, as suas interações sociais 

—familiares e comunitárias— e suas próprias percepções das suas trajetórias, a partir da 

formação na universidade. 

Nesta etapa da pesquisa privilegiei como principais eixos temáticos as percepções 

dos entrevistados quanto a: (1) “racismo”, preconceito ou discriminação na esfera do 

trabalho; (2) transformação da vida material após a graduação na PUC; (3) mobilidade 

social no âmbito familiar; (4) reconhecimento, ou rejeição, nas relações com a 

comunidade; (5) participação na comunidade, e (6) identidade racial.   

 

4.1 

A população estudada: documentos e escolhas da pesquisa  

A primeira peça documental que utilizei —a mais importante do ponto de vista 

quantitativo— é proveniente da Vice-reitoria para Assuntos Comunitários da PUC-Rio 
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e se constitui de uma listagem intitulada “Perfil dos alunos bolsistas de ação social 

formados, com ano de ingresso até 1999”.  

Esta lista contém os seguintes dados: (1) nome do aluno; (2) número de matrícula 

—do qual se pode inferir o ano do seu ingresso; (3) curso; (4) Coeficiente de 

Rendimento Acumulado —o principal indicativo da qualidade da vida acadêmica do 

estudante; (5) data de nascimento; (6) bairro; (7) cidade; (8) naturalidade; (9) sexo; (10) 

nome do pai, e (11) nome da mãe. Nela podem ser encontrados 382 alunos bolsistas de 

ação social, estudantes regulares de 18 cursos da universidade e que ingressaram na 

PUC-Rio no período compreendido entre os anos de 1992 a 1999. Como se verá mais 

adiante, para efeitos deste estudo, trabalhei efetivamente com um subconjunto desta 

população, composto por 347 estudantes bolsistas de ação social. A redução de 35 

estudantes do universo total dos bolsistas formados se justifica primeiramente em 

função de que utilizei o ano de 1994 como marco inicial da temporalidade da pesquisa. 

Por este critério, foram desconsiderados 18 estudantes. Além disso, foram igualmente 

desconsiderados 17 estudantes que, embora apareçam na listagem, tiveram CRAs 

inferiores a cinco. 

A temporalidade desta pesquisa está balizada pelos anos de 1994 e 1999. O ano de 

1994 se justifica como referência inicial de tempo, na medida em que foi a partir dele 

que se implementou o convênio estabelecido entre a PUC-Rio e os pré-vestibulares 

comunitários e populares em rede, objeto deste estudo. Desta maneira, como se verá 

mais adiante, os estudantes selecionados para compor a amostra imaginada de dez por 

cento do universo da população de bolsistas, por terem entrado na PUC-Rio entre 

aqueles anos, haveriam se formado entre os anos de 1998 e 2004. Estaríamos falando, 

assim, de profissionais capacitados para entrar no mercado de trabalho nos últimos sete 

anos. Por outro lado, o ano de 1999 foi escolhido como marco final desta 

temporalidade, posto que os estudantes que ingressaram na universidade depois de 1999 

apenas estariam começando a entrar no mercado de trabalho a partir de 2004, ou seja, 

menos de três anos até o fechamento desta pesquisa, um tempo demasiadamente curto 

para se fazer qualquer conjectura sobre oportunidades de ingresso e ascensão na esfera 

do trabalho. 

O segundo conjunto de documentos institucionais, que utilizei na fase inicial da 

pesquisa, provém da Vice-reitoria Acadêmica. Ali obtive estatísticas mais gerais sobre 

os alunos da PUC-Rio que me permitiram situar, com maior precisão, os estudantes 

bolsistas nos contexto demográfico e acadêmico da universidade. Estes documentos são: 
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“Relação do número de alunos matriculados nos Centros, Departamentos e Unidades, 

no período de 1995.1 a 2005.1”; “Relação do número de alunos matriculados nos cursos 

e habilitações, correspondente ao período de 1995.1 a 2004.2”; “Relação com o CR-

médio por curso e por ano de todos os alunos, no período de 1995.1 a 2003.2”; “Relação 

com os alunos matriculados e seu CR-médio, no período de 1992.1 a 2003.2”; “Relação 

com o número de ingressantes, por curso e por ano, no período de 1992.1 a 2003.2”, e 

“Relação com o CR-acumulado por curso dos alunos formados no período de 1992 a 

2003”.  

Cabe comentar que a atitude de franca colaboração dos profissionais das Vice-

reitorias Comunitária e Acadêmica, quando solicitados a contribuir informação de 

acesso restrito, para além da cortesia e espírito de cooperação dos indivíduos 

envolvidos, constitui uma inconstentável evidência do interesse que a PUC-Rio tem por 

compreender o impacto social dos seus programas de ações afirmativas. À respeito da 

importância e dos conteúdos destas para a instituição, o Marco Referencial da 

universidade é claro:   

Em todas as suas atividades, a PUC-Rio, pressupondo que a obtenção de conhecimentos 

e sua transmissão justificam-se como fins em si mesmos, valorizados pelo compromisso 

com a verdade, essencial para o bem das pessoas, almeja: a) Encarnar a opção pela 

pessoa humana que a caracteriza desde a sua origem, e que hoje implica o compromisso 

de colaborar na construção de uma sociedade baseada no respeito e na promoção de 

todos, de modo especial dos mais pobres e marginalizados (Marco Referencial, PUC-Rio, 

parágrafo 5).  

 

4.2 

A seleção dos entrevistados: projetos e processos   

Utilizando os documentos acima mencionados, organizei uma grande tabela de 

referência inicial construída por curso, que me permitiu visualizar a situação acadêmica 

dos bolsistas formados, ao longo dos anos em questão, em relação ao corpo discente dos 

Departamentos da PUC-Rio nos quais eles estão representados (Ver Tabela I – 

Distribuição dos bolsistas por curso e por ano de ingresso em “Anexos”, p. 231). É 

importante lembrar que os bolsistas estudados neste trabalho são os “formados” com 

CRs comparáveis com o CRs médios dos seus respectivos cursos, ou seja, os “bem-

sucedidos” 347 bolsistas de ação social da PUC-Rio, com ingresso entre 1994 e 1999.  

Um dos primeiros e mais relevantes achados da pesquisa é o fato de que a 

população estudada está distribuída em 17 dos 33 cursos regulares23 da PUC-Rio 

                                                           
23 Manual do Aluno de Graduação da PUC-Rio, 2006.  
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(51.5%). Cabe ressaltar, no entanto, que embora eles estejam presentes nos três Centros 

da universidade —CCS (287 indivíduos), CTCH (29) e CTC (31)— há uma forte 

concentração (82,71%) da sua presença no Centro de Ciências Sociais e, em particular, 

no curso de Serviço Social (34%) (Ver Tabela II – Resumo da distribuição dos 

bolsistas por cursos da PUC-Rio em “Anexos”, p. 233).  

Este ponto é de extremada importância por dois aspectos: de um lado, isto pode 

constituir um fator complicador na passagem do programa de bolsas de ação social da 

PUC-Rio para o ProUni, na medida em que este último prescreve uma distribuição 

equitativa dos estudantes bolsistas de ações afirmativas em todas as áreas da 

universidade. Vale lembrar, no entanto, que a distribuição dos bolsistas pelos cursos da 

PUC-Rio não é feita pelo critério de cotas, estando os futuros bolsistas submetidos aos 

critérios estabelecidos pelo concurso vestibular para todos os candidatos. Desta maneira, 

os cursos mais procurados, ou seja, aqueles que têm uma relação candidato/vaga maior, 

tendem a ter menos estudantes bolsistas nos seus corpos discentes, posto que, de uma 

forma geral, o ingresso nestes exige notas mais altas no concurso vestibular (Ver 

Tabela III – Distribuição dos bolsistas por ordem decrescente da relação 

candidato/vaga por curso em “Anexos”, p. 234).  

Por outro lado, a atual realidade da distribuição dos bolsistas pelos cursos da 

PUC-Rio é também muito relevante para a discussão sobre o acesso às carreiras mais 

prestigiosas para a sociedade, um tema que certamente diz respeito a qualquer reflexão 

sobre as conquistas dos indivíduos da população negra na esfera da educação superior. 

Aqui vale lembrar que algumas das carreiras mais valorizadas socialmente são do CCS, 

tais como: Comunicação Social, Direito, Relações Internacionais e Economia e 

Administração. Atualmente na PUC-Rio, apenas um quarto dos bolsistas estão 

distribuídos pelos cursos de maior relação candidato/vaga, o que poderia grosseiramente 

ser associado às carreiras de maior prestígio social, contra três quartos de bolsistas 

acomodados nos cursos onde esta relação é inferior a três candidatos por vaga (Ver 

Tabela III em “Anexos”, p. 234). Além disso, é igualmente importante lembrar que 

estamos falando de apenas a metade dos cursos regulares oferecidos pela Universidade, 

ou seja, ainda há muito a conquistar. 

                                                                                                                                                                          

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/docs/manual_2006.pdf 

 

 

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/docs/manual_2006.pdf
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Posto que a minha preocupação é com as “ações afirmativas” para a população 

negra, meu projeto inicial era selecionar no conjunto de bolsistas formados apenas os 

beneficiários dos convênios da universidade com os pré-vestibulares comunitários e 

populares em rede e, particularmente, os estudantes da população negra. No processo de 

pesquisa percebi que os documentos institucionais não me permitiriam tal escolha, pois 

os dados disponíveis estão agregados sob a categoria “bolsas de ação social”, cujo 

escopo é bastante mais amplo. Para lidar com este importante limite da documentação, 

no que se refere aos interesses da minha pesquisa, utilizei a referência de município de 

origem dos bolsistas para me aproximar da questão racial. 

O raciocínio que adotei se baseia no fato de que a PUC-Rio, ao enfocar a pobreza 

para a concessão das bolsas de ação social, particularmente nas regiões da Baixada 

Fluminense (34% dos bolsistas) e Zonas Norte e Oeste da cidade do Rio de Janeiro 

(total de 38,32%) (Ver Tabela V – Distribuição dos bolsistas por regiões urbanas de 

origem e por cursos em “Anexo”, p. 236), concretamente privilegiou áreas urbanas 

cuja maioria da população é também negra (56,79% e 40,23% de população negra na 

Baixada Fluminense e o município do Rio de Janeiro, respectivamente). O caso do 

município do Rio de Janeiro merece ser comentado, pois a proporção racial de pouco 

mais de 40% para a população negra se refere a toda a cidade, uma porcentagem que 

mascara as desiguais distribuições raciais no espaço urbano, onde as Zonas Norte e 

Oeste da cidade concentram os indivíduos da população negra ou de origem nordestina, 

que muitas vezes se confundem nos Censos do IBGE. Ainda quando se fala de bolsistas 

da Zona Sul (18,15%), os dados se referem principalmente a áreas de favela localizadas 

nestes bairros, onde as proporções raciais estão igualmente “diluídas” na proporção 

geral da cidade. A relação entre pobreza, “raça” e região urbana de origem será mais 

trabalhada na seção “O lócus de origem”. 

Este trabalho me permitiu realizar um exercício de estimativa da presença de 

estudantes negros no interior da população de bolsistas da PUC-Rio, embora não se 

possa determinar com precisão as proporções raciais reais. Este esforço foi realizado, 

como se verá mais adiante, a partir do cruzamento das informações sobre os municípios 

de origem dos bolsistas com as proporções raciais informadas pelo IBGE (Censo 2000) 

para cada um deles (Ver Tabela VII – Distribuição racial estimada dos bolsistas da 

PUC-Rio por municípios de origem em “Anexos”, p. 237). A partir deste exercício foi 

possível inferir que aproximadamente 46% dos bolsistas de ação social da PUC-Rio 

seriam membros da população negra. Guardadas todas as proporções desta estimativa, é 
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possível assumir que pelo menos a metade dos bolsistas não sejam negros, um dado que 

poderia se mostrar muito relevante no momento da realização das entrevistas, posto que 

nelas a questão racial é central. 

Embora, em virtude do meu próprio percurso na PUC-Rio e fora dela, eu tivesse a 

possibilidade de conviver com muitos dos alunos que possuem o perfil buscado pela 

pesquisa, optei por trabalhar com uma amostra selecionada a partir de critérios 

estabelecidos em base à qualidade da vida acadêmica dos entrevistados, correndo o 

risco de encontrar nela menos de 50% de estudantes negros. Esta amostra é, portanto, 

não-aleatória em termos de rendimento acadêmico, porém aleatória do ponto de 

vista racial. Esta escolha da pesquisa se deu por considerar que as discussões 

desenvolvidas neste trabalho requerem a seleção minuciosa de um conjunto de bolsistas 

de elevado rendimento acadêmica, para que não reste dúvida quanto à qualidade da sua 

formação profissional.  

Desta maneira, os critérios para a seleção da amostra têm no Coeficiente de 

Rendimento Acumulado, obtido pelo estudante ao longo da sua formação, o seu 

instrumento principal. É importante saber que o CR é o principal instrumento de 

avaliação do desempenho escolar de qualquer estudante da universidade a cada período 

letivo. O CRA corresponde à média ponderada das notas obtidas pelo aluno nas 

disciplinas cursadas durante a sua permanência na universidade, tendo o número de 

créditos cursados como fator de ponderação. No âmbito da academia o CR é utilizado 

para determinar posições, atribuições e oportunidades abertas aos estudantes, tais como: 

renovação da matrícula para obtenção de vagas em disciplinas/turmas; escolha da opção 

pela habilitação; autorização para mudanças de curso; conquista de monitorias; 

concessão e/ou manutenção de bolsas de desempenho acadêmico, de iniciação científica 

e/ou participarão em pesquisas junto aos órgãos interdisciplinares da universidade, ou 

ligados aos projetos de professores, além das indicações para os estágios. Assim, quanto 

maior for o CR do aluno, melhor situado ele estará na vida acadêmica, cuja estrutura é 

bastante competitiva. Por tudo isso, a importância intrínseca —além de simbólica— do 

CR está no reconhecimento e na valorização do estudante como um indivíduo capaz de 

exercer funções e de ocupar determinadas posições na academia e fora dela. 

Por todas estas razões, a importância atribuída ao CR neste trabalho, como 

indicador principal da qualidade da vida acadêmica dos bolsistas, está ligada ao 

reconhecimento da existência de estruturas de distinção e prestígio no espaço 

acadêmico. Vale lembrar, no entanto, que estas estruturas são também ideológicas e que 
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elas se sustentam também em relações de poder e redes de solidariedade, às quais os 

indivíduos das populações pobre e/ou negra muitas vezes não tem acesso. Ainda assim, 

em última instância, o CR é o instrumento através do qual se pode determinar 

“objetivamente” quem são os estudantes que possuem maior “mérito acadêmico”, ou 

seja, ele permite discutir os aspectos pertinentes aos capitais “culturais” e sociais” 

adquiridos pelo bolsista na sua passagem pela universidade e que, supostamente, ele 

estaria levando para a vida profissional. 

Desta maneira, na Tabela I (Ver em “Anexos”, p. 231) inclui três colunas (E; F, e 

G) que permitem a comparação curso a curso, ano a ano, do CR médio de um 

determinado curso com os CRs médios de todos os seus estudantes ingressados naquele 

ano e, especificamente, com os CRs médios dos seus bolsitas formados. As três colunas 

seguintes (H; I, e J) apresentam uma distribuição destes bolsistas em três categorias de 

“qualidade” da vida acadêmica: “acima da média”, “na média” e “abaixo da média” do 

curso. Estas categorias foram definidas em função da comparação do CR médio dos 

bolsistas, em relação aos CRs médios do curso e da totalidade dos estudantes 

ingressados, com aproximação máxima de uma casa decimal para baixo ou para cima.  

Realizado com o intuito de identificar bolsistas “acima da média” dos diversos 

cursos da PUC-Rio, os quais iria entrevistar, este material permitiu perceber que, ao 

contrário do que muitas vezes se supõe, o desempenho acadêmico dos bolsistas esteve 

“acima da média” dos Departamentos para 51,6% dos casos; “na média” para 40,6% e 

“abaixo da média” apenas para 7,8% dos bolsistas formados (Ver Tabela I em 

“Anexos”, p. 231). O CR médio geral destes bolsistas, quando comparado ao CR médio 

geral dos cursos é superior em 41 pontos decimais (7,76 e 7,35 respectivamente) 

embora, quando comparado ao CR médio geral dos estudantes ingressados, ele seja 11 

pontos decimal mais baixo (7,87 e 7,76 respectivamente). Estes dados quantitativos 

permitem afirmar que até aqui, o impacto das ações afirmativas da PUC-Rio é muito 

mais relevante dos pontos de vista social e racial do que do ponto de vista estritamente 

acadêmico, posto que o desempenho acadêmico dos bolsistas como mostra as 

estatísticas, desmonta a hipótese de desqualificação dos programas acadêmicos. É 

igualmente verdade, que há ainda um conjunto de 14 outros Departamentos da PUC-Rio 

nos quais até 1999 os bolsistas não haviam conseguido ingressar, e outros dez 

Departamentos nos quais, embora eles estejam representados, sua presença não chega a 

cinco por cento do conjunto geral dos estudantes, ou seja, há muito ainda para ser 

conquistado (Ver Tabela II em “Anexos”, p. 233). 
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Demograficamente falando, os 347 bolsistas correspondem à apenas 4,52% dos 

7.675 estudantes ingressados nos 17 Departamentos da PUC-Rio no período. Em termos 

de gênero, há um desequilíbrio importante na população de bolsistas sobre o qual 

caberia refletir, contando-se sete mulheres para cada três homens (Ver Tabela I em 

“Anexos”, p. 231). O ingresso dessa “nova” população na PUC-Rio, indiscutivelmente 

portadora de capitais “social” e “cultural” menos poderosos neste ambiente, embora não 

tenha representado uma menor qualidade de ensino, certamente obrigou esforços 

pessoais dos bolsistas muito maiores para preencher lacunas e vencer obstáculos. Quem 

sabe por aí se comessem as explicar as diferenças de gênero. Fica aqui colocada a 

discussão sobre “baixar a cabeça” como uma pista deixada por uma das profissionais 

entrevistadas.            

Como dito anteriormente, imaginei selecionar uma amostra de indivíduos para as 

entrevistas composta  aproximadamente de dez por cento da população estudada (39 

indivíduos), com representações de bolsistas dos 17 Departamentos, bem como diversas 

categorias de “qualidade” de vida acadêmica. Minha idéia inicial era a de poder pensar a 

inclusão na esfera do trabalho à luz das diferenças de capital “cultural”, a partir da 

referência de “mérito acadêmico”. Esta “amostra imaginada” estava concebida com: 27 

bolsistas “acima da média”, seis bolsistas “na média” e outros seis bolsistas “abaixo da 

média” (Ver Tabela IV – Comparação dos perfis da população e das amostras em 

“Anexos”, p. 235).   

Os indivíduos entrevistados foram selecionados em base aos seus CRs, como 

critério de desempenho acadêmico e tomando-se em conta a sua distribuição pelos 

vários cursos da PUC-Rio. Minha preocupação inicial foi a de verificar estatisticamente 

a representatividade desta “amostra imaginada” em relação à população total dos 

bolsistas formados, em termos de representação nos cursos mais procurados da PUC-

Rio, gênero e região de origem (Ver Tabela IV – Comparação dos perfis da 

população e das amostras em “Anexos”, p. 235).  

O que observei é que esta amostra mantinha as proporções em termos de gênero e 

local de origem, com variações pontuais menores de dez por cento, ou seja, a amostra 

era bastante representativa da população, demograficamente falando. No que se refere 

aos cursos mais procurados, no entanto, a amostra excedia em quase 25 pontos 

percentuais a representação dos bolsistas na população total, indicando uma 

concentração dos bolsistas “acima da média” nos cursos mais procurados da 

Universidade.  



117 

 

No entanto, os dados para contatos com os seus egressos, de que a PUC-Rio 

dispõe, não permitiram localizar boa parte destes indivíduos. Através de 

correspondências e contatos telefônicos obtive respostas efetivas apenas de um terço 

deles, sendo possível consolidar somente o que chamei de “amostra realizada”. Esta está 

composta por 14 bolsistas, representando dez cursos regulares da PUC-Rio, dos quais 

12 pertenciam a “amostra imaginada” e dois outros foram posteriormente incluídos. 

Cabe esclarecer que a inclusão destes dois novos indivíduos foi possível pelo fato de 

que eles sejam oriundos das camadas populares e membros dos pré-vestibulares 

comunitários e populares em rede, porém, por haverem sido integrados aos quadros 

funcionais da universidade, passaram de bolsistas de ação social a funcionários da PUC-

Rio não constando, por esta razão, da listagem inicial na qual baseie a primeira parte do 

trabalho. 

Da mesma maneira que foi feito para a “amostra imaginada”, procurei verificar 

estatisticamente a representatividade da “amostra realizada” em relação à população 

total dos bolsistas formados (Ver Tabela IV – Comparação dos perfis da população e 

das amostras em “Anexos”, p. 235). Em termos de gênero as proporções variaram 

menos de dez por cento. Em termos da representação nos cursos mais procurados da 

PUC-Rio, a distribuição da “amostra realizada” se aproximou bastante mais da 

população total, variando menos de dez pontos percentuais em relação à esta. Em 

termos de desempenho acadêmico os indivíduos da “amostra realizada” compõem um 

conjunto que representa quase que fielmente a proporção de bolsistas classificados 

como “acima da média” e “na média” na população total, com uma variação de menos 

de um por cento em relação à esta. Finalmente, em termos da região urbana de origem, a 

representação da Baixada Fluminense se fez muito mais expressiva, excedendo em 

cerca de 25 pontos percentuais a sua representação na população total.  

Estes aspectos me permitem afirmar que a “amostra realizada” se aproxima muito 

da realidade da população total dos bolsistas em termos de gênero, da sua representação 

nos cursos e de desempenho acadêmico dos bolsistas formados da PUC-Rio. Além 

disso, por concentrar um número maior de indivíduos provenientes da Baixada 

Fluminense, uma região urbana com 56,79% de população negra (Ver Tabela IV em 

“Anexos”, p. 235) é de se esperar que esta seja uma amostra “mais negra” que a média 

dos estudantes bolsistas da PUC-Rio, cuja proporção racial é de aproximadamente 46% 

de população negra. Esta hipótese se confirmou no momento das entrevistas, posto que 

dez dos 14 entrevistados se auto-identificaram como “negros”, como mostra a Tabela 
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IX –  Resumo dos dados demográficos e lócus dos entrevistados em “Anexos”, p. 

238.  

 

4.3 

Os lócus de origem  

Uma leitura das regiões urbanas de origem da população estudada revela que dos 

347 alunos bolsistas formados, mais de três quartos (76,94%, excetuados os bairros do 

Centro e Zona Sul) residem em bairros ou municípios distantes do campus da PUC-Rio 

(Ver Tabela V – Distribuição dos bolsistas por regiões urbanas de origem e por 

cursos em “Anexos”, p. 236). Por força da própria política de ação social implementada 

pela Universidade, esta é certamente uma população pobre, como os  Índices de 

Desenvolvimento Humano destas regiões confirmam. O que desejo argumentar aqui é 

que, além de serem regiões urbanas reconhecidamente pobres, estas são também regiões 

de origem de uma população que é majoritariamente negra (Ver Tabela VI – 

Distribuição racial e IDHs dos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Baixada 

Fluminense em “Anexos”, p. 237). Meu desejo é o de dar sustentação com evidências 

documentais para o argumento de que, ao conceber uma política de ação social para a 

inclusão dos indivíduos da população pobre ao ensino superior, a PUC-Rio acabou por 

desenvolver uma política de ação afirmativa também para a população negra. 

É importante lembrar que o Índice de Desenvolvimento Humano24 vem sendo 

usado desde 1993 pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, adotando 

três indicadores como critérios para a classificação das populações: IDH-E, de educação 

(alfabetização e taxa de matrícula); IDH-L, de longevidade (esperança de vida ao 

nascer), e IDH-R, de renda (PIB per capita). Este é um instrumento padronizado de 

medida comparativa da qualidade de vida das populações, cujos valores vão de zero 

(nenhum desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano total). Valores de 

IDH menores ou iguais a 0,499 indicam um desenvolvimento humano “baixo”; entre 

0,500 e 0,799 “médio”, e maiores ou iguais a  0,800 são indicativos de populações com 

desenvolvimento humano considerado “alto”. 

Para a avaliação do indicador de educação, o cálculo do IDH-E municipal 

considera dois elementos com pesos diferentes. A taxa de alfabetização das pessoas 

acima de 15 anos de idade —com peso dois— e a taxa bruta de matriculados —com 

                                                           
24 Os dados e explicações sobre o IDH discutidos nesta seção foram obtidos em:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/IDH , acessado em 24/05/2006. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%258Indice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%258Indice_de_Desenvolvimento_Humano
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peso um. Os indivíduos maiores de 15 anos, capazes de ler e escrever um bilhete 

simples, são considerados como adultos alfabetizados. A taxa bruta de matrícula é o 

resultado do somatório dos indivíduos entre sete e 22 anos de idade, que freqüentam os 

Ensinos Fundamental, Médio ou Superior. Estão também incluídos nesta conta, 

indiscriminadamente, estudantes de cursos supletivos, de classes de aceleração e de pós-

graduação. Apenas as classes especiais de alfabetização são descartadas para efeito 

deste cálculo.  

Para a avaliação do indicador de renda, IDH-R, o critério usado é a renda 

municipal per capita, ou seja, a renda média de cada residente no município. Para se 

chegar a esse valor, soma-se a renda de todos os residentes e divide-se o resultado pelo 

número de residentes, incluindo-se as crianças e as pessoas com renda igual a zero.  

Como já foi visto anteriormente, dos 347 bolsistas formados da PUC-Rio, 34% 

são oriundos da Baixada Fluminense (Ver Tabela V – Distribuição dos bolsistas por 

regiões urbanas de origem e por cursos em “Anexos”, p. 236). Esta é a segunda 

região mais populosa do Estado, com mais de três milhões de habitantes, só sendo 

superada pela sua capital, Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense está formada por 14 

municípios, dentre os quais a PUC-Rio formou bolsistas de Belford Roxo, Duque de 

Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti. No seu conjunto a 

região tem IDH de 0,703 e IDH-R de 0,632 e IDH-E de 0,817. Em resumo, esta seria 

uma região de população, cuja qualidade de vida é considerada “média”, porém com um 

patamar educacional considerado “alto”.  

É importante observar que o fato de que uma parte considerável da população 

possa ler ou escrever um bilhete simples, ou que os menores de 22 anos estejam 

matriculados em alguma instituição educacional —provavelmente de Ensino 

Fundamental ou Médio, dado o número reduzido de Instituições de Ensino Superior na 

região—, um IDH-E “alto” não significa que a oferta de oportunidades de educação ali 

presentes possa ser considerada “alta”, pelo menos não em termos da sua qualidade 

acadêmica ou nível educacional mais alto atingido. Por outro lado, quando estes 

indicadores são pensados de outra maneira, eles permitem assumir que, posto que do 

ponto de vista da renda a região qualifique como “mediana”, o fato dela possuir um 

IDH-E “alto” sugere a existência de uma forte “demanda reprimida” por ofertas de 

oportunidades educacionais e de trabalho que ajudem a superar uma realidade 

econômica não-condizente com a escolaridade dos seus membros. Em outras palavras, 

para a população da Baixada Fluminense o “alto” IDH-E não está se convertendo em 
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renda, sugerindo que a inserção destes indivíduos na esfera de trabalho está se dando 

através de posições subalternas e, conseqüentemente, de baixa remuneração. Se 

considerarmos a questão da distribuição racial na região, composta por 56,79% de 

população negra (Ver Tabela VI – Distribuição racial e IDHs dos municípios do Rio 

de Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense em “Anexos”, p. 237), a relação entre 

pobreza e “raça” começa a apresentar alguma concretude.      

Na população de bolsistas da PUC-Rio outros 20.17% são provenientes da Zona 

Norte da cidade do Rio de Janeiro25 (Ver Tabela V – Distribuição dos bolsistas por 

regiões urbanas de origem e por cursos em “Anexos”, p. 236). Oriundos dos bairros 

de Riachuelo, Maria da Graça, Méier, Pavuna, Vilar dos Teles, Pilares e Tijuca os 

bolsistas provenientes da Zona Norte vêm da segunda mais populosa região da cidade 

do Rio de Janeiro (IBGE, 2000). A Zona Norte tem um IDH de 0,810, no qual o valor 

do IDH-R é 0,739 e o IDH-E é 0,929. Com um indicador de educação extremamente 

“alto”, comparado com um indicador de renda “mediano”, a relação entre escolaridade e 

renda na Zona Norte parece repetir o padrão observado na Baixada Fluminense.  

Os bolsistas provenientes da Zona Oeste da cidade correspondem à 18,15% da 

população total de bolsistas formados da PUC-Rio (Ver Tabela V – Distribuição dos 

bolsistas por regiões urbanas de origem e por cursos em “Anexos”, p. 236). As três 

regiões que compõe a Zona Oeste: Bangu, Barra da Tijuca e Campo Grande, têm como 

característica comparável o seu baixo adensamento populacional. Bangu apresenta um 

IDH de 0,805, com IDH-R de 0,736 e IDH-E de 0,930. A Barra da Tijuca possui um 

IDH de 0,855, com IDH-R de 0,880 e IDH-E de 0,907. Campo Grande possui um IDH 

de 0,766, com IDH-R de 0,690 e IDH-E de 0,900. O que se observa aqui é que a Barra 

da Tijuca é bastante diferente das duas outras regiões que conformam a Zona Oeste, 

apresentando valores “altos” para renda e escolaridade. Embora ela certamente 

apresente “bolsões de pobreza” internos como, por exemplo, a Cidade de Deus, a região 

da Barra da Tijuca pode ser considerada uma área urbana de “alta” qualidade de vida. 

Nas outras duas regiões da Zona Oeste, o que se observa é um patamar de renda 

“médio” para ofertas de educação “altas”, ou seja, situações comparáveis às da Baixada 

Fluminense e da Zona Norte.  

                                                           
25 Os dados concernentes aos bairros da cidade do Rio de Janeiro inseridos neste trabalho, tais como: 

IDH, população, renda, e outros estão disponíveis no site:  

 http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/ acessado em 28/06/2006. 

 

http://www.rio.rj.gov.br/planoestrategico/
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Ainda da cidade do Rio de Janeiro, a população dos bolsistas formados da PUC-

Rio possui 18,44% de indivíduos provenientes da Zona Sul e 4,61% do Centro da 

cidade (Ver Tabela V em “Anexos”, p. 236). A Zona Sul apresenta um IDH de 0,929, 

com um IDH-R de 0,957 e um IDH-E de 0,971. É importante lembrar que nos diversos 

bairros da Zona Sul, embora compostos majoritariamente por uma população de classe 

média e média alta, reside uma relevante quantidade de pessoas pobres, moradoras das 

favelas localizadas nestes bairros, tornando a situação da Zona Sul bastante comparável 

a da Barra da Tijuca. 

Por outro lado, o Centro da cidade possui um IDH de 0,829, com IDH-R de 0,786 

e IDH-E de 0,918, uma situação comparável com a da Baixada Fluminense, Zona Norte 

e algumas regiões da Zona Oeste da cidade, lócus de origem da imensa maioria dos 

bolsistas da PUC-Rio (76,94%). Vale lembrar que, em termos raciais, não se dispõe de 

estudos de distribuição racial nos bairros ou regiões da cidade do Rio de Janeiro, sendo 

que o valor percentual de 40,23% de população negra para todo o município não leva 

em consideração as concentrações raciais em determinadas regiões da cidade, 

invisibilizando a questão racial (Ver Tabela VI em “Anexos”, p. 237).  

O que este estudo sobre os lócus de origem dos bolsistas formados da PUC-Rio 

busca ilustrar é que, nem as distâncias geográficas, nem as lacunas educacionais, nem as 

desigualdades econômicas, nem as diferenças sociais ou raciais foram, ou têm sido, 

excusas ou empecilhos para os estudantes bolsistas da PUC-Rio na sua busca, através da 

Universidade, dos capitais “cultural” e “social”, que permitam a superação de uma 

realidade perversa de desigualdade social e racial, por mais que as estatísticas e os 

indicadores mascarem realidades ou invisibilizem populações. 

 

4.4 

Os lócus na PUC     

Ao me aproximar, ainda que de forma oblíqua, dos lócus de origem dos bolsistas 

formados da PUC-Rio fez-se mais claras as distâncias sociais, culturais e raciais que 

existiam entre estes estudantes e a própria Universidade no momento do seu ingresso. 

Discutir os lócus deles na PUC-Rio me fará possível considerar os capitais “cultural” e 

“social” que estes estariam levando na bagagem, quando nela se formaram, como 

elemento de análise. 

Quanto a isso, o dado mais interessante é o da distribuição dos bolsistas na 

hierarquia dos cursos “mais procurados” da PUC-Rio (Ver Tabela III – Distribuição 
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dos bolsistas por ordem decrescente da relação candidato/vaga por curso em 

“Anexos”, p. 234). Inicialmente, o fato que mais me chamou a atenção é a presença de 

cerca de 25% dos bolsistas nos cursos “mais procurados” da Universidade, ou seja, de 

maior prestígio, ao contrário do que as lacunas acadêmicas e de “capital cultural” 

poderiam fazer supor. É bom lembrar que estou considerando como cursos “mais 

procurados” aqueles cuja relação candidato/vaga seja maior ou igual a três. Estudar em 

um dos prestigiosos cursos da PUC-Rio, tais como Direito, Comunicação Social ou 

Economia e Administração é um privilégio almejado pelos próprios membros das elites 

sociais e econômicas da cidade, posto que a partir destes lócus boas oportunidades na 

esfera do trabalho se potencializam. É deste tipo de lócus que se enunciam os indivíduos 

que contam com mais do que uma formação acadêmica de excelência no momento de 

ingresso na esfera do trabalho, mas também, e talvez principalmente, com poderosos 

capitais “cultural” e “social”.   

Por outro lado, no habitus cultural da sociedade brasileira algumas profissões, 

especialmente aquelas ligadas às áreas das Ciências Humanas e Sociais, ou mesmo das 

ditas “Ciências Sociais Aplicadas”, são pouco valorizadas e, o que é mais grave, muito 

pior remunerada. Daí decorre, muitas vezes, que estas sejam carreiras “pouco 

procuradas” na hora da escolha profissional. Este aspecto é bastante relevante para este 

trabalho, pois é sabido que ser formado na PUC-Rio em Direito, Comunicação Social 

ou Economia e Administração é diferente de ser formado pela mesma universidade em, 

digamos, Serviço Social, Sociologia, História, Geografia ou Pedagogia, áreas 

disciplinares da Universidade que recebem quase três quartos dos bolsistas. E isso vale 

para os indivíduos das populações negra e não-negras. 

 Aqui é importante lembrar que há também algumas estratégias utilizadas pelos 

estudantes provenientes das camadas populares que, por reconhecerem suas lacunas 

acadêmicas no momento do ingresso, optam inicialmente pelos cursos “menos 

procurados”, contando com a possibilidade de uma futura transferência interna para os 

cursos mais prestigiados, a partir de um bom desempenho acadêmico ao longo da sua 

formação, naturalmente a ser confirmado.  Porém, é igualmente importante lembrar que 

as escolhas de cada indivíduo, e dentre elas a escolha profissional, têm a ver com os 

universos familiar, educacional e comunitário deste, ou seja, com a sua socialização. 

Decorre daí que a escolha profissional não seja exclusivamente determinada pela 

perspectiva de uma inserção “prestigiosa” e bem remunerada no mercado.  
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Entendo que as prioridades dos indivíduos provenientes das comunidades pobres 

estão principalmente ligadas a melhoria da qualidade de vida dos seus familiares e da 

sua comunidade. É verdade que isto implica em escolhas profissionais cujas 

remunerações sejam convincentes, mas é igualmente verdade que muitas vezes o que se 

busca principalmente é uma formação que forneça instrumentos para enfrentar as 

desigualdades sociais vividas e vivenciadas no cotidiano do seu lócus de origem. Isto é 

particularmente verdadeiro para aqueles indivíduos que estão comprometidos com as 

lutas dos movimentos sociais contemporâneos. Não surpreende, portanto, que tantos 

intelectuais negros estejam optando por carreiras nas áreas das Ciências Sociais da 

PUC-Rio. Este argumento é importante porque implica em rever concepções 

preconceituosas sobre certas profissões e posições ocupadas por determinados 

segmentos sociais. Isto implica também na necessidade de que a universidade seja mais 

sensível às demandas acadêmicas dos representantes dos movimentos sociais que 

começam a fazer parte do seu corpo discente. 
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5 

O que faz que sejamos melhores hoje?   

Eu posso falar que houve uma divisão na minha vida na época que eu entrei no pré-

vestibular, porque eu ganhei uma consciência ali (...) faltava isso na minha vida, alguém 

ou um grupo que, (...) mostrasse para mim porque eu me sentia excluída (...) foi decisivo 

na minha vida, porque ali eu percebi que podia transformar alguma coisa (...) aquilo ali 

foi o que decidiu, na verdade, o que eu seria (...) meu papel ou a minha missão, se é que a 

gente pode dizer que isso seja “missão na sociedade”, seja em sala de aula, seja numa 

roda de amigos, ou, mesmo na família (...) de certa forma, ficou tão aflorada em mim essa 

percepção de eu me sentir como negra. Foi, na verdade, o que me fez ser melhor, hoje, 

como pessoa. 

Ex-estudante da PUC-Rio. Bacharel em História (2001). 

Rio de Janeiro, 24/03/2006.                     

 

Este capítulo tem por objetivo conhecer, descrever e interpretar as percepções dos 

entrevistados sobre as suas próprias trajetórias individuais após a formatura na PUC-

Rio, não apenas no que se refere ao seu ingresso no mercado de trabalho, como também 

no que diz respeito ao impacto social que a sua passagem pela graduação na 

Universidade teve para eles mesmos, para as suas famílias e comunidades de origem. 

Além disso, busco conhecer as identidades raciais dos entrevistados, a partir do critério 

de auto-identificação.   

 

5.1 

As entrevistas: 14 histórias de superação  

Iniciei as entrevistas em fevereiro de 2005, nos locais que foram escolhidos pelos 

próprios entrevistados, de tal maneira que se apresentasse a oportunidade de estabelecer 

relações pessoais com cada indivíduo em sua casa ou local de trabalho. A partir de um 

questionário composto por 15 perguntas fechadas, que foi aplicado a cada um dos 

entrevistados indistintamente, estabelecemos conversas que tornaram visíveis certos 

processos íntimos que, por serem muitas vezes inconscientes, eram  pouco conhecidos 

pelos próprios entrevistados. Todas as entrevistas foram integralmente gravadas e 

transcritas, com a preocupação central de manter-me fiel ao que foi dito. Entretanto, 

para a construção deste capítulo, retifiquei expressões coloquiais, suprimi repetições 

desnecessárias e pontuei as sentenças de acordo com a minha percepção da ênfase 

empregada na forma falada, tudo isso com o objetivo de que as citações ficassem mais 

claras para o leitor. Durante as entrevistas, no entanto, preferi não intervir e apenas 

anotar e identificar alguns simbolismos presentes.  
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Cabe lembrar que no que se refere à questão racial, utilizei como critério a auto-

identificação que, por ser muitas vezes mais subjetiva do que objetiva, permite que o 

entrevistado reconheça sua forma de pertencimento a um determinado grupo racial na 

sociedade em que vive. Foi a partir desta definição que cada um dos entrevistados 

expressou a sua percepção sobre a presença do “racismo”, ou a sua ausência, no 

mercado de trabalho: a partir das suas próprias vivências.  

Este processo de interação face-a-face serve para melhor entender como as 

ideologias dominantes, refletidas e reforçadas pelos diferentes tipos de discurso a que as 

pessoas estão expostas, estruturam as instituições e moldam a vida cotidiana das 

pessoas. É necessário ouvir não apenas o que as pessoas dizem de suas vidas concretas, 

mas também “como” elas falam sobre suas vidas. A utilização de relatos de histórias 

pessoais oferece para o pesquisador a possibilidade de conhecer não apenas os fatos, 

mas também, a experiência emocional de seus sujeitos a esse respeito. Ao falar, as 

pessoas articulam suas experiências e refletem sobre os significados destas experiências 

para si próprias e para os outros. Deste modo, pode-se obter um quadro mais amplo de 

como a entrevistado se percebe no mundo, de como e a quê ele atribui valor e do 

significado particular por ele atribuído as suas ações e ao seu lugar no mundo. 

Vale ressaltar que a importância do relato auto-biográfico está em permitir que a 

trajetória de vida de cada ator social seja reinterpretada desde sua condição atual, como 

projeção do seu passado. A relevância desta etapa está no fato de se poder apreender em 

que condições e posições estes profissionais foram absorvidos no mercado de trabalho, 

assim como, analisar o impacto e a transformação que esta formação teve em sua vida 

material, em suas relações familiares e comunitárias. Significa também uma 

oportunidade de se fazer exame, em âmbito microssocial, de uma realidade percebida 

quase que exclusivamente em estudos macrossociais, como é o caso da discriminação 

contra a população negra na esfera do trabalho.       

Estou convencido de que para o estudo da situação atual da população negra 

qualificada nas relações hierarquizadas da esfera do trabalho, seja imprescindível uma 

análise que parta deste tipo de procedimento. Esta visão de detalhes das relações, 

permite a ampliação do conhecimento sobre como se apresenta no âmbito sociocultural 

brasileiro a questão do “racismo” e da discriminação na esfera do trabalho. 

Mesmo reconhecendo que há muito ainda a ser feito para superar o abismo das 

desigualdades social e racial no Brasil, acredito que um importante primeiro passo foi 

dado a treze anos atrás pelo PVNC em parceria com a PUC-Rio. A partir deste primeiro 
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movimento, ocorreram transformações e surgiram novas demandas, tanto na 

Universidade, como nas próprias comunidades de origem da população pesquisada. 

Reconhecer este fato é reconhecer também os créditos de autoria, e os valores culturais 

e simbólicos, das importantes transformações ocorridas no seio da “sociedade civil” 

brasileira nas duas últimas décadas. 

O momento de cada uma das entrevistas se configurou como um reencontro de 

antigos amigos e o começo de novas amizades. Estar frente-a-frente com cada um dos 

entrevistados, na dupla condição de pesquisador e companheiro de luta, me ofereceu 

acesso a uma linguagem de gestos, olhares, sorrisos e silenciamentos que falavam de 

tensões e angústias, mas também de orgulhos e prazeres decorrentes de muitas 

realizações. O tema da minha tese despertou interesse e o desejo de dizer alguma coisa 

que eventualmente ainda não havia encontrado uma oportunidade de ser expressa. 

Quem sabe um “balanço” a posteriori:  

...você me fez relembrar um tempo da PUC-Rio, que a gente fazia parte (...) Aquela 

loucura de estar na biblioteca procurando livro. Ficar horas e horas... Na verdade, estava 

relembrando um tempo muito bom da minha vida, que era de poder estar lá, naquele 

mundão de livros e aprender sempre. Não que eu tenha parado de aprender, lógico, mas 

era um momento muito especial da minha vida. Era um momento em que eu me sentia 

única ali. Era o momento da universidade! Para mim, foram momentos muito difíceis 

mas, ao mesmo tempo (...) eu sinto falta daquele lugar (...) ao mesmo tempo em que eu 

sofria muito, aflita por saber que eu não pertencia aquele lugar, porque não tinha nada a 

ver comigo mas, por outro lado, eu comecei ao longo do tempo a perceber que eu fazia 

parte daquilo ali sim. Porque, na verdade, era um elemento diferencial em meio a tantas 

coisas que as pessoas querem homogeneizar. O legal é ser diferente, né? (Entrevistada 5. 

Formada em História no ano de 2001. Rio de Janeiro, 24/03/2006).                     

 

A semelhança de minha trajetória de vida com a dos entrevistados facilitou 

substancialmente a realização das entrevistas. Nenhum deles se negou a encontrar-se 

comigo para responder as questões, ao contrário, todos atenderam prontamente ao meu 

convite, colocando-se sempre a disposição. Creio que por esta razão não ocorreu aquilo 

que Bourdieu (1998) chama de “violência simbólica” na relação do entrevistado com o 

entrevistador, a qual “acontece toda a vez que o pesquisador ocupa uma posição 

superior ao pesquisado na hierarquia das diferentes espécies de capital, especialmente 

do capital cultural” (Bourdieu 1998a, p. 695). 

 Esta identidade de trajetórias assegurou efetivamente a tranqüilidade da 

realização das entrevistas, através da qual pude oferecer uma escuta atenta, garantida 

pela “proximidade social” e, muitas vezes, “racial” que mantenho com os entrevistados. 

Para Bourdieu,  
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A proximidade social e a familiaridade asseguram efetivamente duas condições principais 

de uma comunicação “não-violenta”. De um lado, quando o interrogador está socialmente 

muito próximo daquele que ele interroga, ele lhe dá, por sua permutabilidade com ele, 

garantias contra a ameaça de ver suas razões subjetivas reduzidas a causas objetivas; suas 

escolhas vividas como livres, reduzidas aos determinismos objetivos revelados pela 

análise. Por outro, encontra-se também assegurado neste caso um acordo imediato e 

continuamente confirmado sobre os pressupostos concernentes aos conteúdos e às formas 

da comunicação: esse acordo se afirma na emissão apropriada, sempre difícil de ser 

produzida de maneira consciente intencional, de todos os sinais não verbais, coordenados 

com sinais verbais, que indicam quer com tal o qual enunciado deve ser interpretado, quer 

como ele foi interpretado pelo interlocutor. (Bourdieu, 1998a, p. 697).   

 

Protegido pelo meu passado e pela minha “raça” de impor uma comunicação 

violenta aos meus entrevistados, pude desenvolver com tranqüilidade o trabalho de 

conhecer suas histórias de vida.     

Dos 14 indivíduos entrevistados, seis encontram-se atualmente completando a sua 

formação profissional, através de programas de pós-graduação acadêmicos, Mestrado 

ou Doutorado e três deles o fazem através de cursos de Especialização. Os outros cinco 

não estão desenvolvendo estudos de pós-graduação. 

Quanto à auto-definição racial, inicialmente cabe salientar que nenhum dos 

entrevistados opôs, ou questionou, a utilização do conceito de “raça” na formulação da 

pergunta, o que interpreto como um indicador da aceitação generalizada da pertinência 

da reflexão sobre os bolsistas da PUC-Rio em termos raciais, e não apenas em termos 

da sua pobreza. Dos entrevistados, dez indivíduos se percebem como pertencentes à 

“raça negra”, um se declara “branco”, um se declara “moreno” e dois não se definem 

em termos raciais (Ver Tabela VIII – Dados demográficos e lócus na PUC dos 

entrevistados e Tabela IX –  Resumo dos dados demográficos e lócus dos 

entrevistados em “Anexos”, p. 238).  

No que se refere à percepção de “racismo” no mercado de trabalho, 

independentemente das dissimulações e sutilezas presentes nas suas relações, um tema 

que aparece nas entrevistas e que vou abordar mais adiante, as respostas obtidas indicam 

que sete entrevistados declararam não perceber a existência de “racismo” em relação a 

sua pessoa, embora três deles declarem haver percebido “racismo” nas relações de 

outras pessoas. Os outros sete declararam que sofreram manifestações de “racismo” no 

trabalho, seja direta ou indiretamente (Ver Tabela XII – Resumo das respostas dos 

entrevistados em “Anexos”, p. 241).  

Em relação ao ingresso no mercado de trabalho, nove dos entrevistados estão 

trabalhando na área da sua formação desde o tempo da graduação, enquanto que cinco 
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vem se empregando com ocupações de outras atividades profissionais, havendo 

ingressado às suas áreas de capacitação específica mais recentemente (Ver Tabela XII 

– Resumo das respostas dos entrevistados em “Anexos”, p. 241).  

Do ponto de vista da posição profissional ocupada, 11 entrevistados afirmam estar 

atuando em posições condizentes com a sua formação, sendo que destes, apenas oito 

afirmam receber o salário compatível com a sua função, quando comparado com os dos 

demais trabalhadores de mesma posição, experiência e “capital cultural” na empresa 

onde atuam. Para estes oito indivíduos não se pode falar de práticas discriminatórias, 

nem do ponto de vista da posição ocupada, nem da remuneração recebida. Os outros três 

indivíduos do total dos entrevistados afirmam que os seus salários não são compatíveis 

com a posição ocupada, utilizando-se do mesmo critério de referência salarial. Para 

estes, que estão empregados em posições condizentes com a sua formação, é possível 

falar de uma “discriminação salarial”. Finalmente, três dos entrevistados afirmam que 

sua atual condição profissional ou salarial não condiz com a sua formação (Ver Tabela 

XII – Resumo das respostas dos entrevistados em “Anexos”, p. 241).  

Do ponto de vista dos tipos de empresa ou empregador para os quais trabalham os 

entrevistados, a pesquisa mostrou que quatro indivíduos trabalham como funcionários 

efetivados do setor público, especificamente em escolas municipais ou estaduais; quatro 

como funcionários efetivados de empresas privadas; dois através de contratos 

temporários ou como empregados terceirizados por empresas privadas; um como 

funcionário efetivado da PUC-Rio; dois como funcionários efetivados de ONGs e um 

na sua própria ONG (Ver Tabela X – Mobilidade espacial e profissional dos 

entrevistados em “Anexos”, p. 239). 

Quanto à mobilidade social individual e familiar a partir da passagem pela 

Universidade, as respostas obtidas apontam que 12 dos indivíduos entrevistados 

declararam que a sua condição de vida material melhorou, contra apenas dois indivíduos 

cujas condições materiais de existência não apresentaram melhora após a formatura. 

Independentemente da extensão desta “melhora” percebida (Ver Tabela XII – Resumo 

das respostas dos entrevistados em “Anexos”, p. 241), as respostas apontam para a 

vivência de  algum tipo de mobilidade social individual e familiar, tanto no âmbito 

econômico, como nos âmbitos cultural e simbólico. Isto permite crer que a aquisição de 

“capital cultural” por parte dos entrevistados foi fundamental para a transformação do 

habitus familiar. Neste particular, deve-se considerar que para alguns entrevistados a 

mobilidade é percebida, principalmente, pelo efeito multiplicador da sua trajetória junto 
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aos seus familiares mais próximos — especialmente filhos, sobrinhos e irmãos mais 

jovens— que passam a “sonhar”, e “investir”, por melhores oportunidades. Ainda a 

respeito da mobilidade social vale a pena observar os dados quanto aos locais de 

moradia de origem e após a formatura, resumidos na Tabela X – Mobilidade espacial e 

profissional dos entrevistados (Ver em “Anexos”, p. 239), que indicam a mobilidade 

espacial urbana dos indivíduos entrevistados, tanto para analisar a percepção de 

“melhora” nas condições materiais de existência, quanto para refletir sobre “pertenças” 

e “identidades”.     

No que tange às relações dos indivíduos entrevistados com as suas comunidades 

de origem, as respostas obtidas indicam que nove dos entrevistados se sentem 

reconhecidos pelos seus pares. Todos estes, em algum momento, participaram dos 

movimentos sociais das suas comunidades de origem. Destes, seis —todos provenientes 

do PVNC— tem se mantido ativos junto aos movimentos sociais da comunidade através 

do pré-vestibular, de algum projeto social próprio ou de outras formas de atuação na 

vida local, enquanto que três —dois deles provenientes do PVNC— se declaram 

atualmente “afastados” dos movimentos sociais. Outros cinco indivíduos do (total dos 

entrevistados) —dois deles provenientes do PVNC— não contribuem atualmente, ou 

contribuíram no passado, com os movimentos sociais das suas comunidades de origem 

(Ver Tabela VIII – Dados demográficos e lócus na PUC dos entrevistados e Tabela 

XII – Resumo das respostas dos entrevistados em “Anexos”, pp. 238/241. O destaque 

para o PVNC se justifica aqui, pois este constitui um indicador importante do impacto 

do trabalho deste pré-vestibular popular em rede que, como foi visto anteriormente, 

dedica uma atenção e tempo preciosos à disciplina “Cultura e cidadania” no afã de 

contribuir para o processo de “afrocidadanização” nas comunidades onde atua.  

 

5.2 

Os entrevistado(a)s: uma amostra de “sucessos”  

Comecei as entrevistas com uma profissional formada em Ciências Sociais em 

2002, cujo ingresso na PUC-Rio se deu por intermédio do convênio com o PVNC. 

Encontramos-nos nas dependências da Biblioteca Central da PUC-Rio, no local 

destinado a estudos em grupo. Por estar no período de férias este local encontrava-se 

vazio, e ocasionalmente entrava uma pessoa ou duas, de forma que pudemos conduzir a 

entrevista com certa tranqüilidade.  
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Eu já a conhecia fazia algum tempo, porém não tínhamos uma amizade muito 

grande, mas tal fato não serviu de impedimento, ao contrário, serviu para nos 

aproximar. Tal como fiz com todos os entrevistados, principiei por explicar rapidamente 

o tema e objetivos da tese, os critérios utilizados para a seleção do seu nome e os 

caminhos percorridos para encontrá-la. Sempre sorridente e de bom humor, suas 

respostas foram bastante longas e firmes, muitas enfáticas em determinadas questões, 

principalmente naquelas referentes às relações raciais.     

Filha caçula de uma família de cinco irmãos, órfã de pai, cuja mãe é aposentada, 

ela foi a primeira da família a conseguir concluir um curso universitário. Seu irmão 

mais velho, deficiente visual, estudou Administração de Empresas em outra 

universidade particular do Rio de Janeiro, mas não conseguiu concluir o curso, 

trabalhando atualmente como técnico. Ao falar desse irmão, a entrevistada demonstrou 

gratidão pelo seu apoio e influência na construção da sua própria carreira. Logo depois 

que entrou na PUC-Rio, a entrevistada conseguiu estimular uma outra irmã a buscar 

uma oportunidade de educação superior. Esta irmã estuda atualmente em uma 

universidade pública do Rio de Janeiro.  

Ao responder-me sobre as suas impressões em relação a sua formação na 

graduação, ela se mostra consciente das limitações e do condicionamento que a 

insuficiência do seu “capital cultural” primário impõe no início da vida universitária ao 

estudante proveniente das comunidades pobres, muitas vezes não por culpa deste, mas 

por imposição até do próprio currículo escolar transmitido a tais estudantes pelas 

escolas públicas do ensino médio. Assim, não se considera uma aluna “acima da 

média”, muito embora apresente um excelente CRA devido, principalmente, a 

defasagem curricular entre o colégio público e o privado, segundo a sua percepção ao 

entrar no ensino superior,   

A gente vem, infelizmente, de uma defasagem de nosso ensino: seja do primário ao 

segundo grau, ou ensino médio, vem com uma defasagem muito grande. Então, no 

primeiro período nas aulas que eu tinha, eu percebia a dificuldade no sentido de muitos 

autores comentados na sala pelos professores, eu às vezes nem tinha ouvido falar (...) 

tinha alunos na sala que tinham estudado aqueles autores quando eles estavam no ensino 

médio (...) assim eles têm um conhecimento amplo, conhecimento geral que a gente dessa 

escola pública, ou particular que não tem qualidade (...) na verdade, a gente não tem, 

porque o que a gente estuda ali é aquilo já pronto, mastigadinho. Por exemplo, muitas 

vezes a gente vai fazer um ensino médio (...) eu ainda fiz formação geral, eu ainda tive 

matemática, física, química, mas a grande maioria, que eu percebia no pré-vestibular, que 

fizeram formação de professores, que fizeram contabilidade, eles não viam nada, não 

tinha aula de física, de química, não tiveram, não sabiam o que era, chegaram no pré-

vestibular, levavam aquele choque (Entrevistada 1. Formada em Ciências Sociais no ano 

de 2003. Rio de Janeiro, 16/12/2005).    
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Esta defasagem curricular não foi um impedimento em relação ao seu aprendizado 

acadêmico, muito pelo contrário, serviu de estímulo a que dedicasse cada vez mais aos 

estudos,  

... há essa diferença, que a gente não pode deixar de lado. É importante, mas eu também 

vi alguns alunos que estudaram em uma escola bacana e que também tinham as mesmas 

dificuldades que eu. Assim, há uma coisa pessoal também. Tem pessoas que não se 

dedicam, podem estar estudando numa escola caríssima, pode ter um acesso vasto a 

muitas coisas, mas não se dedicam. Sempre fui uma aluna de me dedicar ao estudo, mas 

não foi só aqui na PUC-Rio. Sempre estudei com essa dedicação, fazendo qualquer tipo 

de curso: vou aprender qualquer coisa, eu gosto de estudar. Quando eu entrei na PUC eu 

me dediquei. Eu fui uma aluna que aqui eu tentei não só entrar na sala de aula para 

simplesmente estudar e voltar para casa, mas eu quis aproveitar, como o nome já diz, o 

universo, o que a universidade pode me oferecer. Então, eu ficava muito tempo na 

biblioteca estudando. Vim ter computador agora, a pouco tempo. A Internet 

principalmente, a gente não vive hoje sem a Internet e sem o computador (Entrevistada 1. 

Formada em Ciências Sociais no ano de 2003. Rio de Janeiro, 16/12/2005).    

 

Declara que tem dificuldades para ingressar no mercado de trabalho na área de 

formação, tendo trabalhado durante algum tempo como secretária da presidência de um 

hospital, sua dificuldade em ingressar se deve, em função também de sua insuficiência 

em relação a um dos aspectos do “capital social”, as redes de sociabilidade, que segundo 

ela, “no nosso meio das Ciências Sociais o que acontece é que você tem que estar no 

meio das redes, estar no convívio para conseguir trabalho. Infelizmente é assim. Tem 

que ter a indicação” (Entrevistada 1. Formada em Ciências Sociais no ano de 2003. Rio 

de Janeiro, 16/12/2005).     

Atualmente trabalha em uma pesquisa sobre ações afirmativas nas universidades. 

Como no processo de realização de entrevistas as observações pertinentes servem de 

apoio para que o entrevistador se veja também como indivíduo do processo, esta 

entrevista por ser justamente a primeira, definiu os passos das posteriores entrevistas. A 

partir de algumas das suas observações, especialmente após a conclusão da entrevista, 

acrescentei não só outras questões ao meu questionário, mas também pude ampliar o 

escopo das minhas observações para poder perceber detalhes, que espero expressar com 

clareza, nas demais entrevistas.  

A segunda entrevistada é uma profissional graduada em Tecnologia de 

Processamentos de Dados, desde 2000. Esta é uma das entrevistadas que não ingressou 

na PUC por intermédio de um pré-vestibular comunitário ou popular em rede. Nosso 

contato se deu como aconteceu para todos os estudantes da amostra imaginada, através 

de carta enviada pelo Correio. Logo após receber a carta ela entrou em contato comigo 
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por e-mail e posteriormente ligou-me para agendarmos nosso encontro. Marcamos então 

na empresa em ela que trabalha como funcionária terceirizada no setor de informática a 

quatro anos. Encontramos-nos nas dependências desta empresa, no centro da cidade do 

Rio de Janeiro, um pouco antes de iniciar o expediente. Por não ser funcionária 

efetivada e por não possuir autorização para me recepcionar em seu ambiente de 

trabalho, nos encaminhamos para o refeitório, onde pudemos conversar e ela pode 

responder minhas perguntas com certa tranqüilidade, muito embora em alguns 

momentos, especialmente naqueles em que entravam algumas pessoas no local, ela 

tenha baixado a tonalidade de sua voz, como se não quisesse ser ouvida por 

determinadas pessoas.   

Mas estar no refeitório, um espaço “neutro” foi determinante para que pudesse 

extrair da entrevistada algumas das respostas que desejava, principalmente nas 

perguntas relacionadas à questão de mobilidade no emprego e sobre a questão da “raça”. 

Ela mesma reconheceu que se estivéssemos no local onde exerce suas atividades 

normais talvez não respondesse as questões do jeito que queria e que pediria para pular 

tais perguntas. Disse-me ainda que ela e sua família ficaram muito felizes com minha 

proposta de trabalho, pois conforme suas palavras “quase ninguém quer saber da gente e 

é muito importante quando alguém se preocupa com a nossa vida” (Entrevistada 2. 

Formada em Tecnologia em Processamento de Dados no ano de 2000. Rio de Janeiro, 

13/03/2006).    

A entrevista transcorreu com certa tranqüilidade com a entrevistada sorrindo em 

diversos momentos ante as perguntas colocadas, mas estes sorrisos não me pareceram 

sorrisos comuns, ou mesmo de satisfação ou de alegria, muito embora possa afirmar que 

seja uma pessoa muita bem humorada e feliz, mas um sorriso que traz em sua expressão 

certa angústia, dada a oportunidade de falar da sua própria condição social e do que 

observa em relação a sociedade como um todo. A entrevistada me pareceu ser uma 

dessas pessoas que tem muito a dizer, mas que não tem a oportunidade de fazê-lo. Ela é 

a filha mais velha de uma família pequena, composta somente por seu pai, sua mãe e 

uma irmã. Revela que em sua família, no que diz respeito a educacional formal, seu pai 

possui somente a quarta série do Ensino Fundamental e que a sua mãe terminou o 

primeiro grau estimulada pela entrada dela e da sua irmã na universidade. Declara que a 

irmã tem a mesma formação profissional que a sua, enfrentando os mesmo tipos de 

problemas em relação ao mercado de trabalho. Atualmente, ela trabalha como analista 
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de sistemas, faz Mestrado e tem como projeto de futuro dar aulas, inclusive na PUC-

Rio, onde observa a presença de pouquíssimos professores negros.  

Esta é uma das entrevistadas que conseguiram ingressar no mercado de trabalho 

durante a sua graduação, através daquilo que a Entrevistada 1 chamou atenção de que é 

preciso ter para se conseguir emprego: uma rede de relacionamentos. Desta forma, ela 

informa que ingressou de imediato no mercado de trabalho por indicação de um dos 

seus professores. Ao falar-me de sua percepção em relação a sua formação, afirma ter 

sido uma aluna acima da média, principalmente por ter já no primeiro período obtido 

um excelente desempenho, destacando o fato de a partir do segundo período ter 

começado a fazer monitoria e de ter permanecido nessa função durante três períodos, na 

Disciplina Lógica Matemática.  

Mas este bom desempenho não a impede de reconhecer as dificuldades que teve 

no decorrer de seu aprendizado. A exemplo da primeira entrevistada, faz sérias 

observações sobre a questão do currículo para os Ensinos Fundamental e Médio, e sobre 

o que é cobrado no exame de vestibular para se ingressar nas universidades, exaltando o 

esforço individual que cada um de nós temos que fazer para superarmos tal defasagem. 

Em sua fala percebe-se claramente que a questão da oportunidade para o ingresso ao 

ensino do terceiro grau, para a população negra e pobre, principalmente a partir da 

implementação das ações afirmativas no Brasil, é um dos instrumentos mais 

importantes para ampliar a igualdade de oportunidades dos estudantes das camadas 

populares para seu ingresso no ensino superior:   

Eu sou a favor das cotas porque eu sempre estudei em colégio público. Mesmo sendo a 

melhor aluna do colégio público, as matérias que davam eram... [deficientes?] No 

primeiro grau, tudo bem, mas quando chega no segundo grau já diferencia um pouquinho. 

Eu também tive um agravante maior, porque eu fiz técnico. Eu fiz um segundo grau 

normal, de formação de professores, e depois eu fiz técnico em contabilidade. Isso é até 

uma coisa comum para o pessoal que mora na Zona Norte, Zona Oeste, porque a gente já 

tem aquela preocupação de começar a trabalhar (...) a gente faz o segundo grau técnico e 

depois faz outro, se for preciso, e a gente vai estudando (...) é até uma coisa comum. Só 

que quando chega a hora da entrada na faculdade é uma coisa mais difícil a gente 

conseguir entrar, porque a matéria não está de acordo com o que é cobrado no vestibular. 

Então, eu concordo com esta parte de ter cota para a entrada para o vestibular, não só para 

negros, mas para quem veio do colégio público, porque é totalmente diferente. Por 

exemplo, eu vim de colégio público, de colégio técnico, que era um pouco diferente. A 

gente tem dificuldade na hora de entrar sim, porque a matéria que é cobrada é totalmente 

diferente do que o que foi dado, mesmo você tendo se esforçado durante anos, é diferente. 

Só que depois que a gente entra (e eu não fui a única que fui bem nos cursos na 

faculdade) a gente se esforça, a gente se iguala ou tem o desempenho melhor do quem 

veio de colégio particular, porque você começa a estudar uma coisa mais voltada para sua 

área. Então, a desculpa que as pessoas falam “as pessoas estão entrando, mas não tem 

base nenhuma” é mentira. A gente se esforçou, estudou o que foi dado para a gente, só 
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que quando chegou na hora de entrar, o que foi cobrado foi diferente, só isso. Mas depois 

a gente tem condições, de igual para igual, de estudar e conseguir ter um desempenho 

bom (Entrevistada 2. Formada em Tecnologia em Processamento de Dados no ano de 

2000. Rio de Janeiro, 13/03/2006).    

                

Como o pesquisador deve estar atento às contingências da pesquisa, a partir desta 

entrevista remodelei o questionário para incluir no seu corpo uma questão através da 

qual cada entrevistado pudesse falar livremente sobre qualquer assunto relacionado ao 

tema, trazendo questões que não haviam sido imaginadas para o questionário. 

Posteriormente esta questão mostrou-se importante porque através dela outros temas 

vieram à tona, tais como a importância da estrutura oferecida pela PUC-Rio na vida 

acadêmica e pessoal dos entrevistados, bem como o significado simbólico da minha tese 

para os entrevistados. 

A terceira entrevista foi a única realizada em uma residência. Esta ocorreu no 

bairro Parque Novo Rio, município de São João de Meriti. Nosso primeiro contato se 

deu pelo telefone logo após o recebimento da carta-convite para a entrevista. Embora eu 

não a conhecesse anteriormente, a entrevistada me recebeu com muita cordialidade em 

sua residência, na qual estavam presentes no momento da entrevista a sua mãe, uma tia, 

um sobrinho e no decorrer desta chegou seu filho de aproximadamente cinco anos de 

idade vindo da escola. Formada em Direito desde 1999, esta entrevistada é filha única, 

bem como foi o único membro da família a freqüentar a universidade. Como ocorreu 

com a segunda entrevistada, ela também não ingressou na PUC através do pré-

vestibular, pois por ser formada em História ela entrou na PUC-Rio como portadora de 

diploma de ensino superior. Inicialmente pensou poder pagar a universidade, mas após 

alguns meses de dificuldades financeiras recorreu a Vice-reitoria Comunitária, da qual 

obteve uma bolsa de ação social.  

Esta é uma das profissionais que ainda não ingressou no mercado de trabalho na 

profissão em que se formou na PUC-Rio. Ela trabalha atualmente como professora de 

História da rede pública estadual e do município de Duque de Caxias, embora 

recentemente tenha começado a exercer paralelamente a advocacia. Não haver exercido 

a advocacia por opção própria, se deve ao fato de que logo depois da sua formatura ela 

engravidou e preferiu aguardar um pouco, e porque tem em seus planos fazer concursos 

públicos, para os quais está se preparando. Recentemente, no entanto, ela começou a 

exercer a advocacia para ajudar aos seus vizinhos em causas locais.  Ao analisar o seu 

desempenho acadêmico, ela se percebe como uma aluna na média, que embora tivesse 
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feito “tudo direitinho”, naturalmente teve dificuldades que conseguiu superar com 

seriedade. 

Da mesma maneira que ocorreu com esta entrevistada, a quarta entrevista foi 

agendada pelo telefone após o recebimento da carta-convite, ocorrendo nas 

dependências do escritório da entrevistada. Este escritório foi montado em sociedade 

com uma amiga, também formada pela PUC-Rio, no bairro de Jardim 25 de agosto, 

Duque de Caxias, em 2005, cinco anos após a sua formatura. O escritório está 

localizado frente a estação de trem, em um prédio modesto e pouco conservado. Ele tem 

uma pequena sala com banheiro, dispondo de uma mesa, um computador e uma estante 

de ferro, onde ficam guardados livros e documentos. A modéstia do local revela a 

condição socioeconômica das profissionais e a dificuldade que os profissionais oriundos 

das camadas populares enfrentam no início de sua carreira profissional para exercerem 

as suas atividades.  

Formada em Direito desde 2000, seu ingresso na PUC-Rio ocorreu através do 

PVNC. Ela fez parte da primeira turma do convênio da PUC-Rio com o PVNC. Sua 

família é composta por sete irmãos, cuja mãe estudou até a terceira série e o pai menos 

que isso. Entre os irmãos, a irmã mais velha e o irmão mais novo freqüentaram a 

universidade. Os demais são operários e dona-de-casa. Muita atenciosa e 

particularmente simpática a pesquisa, em muitos momentos da conversa a entrevistada 

emocionou-se e conteve as lágrimas. O clima de emoção me levou a dar alguns 

depoimentos pessoais sobre os temas que apareciam na conversa, permitindo que a 

entrevistada desabafasse em relação a sua condição profissional. Mesmo estando com 

um escritório de advocacia montado, ela nos diz que não está satisfeita em trabalhar 

com Direito porque sua intenção sempre foi a de fazer concurso público para exercer 

uma atividade superior e, desta forma, ajudar sua comunidade. Quanto a isso, ela falou 

sobre a condição de exercício de sua profissão na comunidade onde está estabelecida:  

Não estou menosprezando quem está advogando, mas eu gostaria de estar a serviço mais 

daquele povo de onde eu sou oriunda (...) e eu não me sinto bem aqui, porque é um 

escritório particular. Apesar de que é um escritório com característica social, porque a 

maioria de nossas ações a gente vai receber depois. Até porque eu estou num local muito 

pobre e as pessoas chegam aqui abandonadas pela sorte. Então, aqui a gente acaba 

fazendo Serviço Social, porque a maioria das nossas ações não entra dinheiro. Entra 

dinheiro quando a gente ganha, no final do processo. A gente faz um contrato. Mas a 

maioria das nossas ações é dinheiro por vir. Se a gente pedir entrada, a gente não tem 

cliente. A maioria dos advogados não trabalha assim. Só que a gente tem uma formação 

da onde a gente veio e a gente estudou para isso. É isso que eu não concordo, é isso que 

eu não sinto bem. Eu estudei para ser uma promotora, uma defensora, uma juíza com esse 
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olhar social. (Entrevistada 4. Formada em Direito no ano 2000. Duque de Caxias, 

23/03/2006). 
 

 Dado ao clima emocional e a angústia demonstrada pela entrevistada, esta 

entrevista me fez perceber que as limitações impostas pela deficiência de “capital 

social” e econômico se mostram como as principais dificuldades a serem superadas para 

a ascensão social dos negros da sociedade brasileira. Quanto a isso, o apelo que a 

entrevistada fez é um material importante para reflexão:   

Eu gostaria que a PUC-Rio nos olhasse (...) foi ótimo ter feito a PUC-Rio, ótimo ter tudo 

que a gente está conseguindo hoje, foi graças a PUC-Rio (...)  sinceramente, eu gostaria 

de um (...) não sei o que pode acontecer (...) Assim com foi difícil para a gente estudar 

saindo aqui da Baixada e a gente conseguiu estudar lá durante cinco anos, com a 

passagem cara, pegando três ônibus daqui para lá, entendeu? Sempre muito difícil! Nós 

conseguimos romper essa barreira, estudar, ganhado só bolsa. A única coisa que foi dada 

para a gente, pelo menos quando eu estudei, foi só a bolsa. Não tinha muita ajuda de 

nada, passagens, livros... A única ajuda que eu tinha era a biblioteca e alguns livros que 

infelizmente, ou felizmente, tínhamos que comprar (...) Eu não estou pedindo ou tentando 

alguma coisa totalmente de graça, mas eu gostaria de ter uma ajuda. Tem tanto curso... 

Tem tanta gente sem curso... Tem tanto curso preparatório para juiz, para promotor, para 

defensor, para procurador federal, alguma coisa assim. Não sei como poderia ser feito 

isso, mas poderia abrir um pouquinho para a  gente que não tem condições de pagar 500 

reais de curso (...) a gente lá na PUC-Rio não conseguiu só a bolsa? O resto a gente não 

deu conta? Se a gente conseguisse uma bolsa num curso desses, a gente daria conta, 

porque sacrifício a gente sempre fez (...) Eu só não tenho 500 reais para fazer o curso. E o 

que acontece comigo? Uma frustração, porque eu gostaria de ajudar mais a comunidade 

de onde eu sou oriunda. Eu gostaria de ajudar mais as pessoas, as pessoas que batem aqui 

no escritório, as pessoas que procuram o judiciário e o judiciário está com as portas 

fechadas. As pessoas que são lesadas, além de ser desassistidas da sorte ainda são lesadas 

por todo mundo, por todos, seja no trabalho, seja pela civil, seja pelo que for, elas são 

lesadas (Entrevistada 4. Formada em Direito no ano 2000. Duque de Caxias, 23/03/2006). 
 

A quinta entrevistada é uma amiga fraterna que tive no tempo da graduação na 

PUC-Rio. Nosso encontrou aconteceu nas dependências do IFCS da UFRJ, no centro da 

cidade do Rio de Janeiro. Sentados em uma das mesas do pilotis, mantivemos uma 

conversa longa e bem humorada, na qual pudemos falar sobre minha tese e sobre os 

nossos projetos para o futuro. Encontrar-me com ela foi muito prazeroso, pois pudemos 

reviver alguns dos momentos mais importantes de nossas vidas na universidade, nos 

quais pudemos compartilhar momentos alegres e tristes. Neste encontro ela me  disse 

que se encontrar comigo para esta entrevista serviu de estímulo para que ela retomasse 

seu projeto de voltar ao ambiente acadêmico. Talvez seja esta uma das “missões” deste 

trabalho: fazer ver a estes indivíduos, pelo menos aqueles que estão afastados da vida 

acadêmica, a importância da sua presença neste espaço, que foi conquistado a duras 

penas e com muita luta. Fazer ver que o espaço acadêmico não deixou de ser nosso 

depois que nos formamos, mas que precisamos ocupá-lo cada vez mais, não só 
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estudando, mas também, ensinando, pesquisando e trabalhando. Fazer ver que a 

universidade é também um espaço de formação da “cidadania” do qual devemos e 

podemos participar como co-autores junto a outros grupos sociais posto que, afinal de 

contas, a universidade também faz parte do mercado de trabalho.  

Formada em História desde 2000, quando fala de sua formação, declara ter sido 

uma aluna na média, algumas vezes superando alguns de seus companheiros de turma, 

mas nada além da normalidade. Informa que o seu ingresso no mercado de trabalho foi 

um pouco complicado, o que a levou inicialmente a considerar que a opção pelo curso 

de História havia sido equivocada. Apesar deste início difícil, ela se diz muito feliz com 

a carreira que escolheu e embora não tenha muito dinheiro, tem conseguido viver do 

fruto da sua formação. Ela trabalha atualmente em três escolas como professora de 

quinta série do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio. Além disso, ela 

fez uma pós-graduação no PENESB da UFF em “Raça, etnia e educação do negro no 

Brasil”.  Filha caçula de uma família de 11 irmãos, ela é a quinta pessoa da família a ter 

curso superior. A este respeito ela diz que em sua família “o germe de que tem que 

estudar para poder ser alguém na vida, no modo mais tradicional que é, acabou se 

firmando, acabou ficando meio como uma marca. Faculdade é essencial. É necessário e 

fundamental” (Entrevistada 5. Formada em História no ano de 2001. Rio de Janeiro, 

24/03/2006).  

Quanto ao futuro, ela pretende fazer Mestrado e Doutorado e, mesmo dizendo que 

quer estudar muito e que não pára nunca de estudar, a entrevistada reconhece as 

limitações que lhe são impostas pela insuficiência de capital econômico para seguir em 

frente como seu sonho de voltar à vida acadêmica.  

Então, existe uma pressão do meio acadêmico em relação a você e existe, por outro lado, 

uma vontade minha de me reinserir no mercado acadêmico. Mas, por outro lado, ai você 

tem outro obstáculo na sua vida, que é como você vai fazer um Mestrado, ou como você 

vai fazer um Doutorado, sem que você tenha necessariamente que lutar pela vida para 

poder receber seu salário. E como optei por primeiro tentar me estabilizar 

financeiramente, ter uma vaga pública e, mais de uma na verdade e trabalhar, eu de certa 

forma acabei deixando um pouco de lado meu sonho acadêmico de fazer um Mestrado. 

Sonhos para o futuro têm muitos. Eu sei que posso alcançar todos, entendeu! Fé e vontade 

eu tenho (Entrevistada 5. Formada em História no ano de 2001. Rio de Janeiro, 

24/03/2006).                     

 

Professor do quadro extraordinário e coordenador adjunto de monografias no 

Departamento de Direito da PUC-Rio, o sexto entrevistado, recebeu-me nas 

dependências do Departamento onde trabalha. Por ser um freqüentador assíduo da 

Biblioteca da PUC-Rio onde trabalho, eu já o conhecia antes, pois, de certa forma, 
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acompanhei o seu crescimento acadêmico. Por esta razão, foi uma grata constatação ver 

o seu nome incluído na lista dos indivíduos selecionados pela amostra imaginada. 

Nossa entrevista não durou muito tempo e suas respostas foram curtas e diretas. 

Em sua família ele e o irmão freqüentaram a universidade. Ao me falar de sua 

graduação, ele considera que foi um aluno acima da média, especialmente porque 

durante sua trajetória acadêmica ocupou espaços na universidade normalmente 

ocupados por alunos com outros perfis e pode, em função disso, incluir-se nos quadros 

docentes da universidade após a sua formatura na graduação. Entre os seus projetos de 

futuro está a conclusão do Doutorado para continuar dando aulas na universidade. Sua 

entrada no mercado de trabalho ocorreu simultaneamente ao término da graduação:  

Quando eu me formei, o que aconteceu? Eu entrei logo no Mestrado. Eu me formei em 

2002.2, e já em 2003 entrei no Mestrado e, muito em função de eu fazer parte desse grupo 

que eu falei para você —o PET, Programa de Ensino Tutorial, um grupo que justamente 

serve para preparar quadros para pós-graduação, para assistência, para coordenação— 

facilitou bastante no sentido de eu começar a dar aula. Logo que eu entrei para o 

Mestrado, eu também comecei a dar aula aqui no departamento. Eu comecei a dar aula 

desde o início de 2003. Eu me formei em dezembro e em março já estava dando aula aqui 

no Departamento (Entrevistado 6. Formando em Direito no ano de 2002. Gávea, 

05/10/2006).       
   

Esta entrevista foi muito importante, como se verá mais adiante, por permitir 

perceber as diferenciações quanto a trajetória dos formados entrevistados, especialmente 

sobre as questões do mercado de trabalho.  

 O sétimo entrevistado é formado em Administração desde de 2003 que ingressou 

na PUC-Rio através de um curso de pré-vestibular popular do Colégio Teresiano, o 

curso Êxito. Ele trabalha na função de Analista de Marketing de uma empresa privada 

ligada aos ramos do petróleo e plásticos, que está localizada em um condomínio 

empresarial de luxo na Barra da Tijuca, local onde aconteceu a entrevista. Encontramos-

nos nas dependências da empresa e nos reunimos com tranqüilidade em uma das suas 

salas de reunião. Proveniente de uma família pequena, ele e sua irmã freqüentaram a 

universidade. Hoje é casado e tem um filho. Ao analisar o seu desempenho acadêmico, 

ele se diz um aluno acima da média porque sempre gostou de estudar e, desta forma, 

sempre conseguiu ter boas notas.  

Seu ingresso no mercado de trabalho ocorreu ainda durante a graduação, através 

de um estágio. Segundo ele, com “um pouco de sorte, porque durante a graduação eu 

tive, montei, um grupo de amizade muito forte, colegas que me ajudaram muito, e um 

desses colegas me indicou onde estou hoje, como estágio” (Entrevistado 7. Formado em 
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Administração no ano de 2003. Rio de Janeiro, 24/04/2006). Esta é uma clara referência 

a importância das redes de relacionamento presentes na PUC-Rio, como uma das 

formas de inserção no mercado de trabalho, que a Entrevistada 2 já havia mencionado 

anteriormente. Para ele:  

Esse network da PUC-Rio, em relação as outras faculdades é essencial mesmo para o 

mercado. Fora a formação acadêmica que, isso aí, já é forte mesmo. Mas, o network, que 

não tem em lugar nenhum, não malhando não este tipo de coisa, que eu acho que é muito 

importante na PUC-Rio. No meu caso, foi justamente formar este network.... Eu acho, foi 

essencial para dar esse passo para frente, porque eu acho que sem isso, acho que ainda 

seria bem difícil, porque com pouco tempo formado eu consegui espaço, aqui 

principalmente, e em outros lugares, consegui aparecer, e consegui aparecer com o aval 

de alguém, vamos dizer assim, aval de alguém que já me conhecia, que já me conhecia e 

“ah, ele é um bom aluno, ele se esforça”, aí eu aparecer em outros lugares (Entrevistado 

7. Formado em Administração no ano de 2003. Rio de Janeiro, 24/04/2006).   
 

Como veremos mais adiante, desta entrevista pude extrair evidências para 

estabelecer diferenças significativas em relação a discussão sobre as formas de 

discriminação racial no mercado de trabalho.  

A oitava entrevistada é formada em Serviço Social desde 2000. Ingressou no 

mercado de trabalho através de estágios desde o terceiro período até ingressar 

definitivamente na empresa onde trabalha atualmente como Assistente Social na função 

de Técnica, coordenando projetos ligados a movimentos sociais. Ela tem pós-graduação 

em “Planejamento urbano e métodos de pesquisa”. Nosso encontrou aconteceu nas 

dependências desta empresa, na sua sala na qual ela trabalha. Estavam presentes naquele 

momento mais quatro pessoas, todas não-negras, porém isto não impediu que ela me 

respondesse todas as questões com tranqüilidade e bom humor.  

Ao analisar o seu desempenho acadêmico ela afirma que teve um aproveitamento 

regular, especialmente porque não pode aproveitar do universo oferecido pela PUC-Rio. 

Na sua família apenas ela e uma prima, também estudante na PUC-Rio, tiveram até 

agora a oportunidade de cursar uma universidade. Segundo ela,  

... depois que a gente conclui o curso, acha que deveria ter aproveitado mais. Mas, o 

próprio histórico de vida não permite, não permitiu, pelo menos para mim, que eu 

aproveitasse mais. Então, para mim, foi tudo corrido, entrei na faculdade trabalhando, saí 

da faculdade trabalhando, ora em trabalhos, mesmo formais, ora no estágio. Então, eu 

sinto muita falta nesses quatro anos e meio que eu passei na universidade, que poderia ter 

aproveitado mais, mas a situação em si não permitiu, então, eu acho que (...)aproveitei o 

que foi possível aproveitar, a partir da minha estrutura (Entrevistada 8. Formada em 

Serviço Social no ano 2000. Rio de Janeiro, 26/04/2006).                     

        

A nona entrevista foi um capítulo a parte nesta caminhada. Ela foi a primeira 

pessoa a ingressar na PUC-Rio por intermédio do convênio com os pré-vestibulares 
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comunitários e populares em rede, em 1994. Sua trajetória está marcada pela luta para 

incorporar a população negra nas universidades e por trabalhar de maneira efetiva para a 

melhoria da comunidade onde reside. 

Nosso primeiro encontro aconteceu no prédio do MEC, na cidade do Rio de 

Janeiro, onde a entrevistada estava para uma reunião com diversos professores e 

coordenadores dos pré-vestibulares populares. Esta reunião tratava-se do evento 

“Programa diversidade na universidade. Projetos inovadores de curso, PIC 2006”, 

promovido pela UNESCO em parceria com o Ministério da Educação. Por intermédio 

dela, participei daquele evento, não apenas acompanhando os debates, mas, sobretudo 

observando a importância da liderança da entrevistada. O segundo encontro, agora 

especificamente para a entrevista, ocorreu nas dependências do local onde ela trabalha. 

Esta foi a única entrevista realizada em um local de trabalho no interior da comunidade 

onde reside a entrevistada. A sua ONG está instalada em um modesto sobrado, com 

uma sala de aula, um sala espaço de leitura e biblioteca, uma cozinha e sala para a 

coordenação. Nossa conversa ocorreu na cozinha, na qual pudemos desenvolver com 

tranqüilidade nossa conversa, que durou um tempo razoável.   

A entrevistada é formada em Letras desde 1998, tendo trabalhado durante a sua 

graduação no Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, e após a sua formação 

continuou trabalhando por mais três anos. Posteriormente, ela trabalhou em algumas 

ONGs e, atualmente de sua própria ONG. Filha única, órfã de mãe, ela é a única da 

família a passar pela universidade. Ao analisar o seu desempenho acadêmico ela firma 

que foi uma aluna normal, mas que procurou sempre, para além da questão do curso em 

si que fazia, levar a questão racial para a Universidade. Nesse sentido, ela sempre esteve 

envolvida com os professores do Departamento de Letras e de outros Departamentos da 

PUC-Rio, buscando levar para dentro da Universidade esta discussão, pois ela era uma 

das duas únicas estudantes negras da sua turma. Este seu esforço continuou fora de 

Universidade, com a criação do seu próprio pré-vestibular:  

 

A ONG é uma idéia que surgiu a partir do próprio pré-vestibular, quando a gente 

trabalhava. Eu estudei no pré-vestibular em 1993, em São João de Meriti. Aí, em 1994, eu 

entrei na PUC-Rio. Eu pensei em estar trazendo o pré-vestibular para o lugar onde eu 

morava. Então, a gente trouxe o pré-vestibular para cá e comecei a fazer um trabalho 

durante um tempo, trabalho que já tem treze anos. A gente vem discutindo essa 

problemática do negro e a educação e como é que a gente poderia fazer um trabalho mais 

aprofundado. Porque com o tempo a gente foi percebendo que o pré-vestibular, ele não 

trabalha muito em cima, ele trabalha com os negros que conseguem terminar o segundo 

grau, e tem uma série de problemas, uma série de histórias que a gente vem 
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acompanhando de uma negação muito grande em relação a questão racial e sua própria 

identidade, uma negação muito grande dos nossos alunos do pré-vestibular em relação a 

sua identidade negra. E a gente pensava de que forma a gente podia mergulhar nesse 

universo para estar tentando trabalhar lá na base. E aí o pré-vestibular surge a partir desta 

idéia, de ir para dentro das escolas e trabalhar como os alunos lá na base, lá na educação 

infantil (Entrevistada 9. Formada em Letras no ano de 1998. Duque de Caxias, 

31/05/2006).  

  

Neste encontro tive a oportunidade de conhecer de perto o trabalho que a 

entrevistada desenvolve em pró da sua comunidade. Foi muito significativo estar lá e 

constatar que o trabalho desenvolvido com aulas de pré-vestibular e educação de jovens 

e adultos, embora tenha cerca de dois anos, possui um tremendo potencial para crescer 

ainda mais e torna-se uma importante instituição. 

A décima entrevista ocorreu nas dependências da Biblioteca Central da PUC-Rio, 

na sala destinada a estudos em grupos, na qual pudemos estabelecer uma conversa 

bastante agradável.  

A entrevistada ingressou na PUC-Rio através do PVNC e é formada em Serviço 

Social desde 1999. Seu ingresso no mercado de trabalho também aconteceu durante a 

graduação, quando iniciou suas atividades na empresa onde trabalha atualmente como 

Gerente de Atendimento. Ela é a segunda pessoa da família a ingressar numa 

universidade, a irmã estuda Letras na PUC-Rio. Ao analisar o seu desempenho 

acadêmico ela se percebe como uma aluna na média dos estudantes do Serviço Social. 

Atualmente ela está cursando o Mestrado na PUC-Rio, onde deseja lecionar e 

posteriormente fazer um Doutorado. 

Conheci a décima entrevistada logo no início da sua trajetória pela PUC-Rio, onde 

compartilhamos alguns momentos felizes e outros de muita apreensão em relação ao 

futuro. Quando ingressou na Universidade, em 1996, ainda não estavam muito bem 

delineados e estabelecidos os programas de benefícios que esta oferece atualmente aos 

estudantes pobres, o que fez com muitas pessoas oriundas do PVNC, como ela passasse 

por momentos muitos difíceis. Seu percurso de sucesso, profissional, bem como 

acadêmico, é uma evidência concreta da sua capacidade de luta e resistência. 

A décima primeira entrevistada é também membro da primeira turma a ingressar 

na PUC-Rio através do convênio com o PVNC. Bacharel em Letras desde de 1998 e 

Licenciada também em Letras desde de 2001, ela tem exercido suas atividades 

profissionais na própria PUC-Rio, onde começou a trabalhar como estagiária durante a 

sua graduação no Núcleo de Estudos e Ação sobre o Menor, NEAM, no qual trabalha 

até hoje como secretária. Em sua família a mãe é professora aposentada, o pai é falecido 
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e seu irmão mais velho não freqüentou a universidade, trabalhando como vigia de uma 

refinaria em Duque de Caxias.  

A décima segunda entrevista é uma das mais importantes e significativas deste 

trabalho por sua singularidade. Encontrei-me com a entrevistada nos bastidores da 

emissora de televisão na qual ela trabalha como jornalista âncora de um telejornal. A 

entrevista ocorreu em uma ante-sala da sala de maquiagem, onde pudemos conversar 

tranqüilamente e a entrevistada pode responder com segurança, simpatia e bom-humor a 

todas as perguntas.  

Além disso, depois de terminado mantivemos uma conversa informal sobre alguns 

aspectos da sua profissão e do próprio movimento negro. Nesta conversa ficou clara a 

sua consciência do seu papel social, enquanto um ícone de resistência para a população 

negra.  

Formada em Comunicação Social desde 2001, ela exerce atualmente a atividade 

de apresentadora do telejornal de caráter nacional que entra no ar as 22:00h, de segunda 

a sexta-feira. Seu ingresso na PUC-Rio foi também por intermédio do PVNC. Quando 

fala de sua formação declara ter sido uma estudante acima da média, não só por ter se 

empenhado bastante lendo todos os textos recomendados e os textos referidos a estes, 

mas principalmente por ter obtido um desempenho superior a de alguns de seus amigos 

de turma, na qual era a única estudante negra. Seu ingresso no mercado de trabalho 

aconteceu de uma forma rápida e tranqüila como estagiária, tendo inicialmente 

ingressado em seu primeiro emprego após a formatura na graduação através de um 

concurso. Posteriormente trabalhou em dois outros canais de televisão durante três anos. 

Foi convidada e aceitou trabalhar em uma emissora paulista até aceitar um convite para 

trabalhar na emissora onde atualmente exerce suas funções. Ela foi a primeira da sua 

família a entrar em uma universidade e sua irmã entrou posteriormente. O efeito 

multiplicador do seu esforço é para ela a maior recompensa: 

Jamais se sonhava em entrar na universidade. Fui a primeira pessoa da minha família a 

entrar na universidade, de todos, por parte de pai, de mãe, e de todos os ancestrais, de 

tudo, enfim, de todos os escravos. Então, hoje não, hoje eu tenho, acho que quatro 

pessoas na universidade, e quase todos da nova geração sonham (...) Isso não tem preço 

(Entrevistada 12. Formada em Comunicação Social, em 2001. Rio de Janeiro, 

18/07/2006).  

 

Em termos de projeto de futuro, ela deseja consolidar a sua posição de 

apresentadora, enquanto aprende mais sobre produção em vídeo, porém ela espera em 

algum momento poder mudar o centro da sua atividade para a produção de textos, 
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imagino que para trabalhar com redação. Durante o nosso encontro, no entanto, um 

acontecimento revelou bastante das relações raciais no seu ambiente de trabalho e, 

quem sabe, algo mais sobre o seu projeto de futuro. Logo depois que terminarmos a 

entrevista, ela me guiou pelos bastidores da emissora para me mostrar alguns setores. 

Quando chegamos no setor de redação, no entanto, percebi um forte constrangimento da 

parte dela, pois as pessoas que lá estavam não deram a menor atenção ao esforço que ela 

fez de me apresentar a todos. A atitude de indiferença parece ter a ver com uma 

invisibilidade imposta a determinadas pessoas, em determinados ambientes e bem pode 

ser que sejam estas as novas fronteiras que se deseje atravessar. Por outro lado, quando 

chegamos ao estúdio onde ela grava o telejornal, fomos recebidos com muita deferência 

pelas pessoas ali presentes. Foi ali também que a entrevistada falou: “veja como esta 

emissora tem muitos negros lindos trabalhando”, ao me apresentar para uma colega da 

produção.  

Ainda na linha das coisas não ditas, ou apenas sugeridas, no que se refere ao 

“racismo” no ambiente de trabalho, outro fato específico chamou minha atenção.  Na 

porta de entrada da emissora eu perguntei a entrevistada se há ali um estacionamento e 

ela me respondeu positivamente. Perguntei-lhe então se ela estaciona habitualmente o 

seu carro ali e ela respondeu que prefere pagar um estacionamento ali perto. Indagada 

sobre o porquê desta situação, ela disse que tivera uma discussão com um dos 

seguranças da emissora que a havia tratado de forma discriminatória e preconceituosa. 

Por não desejar prejudicá-lo, ela não havia tomado qualquer atitude de retaliação contra 

ele. Desta maneira, ela prefere pagar o estacionamento para não se aborrecer, pois, para 

apresentar o telejornal ela precisa “estar muito bem”. Pela riqueza das respostas e das 

situações vividas, creio que esta entrevistada corresponde a uma das expressões mais 

acabadas de uma trajetória de ascensão social dos indivíduos da população negra, 

oriundos do PVNC e que passaram pela PUC-Rio, com todos os problemas relacionados 

com a questão da discriminação racial na sociedade brasileira. Eu acredito que ela pode 

ser considerada como uma referência daquilo que procuro conhecer com este trabalho.  

A décima terceira entrevista foi realizada na área verde do campus da PUC-Rio, 

na qual pudemos estabelecer uma conversa longa e tranqüila. A exemplo de algumas 

das pessoas entrevistadas anteriormente, também conhecia esta entrevistada desde de 

seu ingresso na universidade. Também oriunda do PVNC, ela é formada em Letras 

desde 2001. Ao analisar o seu desempenho acadêmico, a entrevistada se considera uma 

estudante acima da média, sobretudo pelo esforço empreendido.  
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Do ponto de vista do trabalho, ela informa que ainda não conseguiu uma posição 

efetiva, mas que vem trabalhando desde a sua formação com bolsa de pesquisa na Casa 

de Rui Barbosa e, durante cinco meses, como secretária do Decanato do CTCH na 

PUC-Rio. Ela é proveniente de uma família de cinco irmãos, dos quais apenas ela 

ingressou na universidade. Como perspectiva de futuro, ela pretende continuar 

trabalhando na área de pesquisa. Atualmente ela faz Doutorado em Letras e está ligada a 

Cátedra de Leitura da PUC-Rio. 

A última entrevista aconteceu com um profissional formado em Geografia desde 

2001, que ingressou na universidade através do PVNC. Quanto ao seu desempenho 

acadêmico, ele informa que foi um estudante acima da média, não só por ter obtido um 

CRA alto, o que lhe possibilitou conseguir bolsa de iniciação cientifica, mas porque a 

cobrança imposta aos estudantes que ingressam pelo PVNC é muito grande neste 

sentido. Seu ingresso no mercado de trabalho aconteceu através da iniciativa de um dos 

professores do Departamento de Geografia que identificou uma posição de professor em 

aberto em uma escola na Zona Oeste. Posteriormente fez Mestrado na UFF e atualmente 

trabalha como professor universitário em faculdades particulares de Nova Friburgo e 

Rio de Janeiro. Como projeto de futuro, ele deseja fazer um Doutorado, em função da 

demanda no mercado de trabalho. Em sua família, composta por ele, seu irmão e sua 

mãe, somente ele fez universidade, porém seu irmão está recentemente retomando seus 

estudos. Nosso encontro aconteceu em um restaurante do Centro da cidade do Rio de 

Janeiro, no qual pudemos estabelecer uma conversa longa e prazerosa. Embora eu já 

tivesse referência dele através de outros entrevistados, eu ainda não o conhecia 

pessoalmente.  

 

5.3 

A dinâmica das auto-identificações raciais 

Inquirir os indivíduos entrevistados sobre a sua condição racial configurou-se 

como um dos principais momentos da tese. Até o início das entrevistas não tinha a 

certeza de que encontraria entre tais indivíduos um número significativo de indivíduos 

pertencentes à população negra, pois, como já chamei atenção, não existia na PUC-Rio 

documentos que me confirmassem tal condição. Foi a partir da constatação de que os 

indivíduos entrevistados, em sua maioria, são da população negra que me deu a 

possibilidade de levar à frente a confirmação ou não da minha hipótese.               
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No processo de realização da pesquisa, à pergunta colocada “Como você se define 

em termos de “raça”? obtive importantes e significativas respostas, muitas delas 

proferidas por um discurso longo, que trazem e traduzem um significativo simbolismo 

em seu conteúdo. Mas, significativo também foi receber respostas com declarações 

definidas somente com a palavra “negra”, como expressão da nítida consciência de 

quem responde sobre sua identidade racial positiva, que é externalizada em sua posição 

no mundo, em suas ações e atitudes que, entendo, parece não precisar dizer. E este “não 

precisa dizer”, deve ser compreendido não como um silêncio em torno da questão, mas 

como uma afirmativa enfática de legitimação da própria identidade racial negra positiva, 

traduzida na trajetória e nas ações que não precisa de um reconhecimento externo para 

legitimá-la. Este aspecto revelado nos discursos dos entrevistados quanto a sua 

percepção sobre a própria identidade racial não deixam margem para dúvidas: antes de 

se perceberem como “brancos virtuais”, se definem como “negros”, de fato e de direito. 

Estas afirmativas substanciais que legítima a identidade racial negra, remete a 

questão da identidade racial como elaborada acima, ou seja, como uma afroconsciência 

que constrói uma identidade com sentido de autoria, colocando em andamento uma 

nova de perspectiva diante desta questão, diria até, uma transformação de paradigma no 

seu sentido e entendimento. Como bem mostrei acima, este é o primeiro sentido do que 

estou chamando de “afrocidadanização”, seu primeiro alicerce. Este é um aspecto 

importante e transformador que mostra bem o nível de conscientização. A partir do 

reconhecimento de seu pertencimento a um grupo racial, os indivíduos entrevistados, 

portadores de diploma do ensino superior, portanto, negros em processo de ascensão 

social, invertem de certa forma e dão um novo sentido de futuro a proposição 

apresentada por Souza (1983), quando esta afirma que a identidade do negro em 

ascensão: 

... o coloca em conflito com sua historicidade, dado que se vê obrigado a negar o passado 

e o presente: o passado, no que concerne à tradição e cultura negra, e o presente, no que 

tange à experiência da discriminação racial (Souza, 1983, p. 70-73).  

 

Como autores de suas identidades e agentes de seu destino tais indivíduos não se 

baseiam mais em uma identidade forjada a partir do “ideal de ego branco” (Souza, 1983, 

p, 33-44)26  para se sentirem brancos virtuais e galgarem melhores e maiores posições 

                                                           
26 Souza define  “ideal de ego” como uma instância regida pelo signo da onipotência e marcada pelo 

registro do imaginário, caracterizando-se pela idealização maciça e pelo predomínio das representações 

fantástica. Em seu estudo caracteriza o negro que persegue o “ideal de ego branco”,  como aquele que 

nasce e sobrevive imerso numa ideologia que lhe é imposta pelo branco como ideal a ser atingido. A este 
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no mundo, mas baseiam-se em sua própria capacidade e nos valores positivos do grupo 

racial a que pertencem.  

 

5.3.1 

Negra. Negra mesmo!  

Como um dos protagonistas dessa história de “sucesso” não poderia furtar-me em 

explicitar o processo de construção de minha identidade racial. No decorrer de minha 

trajetória, esta passou por um longo processo de maturação e veio a ser construída e a se 

estabelecer efetivamente como uma identidade racial “negra” mais recentemente. Posso 

afirmar que passei pelas fases identificadas por Ferreira (2000). Tinha naturalmente 

consciência da minha condição de negro desde a minha infância e adolescência, mesmo 

tendo como referencial familiar um grupo de não-negros por parte da minha mãe, mas 

nesta construção o referencial negro preponderou sobre o não-negro. Nesta trajetória, 

cheguei a participar de grupos do movimento negro e até do próprio movimento black 

power, mas muito mais para dançar soul music do que como participação política.  

Naquele tempo tinha conhecimento das lutas empreendidas pelo movimento 

negro, mas não as julgava como “minha luta”, ademais não queria saber muito das 

“coisas de crioulo”27, mesmo porque, olhando retrospectivamente, tinha em mim, em 

minha consciência, talvez em decorrência de minha socialização, do meu habitus 

cultural primário, forjado tanto no interior de minha família, como nas minhas relações, 

informado fortemente pela ideologia do embraquecimento28, pois ouvia sempre que 

devíamos “clarear”. Não sabia bem o que significava isso e, como transitava livremente 

pelos caminhos que queria transitar, tudo que queria fazer, fazia. Não me faltava 

emprego, claro sempre trabalhava de auxiliar de alguma coisa, mas querendo sempre 

subir e conquistar meu sonho de me formar, julgava que as questões ligadas ao 

movimento negro em suas reivindicações, eram questões radicais, que não tinha muito a 

                                                                                                                                                                          

propósito afirma, que na construção de um “ideal de ego branco”, a primeira regra básica que o negro se 

impõe é a negação, o expurgo de qualquer “mancha negra”. (Souza, 1983, p.34).          
27 Para que não seja interpretado de forma errada, quero esclarecer que uso esse termo de forma proativa, 

não no sentido de desqualificar a luta e o movimento, ou a própria identidade racial negra. Àqueles que 

participam como eu do movimento negro sabem que esta expressão também significa a afirmação da 

identidade racial negra.       
28 Aqui entendo o termo ideologia como definido por (Nascimento, 2003, p. 27), “um sistema de idéias ou 

representações, normas e regras que operam socialmente e são percebidas, ou muitas vezes passam 

despercebidas, como se existissem em si e por si  mesmas, separadas e independentes das condições 

materiais e históricas. A essência da ideologia é a sua função de ocultar o processo histórico da 

constituição dessas idéias, representações, normas e regras no contexto das relações de poder. A ideologia 

evita que os dominados percebam as artimanhas da dominação”.         
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ver com a minha vida, mas também não tinha “capital cultural” suficiente para seguir, 

me faltava uma coisa primordial: a formação e a informação necessária para atuar em 

instâncias superiores da sociedade.                    

A partir do momento em que ingressei na PUC-Rio, primeiro para trabalhar e 

posteriormente como estudante, foi quando realmente comecei a “denegrir”, ou seja, 

“tornar-me negro” em todos os sentidos. Comecei a compreender que aquilo que tinha 

me afastado até o momento, por acreditar serem questões alheias a minha pessoa, já que 

não percebia nas minhas relações sociais nada que me levasse a acreditar que a questão 

racial ajudava ou prejudicava a minha vida, mesmo porque não percebia as formas sutis 

pelas quais o “racismo”, através das diversas formas de discriminação, atuava sobre a 

minha história.  

O processo de “saída da caverna” (Platão, 1997) em função de minha entrada no 

ensino superior contribuiu para que todo o processo através do qual as relações de poder 

atuam sobre a identidade social do indivíduo da população negra no Brasil se tornasse 

menos obscuro para mim. É inegável que a entrada na universidade opera um processo 

de mudança nas maneiras de se perceber as relações sociais, especialmente as relações 

de poder, que incidem diretamente sobre as relações raciais. Esta entrada opera uma 

mudança substancial de habitus em nossa realidade. Então, a partir de meu ingresso no 

ensino superior e posteriormente na pós-graduação, pude desenvolver um processo 

consciente, e baseado nisso, construir diversas relações e produzir trabalhos, tendo 

como noção o meu pertencimento a este especifico segmento social. Isto permitiu que 

eu estabelecesse desde então em minhas relações sociais uma relação baseada na 

alteridade, uma fase de articulação. Quero dizer com isso que, mais uma vez olhando 

retrospectivamente a minha história de vida, em minhas relações sociais existia de 

forma inconsciente, baseado naquela socialização ideológica, um preconceito e uma 

discriminação enraizados em meu ser para com os meus pares, com influência direta em 

meus relacionamentos especialmente em relação às comunidades em que vivia.   

Hoje eu posso dizer que me considero outra pessoa —uma pessoa melhor—, mas 

digo também que este reconhecimento não me levou a discriminar ainda mais, tanto os 

meus pares como os outros, não fiquei parado na fase radical da militância, ao contrário, 

quando se tem plena consciência da existência de discriminações pode-se lutar contra 

ela, a favor de uma eqüidade nas oportunidades, a favor da justiça social e de uma 

democracia ampla, sem necessariamente se empreender algum tipo de radicalismo e 

inverter o “racismo”. Esta é também a essência do que chamo de  “afrocidadanização”. 



148 

 

Dito isto, posso afirmar que sou negro e que tenho me posicionado no mundo com 

esta afroconsciência. Obviamente não vejo em todas as minhas relações sociais, tanto na 

esfera pública, como em minhas relações na esfera privada, um “racismo” atuante o 

tempo todo, mesmo porque as suas sutilizas são muitas vezes imperceptíveis e nos leva 

a acreditar na sua inexistência,  mas reconheço sua existência em minha trajetória e 

tenho procurado superá-lo com minhas atitudes e ações, sem deixar de seguir em frente.  

Uma discussão sobre o processo de identificação racial que se refira aos 

estudantes bolsistas de ação social formados na PUC-Rio requer que seja ressaltado um 

importante aspecto: o fato de que a grande maioria é de estudantes provenientes dos pré-

vestibulares comunitários e populares em rede, o que por si só já traz uma grande 

diferença em relação ao trato com as questões sociais, em virtude de serem cursos 

diferenciados que aglutinam em si também uma dimensão de movimento social, 

imprimindo discussões significativas, que influenciam diretamente na construção ou na 

transformação de um “capital cultural” ou de um novo habitus. Em função disso, nesses 

cursos a ação político-pedagógica é empreendida de forma sistemática com uma grade 

curricular diferenciada, através de uma disciplina específica estabelecida para se discutir 

as questões políticas, sociais e culturais da sociedade brasileira: “Cultura e ‘cidadania”.  

A primeira entrevistada, se declara negra e ilustra sua resposta falando de 

diferença racial e dos problemas que a classificação social dos indivíduos baseada nessa 

diferença traz para a população negra. Sua resposta é longa, mas retrata o que tem sido 

percebido sobre as relações raciais no contexto sociocultural brasileiro. No decorrer de 

seu discurso apresenta uma série de exemplos que retratam as categorias que tratamos 

anteriormente quando falamos de “racismo”: a ideologia do embranquecimento, os 

estereótipos, a questão da auto-estima e seu fortalecimento da identidade racial negra, 

através do reconhecimento da própria negritude. É importante perceber em seu discurso 

estão presentes referências as principais instâncias referenciais através da qual a 

população negra tem sofrido os efeitos do “racismo” na sociedade brasileira.  

Eu me considero negra mesmo! Essa questão de “raça” tem sempre essa discussão. Ah!, 

mas a gente não pode falar que existe diferença racial! Não existe diferença racial, 

biologicamente falando! Mas a gente sabe que é um termo mesmo político. A gente sabe 

que não há, biologicamente, uma diferença entre brancos e negros. Mas eles são tratados 

diferentes, e esse tratamento diferenciado, essa classificação, essa discriminação é cortado 

racialmente. Então as pessoas classificam, denominam de pessoas brancas, negras, 

mulatas e mestiças, entendeu? A gente sabe que no Brasil há uma infinidade de 

classificações (...) não dá para você desconsiderar isso. Embora a gente saiba que tem 

alguns teóricos que querem acabar com essa classificação, com esse termo, com esse 

conceito de “raça” (...) não dá para você ser a favor disso! Porque a partir do momento 

que eu classifico outra pessoa racialmente, embora a gente saiba que não existe diferença, 
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mas eu classifico, eu discrimino, eu denomino. Não há forma de a gente fugir disso. Eu 

me considero negra. (Entrevistada 1. Formada em Ciências Sociais no ano de 2003. Rio 

de Janeiro, 16/12/2005)    
 

A importância do ambiente familiar, de um habitus primário formador de uma 

consciência do pertencimento ao grupo racial negro, a partir de valores positivos, 

especialmente ligados ao papel da mãe, foi preponderante para que a entrevistada 

estabelecesse sua autoconfiança e o fortalecimento de sua auto-estima desde a infância 

em sua construção identitária para que não sofresse com os estigmas e estereótipos 

ligados a sua “raça”29, nos ambientes bom o bastante que freqüentava, especialmente 

nos ambientes primários de socialização, como a escola, veja o que ela diz,           

Na verdade eu sempre tive esse orgulho de ser negra, de ter a questão racial muito clara 

desde muito cedo. Na verdade, graças a minha família, a estrutura familiar. Eu fui criada 

dentro de uma família de negros de não discriminar os próprios negros, de ser os negros 

racistas. A gente sabe que tem muito. Então ouvir aquelas frases de que você tem que 

clarear a família! Lá em casa nunca teve isso. Isso também facilita a sua própria auto-

aceitação. Sua auto-estima, já fica mais elevada e quando você é criada numa família de 

negros que não existe lá auto-estima, que escuta a mãe, oh! “você tem que arrumar 

namorado só branco para clarear a família”, que tem que alisar o cabelo, afinar o nariz, 

então esta criança nascendo neste ambiente, nessa família, com esses conceitos mesmos 

                                                           
29 Marco Antonio Chagas Guimarães (2001) faz uma relevante análise sobre a importância de um meio 

ambiente familiar bom o bastante, desde a infância, que seja capaz de identificar as potencialidades 

ligadas a população negra, tornando-as mais positivas o suficiente para superar as marcas negativas que 

são impostas pelo não-reconhecimento e, a partir daí, afastar “a situação de vulnerabilidade subjetiva” . 

Este autor se alicerça no pressuposto winnicottiano de que o indivíduo necessita não só no início,  mas ao 

longo de sua vida de um campo imaginário, chamado por ele de “área de ilusão” e “espaço potencial” 

(1975). Este campo atua como espaço intermediário, de mediação psíquica, facilitando ao indivíduo 

perceber, sentir, elaborar, “digerir” os processos oriundos da dinâmica estabelecida entre necessidade e, 

mais tarde, desejo, e os limites e possibilidades apresentados pelo meio ambiente sócio-cultural em que 

vive. Assim, procura evidenciar que, se a área de ilusão e o espaço potencial, como “terceira área”, são 

instâncias psíquicas fundamentais, se, também segundo Winnicott, a constituição e manutenção deste 

campo intermediário pressupõe a existência de um meio ambiente bom o bastante e, se, situações de 

racismo, preconceito e discriminação impostas por nosso meio ambiente à população de descendência 

negra, apontam na direção de um meio ambiente continuamente adverso, portanto nada bom o bastante, 

esta população de brasileiros, ficaria exposta às conseqüências provenientes das limitações de tão 

importante campo da subjetividade.        
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racistas, mesmo sendo negro ele vai ter muita dificuldade na auto-aceitação, e a auto-

estima dele vai ser sempre lá embaixo. Então, por exemplo, até ele chegar a cuidar bem, a 

se orgulhar de si vai demorar muito mais tempo do que uma pessoa que vive em uma 

família onde não existe isso. Na verdade, sempre teve um combate, (....) lá em casa a 

gente discutia muito essas coisas, meus pais nunca tiveram muito estudo, meu pai só teve 

o primário, minha mãe também. Minha mãe é semi-analfabeta, ela lê com dificuldade, 

escreve também com dificuldade, mas assim, eu nasci numa família, assim, meu pai lia 

muito jornal, ele via muito noticiário, ele discutia muita política com meu irmão, assim, 

eu nasci nesse ambiente de muita discussão até mesmo sobre o cotidiano. Minha mãe 

sempre falava aquela coisa de “nunca deixe as pessoas te humilharem em nenhum 

momento, não abaixe a cabeça para chorar igual a uma boba”, se chegasse em casa 

chorando porque alguém falou alguma coisa, minha mãe brigava, ela não queria que eu 

fosse uma pessoa passiva e respondesse a altura, nunca abaixar a cabeça, sempre teve isso 

lá em casa. Eu falo para mim que eu nunca tive muitos conflitos como percebo de muita 

gente, de não se aceitar, de ter vergonha de ser assim. Assim, desde criança eu convivi 

com o “racismo”, com a discriminação (Entrevistada 1. Formada em Ciências Sociais no 

ano de 2003. Rio de Janeiro, 16/12/2005).   

 

O espaço de socialização como o ambiente familiar e suas relações não são por si 

só suficientes no processo de formação de uma identidade racial negra positiva, pois a 

“vulnerabilidade subjetiva”30 a qual é exposto o indivíduo da população negra, através 

da representação negativa de sua imagem, está presente também em outras instâncias 

socializadoras e formadoras de habitus cultural na sociedade, como é o caso das escolas 

e do sistema escolar. Para ela, a escola tem sido um local de reprodução da 

discriminação racial, em virtude de não está preparada para tratar com a questão da 

diferença, incluindo aí alguns professores que só reproduzem o que está no senso 

comum e não problematizam tal questão. Desta forma, todo um complexo de sentido 

voltado a produzir baixa auto-estima e desvalorização do indivíduo da “raça” negra é 

construído desde a infância, a este propósito ela nos diz,   

A gente que é negra já inicia, principalmente na escola, com as coleguinhas, (.....) eu 

percebia na hora das brincadeiras, na hora das dancinhas, (....) eu gostava de participar de 

todos os eventos da escola: dança, gincana, e quando nas danças para dançar com um par, 

ai os meninos não queriam dançar comigo, então era aquela coisa de escolher, ai você 

consegue perceber. Eu lembro que meu sonho era ser a sinhazinha da quadrilha (dança 

folclórica especifica das festas juninas) e nunca consegui até hoje. Tinha um sonho de ser 

                                                           
30 Marco Antonio Chagas Guimarães (2001) trabalha com o conceito de “situação de vulnerabilidade 

subjetiva”, na tentativa de dar visibilidade às conseqüências, para a subjetividade do indivíduo afro-

descendente, de um meio ambiente nada “bom o bastante” como o é a sociedade brasileira. O termo 

“situação” quer evidenciar que a vulnerabilidade, em nenhuma hipótese é uma característica estrutural, 

mas algo que se estabelece em função da presença de um meio ambiente adverso e que, enquanto se 

mantém, dificulta o exercício de reais potenciais de mulheres, homens e crianças negras.   
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sinhazinha e nunca ninguém me escolhia. Então aquela decepção! Chegava em casa e 

chorava. É preciso mesmo ter uma estrutura familiar porque essas coisas acontecem. Até 

que um ano ninguém queria dançar comigo, até que sobrou também um menino que 

ninguém queria dançar com ele. Ele era branco, mas tido como morador da favela, 

favelado, ai, nos juntamos. Numa época de 9 e 10 anos que tem a dificuldade de você 

participar dessas brincadeiras marca muito, essa criança negra, essa criança que é 

discriminada por qualquer coisa, a gordinha também, então você vai sendo excluída 

dessas coisas, vai marcando sua infância e tem pessoas que marca negativamente, fica 

meio retraída, se sentindo mesmo inferior aos outros. É preciso refletir muito sobre isso. 

Na escola o professor tem mesmo o poder, tem que estar muito ligado com essas 

questões, refletir sobre essas questões porque a grande maioria dos professores reproduz o 

“racismo”, reproduz todos esses ismos. Não tem essa consciência, então vai reproduzindo 

esse “racismo”, há ainda os livros didáticos, que mostra a diversidade da sociedade 

brasileira pela diferença na quantidade de filhos nas famílias e não trabalham naquele 

momento a diversidade da população brasileira, de colocar as famílias indígenas, famílias 

negras, famílias brancas, ter essa representação para que as crianças negras e indígenas se 

vêem ali no livro didático. E tem professor que só reproduz e pronto (Entrevistada 1. 

Formada em Ciências Sociais no ano de 2003.Rio de Janeiro,16/12/2005).    

 

As representações sociais da imagem do negro no universo do mundo do trabalho, 

que conseqüentemente impulsionam a discriminação, é outro tema presente em seu 

discurso, tais representações sociais das profissões atribuem para determinado tipo de 

profissão um específico perfil racial, como também foi apontado por Quijano. Ela 

prossegue,   

Vamos olhar as profissões, como essas profissões estão sendo representadas: profissionais 

liberais, médicos, advogados, só tem branco representando essas profissões, não tem um 

negro, quando aparece um negro ele está carregando saco, ele é carregador de saco, eles 

fazem um desenho se remetendo aos escravos, sem camisa, descalço, carregando saco. 

Então, o que isso está reproduzindo, que o lugar do negro está determinado, que ele só 

pode ter essa profissão, e assim tem casos que você percebe isso, já ouviu falar: a 

professora pergunta o que você quer ser quando crescer? Se um aluno negro responde que 

quer ser médico, alguns professores debocham dele. Vem do professor, não vem dos 

colegas de classe, vem do professor que jamais deveriam ter essa atitude, jamais 

poderiam expressar, reproduzir isso. Então nossos professores não estão preparados para 

lidar com a diversidade, só estão preparados para lidar com a universalidade, com a 

uniformidade. A gente percebe não só nas escolinhas, primário, mas também nas 

universidades (Entrevistada 1. Formada em Ciências Sociais no ano de 2003. Rio de 

Janeiro, 16/12/2005).    

 

Quando fiz a pergunta à entrevistada, inicialmente ela ficou um pouco 

constrangida em me responder, em seguida deu um sorriso longo e alto e disse “eu 

poderia dizer que sou uma pessoa batalhadora, sempre tento fazer o melhor, as vezes a 

gente tem que ser o melhor para poder conseguir alguma coisa”. Com esta resposta ela 

revelou uma das facetas que caracterizam o “racismo” brasileiro: o recalque ao silêncio, 

caracterizado pela acepção popular na qual racista é quem fala de “racismo” ou enuncia 

sua identidade racial, assim como, a atitude não-racista é caracteriza pelo silêncio 
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(Nascimento, 2004, p. 23). Diante desta resposta, insisti com a pergunta, ela então me 

respondeu,   

Negra! Minha família toda é, e a gente tem orgulho de ser. Às vezes as pessoas falam que 

não tem “racismo”, mas é lógico que tem, mesmo quando as pessoas não querem ser, elas 

são. Às vezes a gente ouve uma frase ali, até aqui no trabalho mesmo, as vezes eu ouço 

algumas frases e são de pessoas que, não é uma coisa contra mim, as vezes estão 

conversando e eu ouço frases que são racistas. Se você perguntar para as pessoas, elas 

falam que não são, e nem é uma coisa direta contra você, as vezes estão comentando de 

outra pessoa, de uma situação e a gente vê frases ali que são (Entrevistada 2. Formada em 

Tecnologia em Processamento de Dados no ano de 2000. Rio de Janeiro, 13/03/2006).                 

                    

Naquele momento observei que era preciso insistir, deixando-a a vontade 

naturalmente, em algumas questões para que ela me respondesse mais claramente, pois 

observei que tinha muito a dizer, mas sentia-se um pouco receosa e constrangida em 

fazê-lo. Isto aconteceu nas diversas questões especialmente nas questões sobre as suas 

percepções sobre “racismo” e discriminação em suas relações trabalhistas, mas depois 

quando a deixei a vontade para falar, passou a falar sobre os diversos assuntos de 

maneira mais enfática, demonstrando todo o seu sentimento em relação a sua posição de 

mulher negra na sociedade brasileira, os quais estarão presentes na seqüência do estudo 

em outros tópicos.    

A questão da identidade racial negra é muito precisa e forte na consciência da 

entrevistada 3, cujo entendimento sobre esta questão é muito presente em sua trajetória 

de vida. À semelhança da primeira entrevistada, esta também tem marcada fortemente 

em sua subjetividade as raízes e as positividades da descendência africana, em função 

de sua socialização em um ambiente familiar favorável a sua construção identitária, 

dando-lhe um amplo entendimento do que significa pertencer em todos os sentidos a 

“raça” negra, ouça o que ela diz,      

... Negra, absolutamente negra, e em todos os sentidos, quer dizer, eu sou negra de uma 

família baiana, que é do candomblé. Então, a coisa da cultura negra também é muito forte 

na minha vida. Eu sou do candomblé. Então, absolutamente negra, de pele e de cultura 

(Entrevistada 3. Formada em  Direito no ano de 1998. São João de Meriti, 16/03/2006).                 

 

A entrevistada 5 declara ser uma afrodescendente que aos poucos foi se 

reconhecendo como tal, afirmando que o fato de ter reconhecido sua identidade racial 

negra positivamente a ajudou muito a crescer e a tornar-se uma pessoa melhor e mais 

próspera, utilizando-se como exemplo afirmativo desta afroconsciência e desta  

“afrocidadania” no ambiente em trabalha.  

Eu! Totalmente assim, aquela minha afrodescendencia latente. Uma coisa que eu não 

conhecia e que, de certa forma, volto a dizer, transformou a minha vida mesmo. O fato de 

eu me conhecer começar a perceber que eu faço parte de uma grande maioria, e que, na 
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verdade, se torna minoria, na medida em que não consegue ter o mesmo tipo de posição, 

alcançar posições sociais amplas e mais prestigiosas. Assim, eu me defino assim, como a 

afrodescendente entre tanto outros. Negra, valorizo em sala de aula, embora, muitas vezes 

os meus alunos chegam para mim “Professora, a senhora não é negra não”. E ai, volta a 

questão dos estereótipos, volta a questão das características do que é ser negra, ser negro, 

tem que ser negro, negro, negro, tem que ser retinto. Tem que ser, é, na verdade, tem que 

ter um cabelo crespo, ou seja, é questão de ser negro, além de ser uma característica não 

apenas física, também é uma questão de ideologia. É você se sentir, na verdade, uma 

questão política, uma opção política que a gente faz. Então, isso que, de certa forma, 

ficou tão aflorada em mim, essa percepção de eu me sentir como negra foi, na verdade, o 

que me fez ser melhor hoje como pessoa (Entrevistada 5. Formada em História no ano de 

2001. Rio de Janeiro, 24/03/2006).                   

 

No seu discurso destaca a importância da educação, principalmente a partir do seu 

ingresso no PVNC e posteriormente em sua entrada na universidade, como uma 

influência direta para a construção de sua identidade racial, como um dos exemplos de 

como o indivíduo começa a “denegrir”, a torna-se mais negro através da educação e 

que, por este aspecto, houve uma divisão em sua vida.  

Eu posso falar que houve uma divisão na minha vida. Na época que eu entrei no pré-

vestibular, porque eu ganhei uma consciência ali. Na verdade, eu tinha uma certa 

recepção para isso, já tinha, faltava isso na minha vida, alguém ou um grupo, pelo menos 

que destacasse em mim, que mostrasse para mim porque eu me sentia excluída, e ali, o 

ano de 1995 para mim foi decisivo na minha vida, porque ali eu percebi que podia 

transformar alguma coisa. Poderia estar em história, poderia estar em matemática, 

qualquer que fosse a disciplina, mas aquilo ali foi o que decidiu, na verdade, o que eu 

seria em relação ao meu papel ou a minha missão, se a gente pode dizer que isso seja 

missão na sociedade, seja em sala de aula, seja numa roda de amigos, ou, seja mesmo na 

família. Porque sou considerada a chata da família. Eu sou a chata, aquela que tudo é 

preconceito, tudo é “racismo”. Porque assim, as vezes, é claro, você tem que relaxar um 

pouco senão as pessoas não se sentem nem a vontade perto de você, mas você começa a 

notar que a tua presença muda o comportamento da pessoa, de certa forma isso é bom. 

Tem que mudar mesmo, porque a pessoa tem que saber o que é que fica no plano do 

privado, e que aquele privado que é aceitável e aquilo que fica no mundo público, que as 

pessoas fazem sem nem mesmo criticar o tipo de ação que estão fazendo (Entrevistada 5. 

Formada em História no ano de 2001. Rio de Janeiro, 24/03/2006).                     

 

 

5.3.2 

Somos da “raça” humana   

     O processo de identificação como efeito do reconhecimento de se pertencer a um 

determinado grupo racial, não é, como vimos anteriormente, uma questão estável e 

estática, mas um processo complexo e multifacetado, é uma construção. É mais, ele é 

um conceito estratégico, político e posicional.  

Essa concepção aceita que as identidades não são nunca unificadas; que elas são, na 

modernidade tardia, cada vez mais fragmentada e fraturada, que elas não são, nunca, 

singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que 
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podem se cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão sujeitas a uma historicização 

radical, estando constantemente em processo de mudança e transformação (Hall, 2004, p. 

108). 
 

À medida que avançava nas entrevistas, a questão da identificação racial como um 

dos instrumentos para esta análise das trajetórias, foi se revelando imprescindível, 

especialmente porque a questão racial não é um aspecto considerado pela PUC-Rio para 

o ingresso dos estudantes provenientes das camadas populares. Assim, como a 

identidade racial também é um processo de escolhas, de reconhecimento de 

pertencimento a determinado grupo racial, ou não, certamente influenciado pelo 

contexto do qual o indivíduo se enuncia e se percebe, no qual foi socializado, o seu 

habitus cultural, alguns dos entrevistados expressaram em seus discursos a 

complexidade desta discussão no contexto sociocultural brasileiro. Nos discursos dos 

entrevistados aparece de forma transparente a dificuldade que este tema se apresenta.     

Em sua resposta o entrevistado 6 se declara “moreno” e afirma ser complicado se 

discutir a questão racial Brasil, porque entende que a mistura racial em nosso país é 

muito grande e que, portanto, não existe uma definição clara sobre “raça”.  

Olha, primeiro, que falar em “raça” é complicado, tirando o fato de nós, (...) já é uma 

questão da “raça” humana. Enfim, dentro da nossa realidade, acho que sou moreno. No 

Brasil tem essa gradação em dizer que um é branco e outro é negro. Eu não posso chegar 

e dizer, não numa perspectiva negativa, mas eu acho, isso é uma coisa muito interessante, 

mas eu não tenho isso tão marcado assim, não numa perspectiva negativa, mas também 

por causa da mistura que a gente tem aqui, então, por exemplo, a minha mãe é branca de 

cabelo claro, olhos claros, meu pai não, meu pai já é mulato. Então, eu acho que a gente 

tem um pouco isso, da proximidade maior com a mistura, a gente conhece essas 

gradações. Eu particularmente acho um pouco forçado chegar e dizer que todo mundo é 

preto, não você tem que afirmar sua negritude, eu acho que fica um pouco fora da nossa 

realidade cotidiana (Entrevistado 6. Formando em Direito no ano de 2002. Gávea, 

05/10/2006).   

     

O reflexo da dificuldade criada no contexto social brasileiro relativamente a 

“raça” e a cor como duas formas de identificação racial, aparece também de forma clara 

no discurso do entrevistado 7, que reputa a coincidência do destino não ter nascido 

negro. Seu discurso evidencia e enfatiza todos os estereótipos ligados a imagem social 

atribuída aos indivíduos da população negra, que o leva a considerar e a referenciar esta 

imagem a de um trabalhador especificamente braçal.  

Eu não defino não, porque na verdade, minha cor, da para dizer, um russo desse é branco, 

mas minha irmã é preta, preta mesmo. Minha mãe é branca, meu avô é preto. Meus 

primos todos, ai vão de moreno a pardo. Então, acho que eu saí branco, meio que, não 

diria sorte, mas coincidência do destino, porque minha família, minha mãe, minha irmã e 

meu pai, que não é da família, que me abandonou ai, fui criado só pela mãe, que eram 

brancos, então, eu fiquei branco. Minha irmã mesmo, minha mãe quem fala “você só tem 
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pele branca”, sangue, aquele nariz grande, é forte, carregava as coisas lá, lá materiais para 

caramba. Então, só tinha a pele branca mesmo, o resto é preto (Entrevistado 7. Formado 

em Administração no ano de 2003. Rio de Janeiro, 24/04/2006).   

                   

Para a entrevistada 13, a sua condição racial se apresenta como indefinida e 

relacional, sendo definida de forma positiva ou negativa, de acordo com a situação e 

com o ambiente em que se encontra, mas se declara negra e se diz um exemplar da 

miscigenação.  

Indefinida. Não, acho assim, olha só, é muito engraçado isso, porque eu acho que sou 

negra, lógico. Meu pai era negro, minha mãe é branca leite, mas meu avô é branco, minha 

avó é negra, os dois também já morreram. Mas, é como se eu fosse um exemplar da 

miscigenação, as sardas, esse cabelo que não é, meu cabelo, a cor dele natural é mais ou 

menos essa (sarará), é, uma pele que não é branca, também não é negra. Quando você 

chega num lugar, ai “não, você não é negra”, ah não, ai, você vai para outro lugar e você 

não é branca também. Eu sou bem resolvida com isso, eu finjo que não estou nem ai. Se 

negro não me aceita porque eu tenho sarda, e sardas é coisa de branco, ah, problema é 

dele, não sabe o que está perdendo, sabe. Se eu vou para o branco, e o branco não me 

aceitar e ficar “esse cabelinho ai”, porque meu cabelo é de escova, não é cabelo mesmo, 

de branco. Eu tenho uma filha que é mais clarinha, uma filha, uma filha que é mais 

escurinha, ai perguntam “é do mesmo pai?”, é, vou fazer o quê! Vou levando, quando (...) 

eu sempre deixava em branco, porque eu acho ridículo você perguntar isso, quando você 

vai preencher ficha de emprego. Cor! Não sei qual é a minha cor, o que eu boto na minha 

cor! Não sei bem isso, sei lá, miscigenada. É isso, sempre acontece isso, então, eu fico 

aonde? Sabe qual é o melhor jeito, é parar de pensar e levar a vida (Entrevistada 13. 

Formada em Letras no ano de 2001. Rio de Janeiro, 20/07/2006).   

                       

No discurso do décimo quarto entrevistado, a exemplo do entrevistado 6, a ênfase 

na auto-identificação com a “raça” humana, como um posicionamento político 

prepondera no lugar de pertencimento a um específico grupo racial. Este destaca que 

sua auto-identificação poderia se processar a partir de dois processos, se fosse pelo 

genótipo seria negro, mas pelo fenótipo é branco.  

Ah, eu ainda não sei. Esse conceito já foi tão falado. Antropologia trabalha muito com 

“raça”, a própria biologia que não existe mais “raça”, que existe a “raça” única, “raça” 

humana. Eu acho que faço parte da raça humana. Isso eu tenho a certeza. Agora, em 

relação ao, por exemplo, se o censo me perguntasse, não sei dizer, porque depende muito 

de critérios, aqui no Brasil é muito complicado (...) fazer aquela babaquice que lá em 

Brasília fizeram, de fotografar os estudantes para ver pela cor da pele onde eles se 

enquadrariam, entendeu. Agora, não me definiria, segundo esses critérios, mas, digamos 

assim, arcaicos, branco, negro, enfim, amarelo, não saberia dizer, até porque nunca me 

preocupei em fazer minha genealógica, acho que é uma coisa que demora. Mas, pelas 

fotografias, o pai do meu pai, meu avô paterno era negro, minha avó também. Então, se 

eu fosse pelo genótipo, eu seria negro, pelo fenótipo, branco. É complicado isso para a 

maioria da população brasileira entender, eu acho. Eu acho que isso é uma questão que a 

academia está muito além e que a maioria da população brasileira não sabe. Eu fico 

vendo isso com meus alunos. Eu dou aula para o EJA, a noite, e por mais que a menina, 

ela tenha o fenótipo de uma pessoa negra, não vou generalizar não, muitas não colocam 

negra, colocam morena, morena escura, morena clara, entendeu. Para alguns, eu acho que 

o adjetivo negro traz lembranças muito ruins, sabe. E, ai, o que acontece, eu vou dizer que 

ela é negra, quem sou eu para apontar, com qual critério que eu estou falando isso. Até o 
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próprio IBGE na hora do censo te pergunta, ele não tem um critério estabelecido. Isso é 

bom e ruim ao mesmo tempo. Eu acho que sou da raça humana (Entrevistado 14. 

Formado em Geografia no ano de 2001. Rio de Janeiro, 26/07/2006).     

                      

Por estes aspetos, a dinâmica da identificação racial no Brasil requer que se 

reconheça a diversidade de termos utilizado em seu cotidiano onde já se falou de 136 

denominações raciais distintas, evidenciando a singularidade de como se definem 

racialmente os brasileiros. Certamente pertencemos à “raça” humana, mas temos de 

compreender que as relações sociais baseadas em hierarquias e subordinações definem 

quem são os indivíduos que pertencem às sub-raças e determinam seu espaço na 

sociedade.    

 As entrevistas levam a pensar que, se por um lado não se é possível negar a 

influência da idéia de branqueamento na sociedade brasileira, por outro, mostra que há 

um forte reconhecimento da ascendência africana, na construção da identidade, a partir 

da valorização das características positivas pertinentes a população negra. 

Aqueles que se declararam negros indicam que há uma importante transformação 

na maneira de perceber a própria negritude e de sua inserção no mundo. Alguns como 

foi visto, têm esta consciência enraizada desde sempre, não passaram pelos estágios 

apontados por Ferreira (2000), nem mesmo perseguiram um “ideal de ego branco”, para 

se transformarem em “simulacros da brancura”, para serem reconhecidos e aceitos tanto 

na esfera pública quanto na esfera privada, até mesmo em função de terem sido 

socializados, pelo menos neste aspecto, em um ambiente sustentável e positivo o 

bastante, especialmente o ambiente familiar à construção de sua identidade. Dessa 

forma, não só “denegriram”, tornaram-se cada vez mais negro(a)s, a partir dos valores 

positivos ligados a sua condição racial, ao habitus cultural no qual se socializaram, mas 

já nasceram, cresceram, vivem e morrerão com esta identidade racial. Enquanto outros 

foram “denegrindo-se” aos poucos e construindo sua identidade racial negra, como foi 

efetivamente o meu caso, a partir do reconhecimento dos valores positivos da população 

negra e do seu pertencimento a este grupo racial. Este é de fato o primeiro passo em 

direção à “afrocidadanização”.   
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Você ajuda as pessoas a começarem a sonhar 

Muda as pessoas que estão a sua volta (...) faz seus primos, seus sobrinhos, sonharem que 

é possível. Isso é o mais importante (...) você ajuda as pessoas a começarem a sonhar. 

Isso para mim não tem preço. Não é você contribuir com o carro da tua mãe, ou contribuir 

com o orçamento familiar (...) É saber que a sua sobrinha fala: “Ah, eu vou fazer 

jornalismo também!” Ou então o seu sobrinho fala: “Minha tia conseguiu, vou fazer 

medicina!” Jamais se sonhava em entrar na universidade. Eu fui a primeira pessoa da 

minha família a entrar na universidade. De todos: por parte de pai, de mãe e de todos os 

ancestrais, de tudo, enfim, de todos os escravos. Hoje eu tenho quatro pessoas [da 

família] na universidade. E quase todos da nova geração sonham... Isso não tem preço  

 

Ex-estudante da PUC-Rio, Bacharel em Comunicação Social (2001).  

Rio de Janeiro, 18/07/2006. 

 

 

Mais do que demonstrar a vitória obtida pelos indivíduos entrevistados ao 

conseguirem superar todas as dificuldades impostas aos estudantes pobres da população 

negra no Brasil para entrar, permanecer e sair formado da universidade, a trajetória dos 

estudantes pesquisados é uma prova de luta, dedicação e exemplo de “sucesso”. Como 

primeiros representantes do encontro entre a PUC-Rio e o PVNC, estes indivíduos, a 

partir desta experiência vital, protagonizaram e protagonizam uma nova prática social 

transformadora das relações sociais e raciais no contexto sociocultural brasileiro. Desse 

modo, expressam no sucesso de suas trajetórias a realidade objetiva da conversão do 

“capital cultural” adquirido e institucionalizado em oportunidades efetivas, verificáveis 

no produto que ela gera: o ingresso e a posição que ocupam na hierarquia ocupacional 

na esfera do trabalho; nas transformações ocorridas em sua vida material e no efeito 

multiplicador de sua trajetória perante suas famílias e comunidades.                       

Sujeitos de sua própria história ao tomarem consciência das contradições que 

permeiam suas vidas, tais indivíduos trazem e traduzem como novidade um novo perfil 

do profissional negro na esfera do trabalho, não só por estarem ocupando posições 

desejáveis na hierarquia ocupacional, mas por revelarem em suas ações e atitudes um 

sentido de futuro nos efeitos positivos de serem mediadores e multiplicadores no 

processo de transformação da sociedade brasileira.  

6.1 

O mercado de trabalho e a população negra    

A estrutura do que relatarei se apresenta de forma a que o entendimento do todo 

fique claro. Neste sentido, destaco nesta discussão de três importantes eixos temáticos: 
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Primeiramente trato das questões ligadas ao mercado de trabalho, na qual dou ênfase à 

posição que os indivíduos entrevistados se inserem no status ocupacional e, a partir 

deste referencial, discuto a mobilidade de posição e a percepção que cada um tem ou 

teve em relação ao “racismo” nesta esfera. Em segundo lugar discuto o efeito 

multiplicador da mobilidade ascendente individual e familiar, a partir da passagem pela 

universidade e da entrada na esfera do trabalho, como um importante processo de 

“Afrocidadanização” que as ações afirmativas colocam em andamento. Por fim, discuto 

a importância e o impacto que cada trajetória de “sucesso” teve sobre a comunidade da 

qual são provenientes.  

Julgo relevante e expressivo aos propósitos deste trabalho, trazer como discurso 

principal as vozes dos próprios indivíduos sobre suas trajetórias. Deliberadamente 

procurei não intervir no discurso dos entrevistados, trazendo minhas impressões acerca 

do que viveram e vivem em sua vida cotidiana. Acredito que agindo assim deixo muito 

mais claro o entendimento do que quero transmitir, pois acredito também que todo o 

simbolismo presente em cada discurso traz à reflexão um borbulhar de vida e de 

sentimentos que a pura análise do que foi narrado não deixaria transparecer. Como este 

é um estudo sobre o resultado de políticas e ações afirmativas, entendidas sob o ponto 

de vista dos indivíduos beneficiados, afirmo que a concretude de toda discussão acerca 

dos processos de construção da identidade racial positiva, a efetiva conquista da 

“afrocidadanização” e os efeitos multiplicadores de cada trajetória tem sua substância 

nos discursos de cada indivíduo entrevistado.  

Por isso, preferi trazê-los de forma descritiva, alguns em sua íntegra, e não 

analítica, porque os julgo significativos e exemplares para o estabelecimento e para a 

pavimentação de um caminho, através do qual se possa seguir a fim de que possamos 

transformar as bases pelas quais a sociedade brasileira tem se conduzido até hoje em 

relação aos indivíduos da população negra. São trajetórias exemplares e, por isso, 

precisam ser trazidas à baila como um farol que aponta um devir, um futuro. Já 

destaquei que se formaram com mérito acadêmico e as condições pelas quais entraram 

na esfera do trabalho. Com isto, passo, agora, a narrar suas histórias, falar de suas lutas 

e de suas vitórias, de suas práticas cotidianas e do sucesso de suas trajetórias. 

Principio com as questões relativas à esfera do trabalho por considerá-las 

fundamentais para as análises posteriores sobre o “sucesso” da caminhada do grupo 

entrevistado. Assim, destacarei aqui as questões ligadas as condições de ingresso; as 

posições ocupadas; a mobilidade das posições e as percepções sobre o “racismo”. 
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Primeiramente destaco as questões relativas àqueles indivíduos entrevistados que estão 

ocupando uma posição satisfatória e condizente com a sua formação e que não 

observaram, especialmente os que se declararam negros, nenhuma resistência de ordem 

racial em suas relações trabalhistas por estarem no lugar em que estão ou resistência a 

sua promoção. Em seguida, destaco as entrevistas daqueles que estão satisfeitos com a 

posição que ocupam, mas que não perceberam e percebem discriminação racial em suas 

relações trabalhistas, seja de ordem salarial, ocupacional ou relacionada à imagem 

social do negro, ou mesmo, por todos estes motivos reunidos.                     

Ao ir a campo, na tentativa de comprovar ou não a hipótese levantada para este 

trabalho, deparei-me com situações e obtive respostas diferenciadas daquelas que 

acreditava que encontraria. Parti em minha pesquisa com o pressuposto de que para o 

indivíduo da população negra, mesmo formado na PUC-Rio com excelência acadêmica, 

os processos discriminatórios baseados em sua condição racial preponderariam nas 

escolhas e determinações das posições que ocupam ou ocupariam na esfera do trabalho. 

O fato de ter encontrado, neste particular, uma situação positiva que contradiz a 

imaginada por mim, mostrou-me a realidade objetiva da possibilidade futura de 

mudança nas condições de ingressos e permanência no mercado de trabalho dos 

profissionais da população negra, em muitos casos não mais baseados em estereótipos 

sobre a sua imagem, como um elemento obstaculizador de sua caminhada, mas a partir 

da objetividade da sua condição profissional. Neste sentido, resolvi considerar 

inicialmente a posição que cada indivíduo entrevistado ocupa no status ocupacional na 

esfera do trabalho para, a partir daí, considerar as questões pertinentes ao “racismo” e a 

discriminação.   

No decorrer das entrevistas um aspecto fundamental para a discussão 

desenvolvida neste trabalho chamou minha atenção: a relação existente entre o status 

ocupacional superior ou posição hierarquicamente prestigiosa e a posição desejável 

ocupada pelos entrevistados. A partir das entrevistas ficou clara a importância simbólica 

e objetiva do profissional da população negra ocupar determinadas posições de 

“prestígio” na hierarquia ocupacional, não só pelo exemplo de ascensão e mobilidade 

social, mas como uma demonstração irrefutável de sua competência para em exercer 

determinadas funções e ocupar determinadas posições. Mas, ficou claro também que, 

em muitos casos, exercer uma posição que seja “prestigiosa” —no sentido de ser 

superior na hierarquia ocupacional— não é uma condição sine qua non, para determinar 

o nível de satisfação profissional, ou mesmo uma condição necessária para que tais 
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indivíduos se sintam plenamente estabelecidos e realizados como cidadãos. Aquilo que 

é considerado como um dos efeitos perversos do “racismo”, isto é, o fato dos indivíduos 

da população negra serem sub-representados em posições hierárquicas superiores na 

esfera do trabalho, se mostra através dos discursos ser uma condição passível de ser 

transformada objetivamente, mas que, subjetivamente, em relação aos entrevistados, 

apresenta uma outra esfera de compreensão, que tem a ver com a própria realização 

profissional e pessoal de cada indivíduo.     

O que se observa, de fato, pelo menos para o grupo entrevistado, é que muitos 

desses profissionais estão exercendo atividades que, embora não sejam consideradas 

posições superiores na hierarquia ocupacional da empresa onde trabalham, são posições 

que, se comparada a um outro profissional com a mesma qualificação, que não seja 

negro, estes estão ocupando posições desejáveis no sentido de sua realização 

profissional.  

Para ilustrar este aspecto, destaco trechos da entrevista da entrevistada 10. Para 

ela, mesmo que se considere a hipótese de que se quisesse ocupar um lugar de maior 

destaque e “prestígio” ela ocuparia sem ter problemas de discriminação, a sua plena 

realização profissional não está na posição superior que pode ou poderia ocupar, apesar 

de ocupar uma posição limite e de destaque no setor em que trabalha, mas está na 

especificidade da atividade que exerce, vejamos o que diz,                   

Hoje eu sou gerente de atendimento. Hoje a instituição é dividida em três gerencias: 

Gerência Administrativa; Gerência de Atendimento, que é a parte ligada diretamente ao 

trabalho com as famílias e a Gerência Geral, que é hierarquicamente mais alta. Então, sou 

gerente administrativa, tem tudo a ver com meu trabalho, porque o trabalho com Serviço 

Social não está ligado só com as ações diretas com os usuários, há também essa parte de 

implementação, de planejamento, que é toda parte que eu faço. Nessa área que eu 

trabalho, esse é o espaço máximo, na verdade, porque o atendimento, o atendimento 

agora lá é dividido: o apoio técnico, os assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, as 

voluntárias, que atendem também as famílias e ai tem uma parte de informática e tal, e o 

direito do atendimento, que é justamente o setor mais elevado hierarquicamente nesse 

espaço de trabalho. Então, assim, esse espaço é o espaço que poderia estar. O outro 

espaço hierarquicamente mais elevado, digamos, que seria a Gerência Geral, é o espaço 

que eu não tenho a menor vontade de trabalhar, absolutamente, é muito número, sabe, ai 

é, não só muito número, é muito burocrático, então, não tem nada a ver com o que eu 

gosto de fazer. No meu trabalho eu estou perto das famílias, eu quero ver como as 

famílias estão, se estão melhorando sua situação ou não, eu tenho contato com o 

atendimento de alguma forma. É o que eu gosto muito mesmo, então, assim, eu não tenho 

interesse de fazer outra coisa. Hierarquicamente acima seria a Gerência Geral, não tenho 

menor interesse. (Entrevistada 10. Formada em Serviço Social no ano de 2000. Rio de 

Janeiro, 04/05/2006).          

      

Mas o fato de ter observado tal realidade não afasta a realidade  objetividade da 

condição do profissional negro no espaço do trabalho, nem significa desconsiderar os 
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aspectos sutis presentes nas relações raciais que impedem um profissional negro de 

ocupar efetivamente uma posição desejável. Ao contrário, significa, como veremos nos 

discursos, que ainda existem barreiras à serem ultrapassadas para que essa realidade dos 

efeitos perversos do “racismo” na esfera do trabalho seja de fato transformada.   

Cada um dos entrevistados, tanto os que estão plenamente satisfeitos com a 

posição que ocupam como aqueles que ainda não atingiram tal satisfação, trazem para o 

âmbito desta análise as diversas nuances que as relações trabalhistas apresentam. 

Compreendo que estas não são relações estáticas, mas situacionais, que em muitos casos 

independem da qualificação profissional ou mesmo se referem a situações ligadas as 

questões de “raça”. As dinâmicas das relações trabalhistas incidem diretamente sobre 

uma série de relações objetivas, inclusive as que levam diretamente a processo de 

discriminação, como veremos em alguns discursos, que devem ser consideradas. Entre 

estas relações está certamente presente a questão, como apontam alguns entrevistados, 

da promoção, ou seja, a possibilidade do profissional negro ascender na posição 

ocupacional.  

Além disso, conforme demonstra Silva (1999, p. 201), a questão da ocupação é 

uma variável fundamental do mercado de trabalho atuando diretamente na determinação 

de diferenças de renda entre os grupos de cor. É através do desempenho de um papel 

ocupacional que a renda do indivíduo é obtida. Este afirma, que as diferenças de renda 

entre indivíduos igualmente qualificados pertencentes a grupos diferentes —negros e 

não-negros— tem que ser acompanhadas ou por diferenças e realização ocupacional —

o desempenho de papéis ocupacionais que pagam mais, ou por diferenças de salário 

dentro de uma ocupação, diferenças na recompensa econômica pelo desempenho das 

mesmas tarefas.    

A discussão sobre a dinâmica da posição ocupada pelos indivíduos entrevistados 

se justifica pelos seguintes aspectos: em primeiro lugar por trazer à luz a sua posição no 

status ocupacional e o seu nível de satisfação ou não; em segundo lugar para se saber 

em que medida as práticas discriminatórias tem impedido, ou não, a sua ascensão a 

posições superiores e não-subalternas; em terceiro lugar para apontar como esta 

realidade vem se transformando lenta e progressivamente, abrindo o caminho para uma 

nova realidade profissional do profissional da população negra no mercado de trabalho.     

 

6.1.1 

É estudando que a gente consegue!  
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 A trajetória entre a saída da universidade e a entrada no mercado de trabalho dos 

indivíduos entrevistados se mostra relativamente próspera e positiva, correspondendo 

quase em toda sua totalidade a relação entre horizonte de conversibilidade do “capital 

cultural” institucionalizado e a estrutura de oportunidades para ocupar determinadas 

posições. Isto significa dizer que quase a totalidade dos entrevistados se inseriu na 

esfera do trabalho em posições desejáveis e condizentes, do ponto de vista da sua 

satisfação profissional após a sua formatura na graduação. Para a grande maioria o 

ingresso na esfera do trabalho ocorreu relativamente de forma rápida e sem muitos 

obstáculos, durante o curso através de estágios ainda no período em que estavam 

estudando, ou como contratados também no período que estavam cursando. Alguns até 

se utilizaram do “capital social” adquirido e ampliado na universidade, através do qual 

estabeleceram uma importante network com os demais discentes e com alguns 

professores, conseguindo ser indicados e encaminhados para o trabalho.   

Vários dos entrevistados, especialmente os que se declararam negros, estão 

ocupando posições que até então não era comum encontrar um profissional negro, 

obviamente que em alguns casos ainda incidem algumas discriminações, tanto em 

termos salariais, como em termos ocupacionais, mas mesmo em termos de ingresso 

apresentam um verdadeiro potencial à transformação da realidade experimentada pelos 

indivíduos da população negra até então, e dada as condições atuais esta é uma 

realidade que certamente a persistirem as atuais ações individuais e coletivas associadas 

a políticas públicas contra a desigualdade racial, certamente o futuro será próspero. Em 

muitos dos casos observados, a discriminação ocupacional praticamente inexiste, 

deixando em seu lugar, “apenas” as discriminações salariais.        

Esta é uma mudança significativa, dado que a desigualdade racial nas relações 

trabalhistas se caracteriza pela forte presença de discriminações, tanto no âmbito salarial 

como, e principalmente, no âmbito ocupacional. O fato substancial apresentado nas 

entrevistas é que a entrada no mercado de trabalho de uma população negra qualificada, 

com ensino superior e graduada em uma das mais prestigiosas universidades do Brasil 

têm ampliado de maneira significativa não só a igualdade de oportunidades, como 

também a igualdade de posições na hierarquia ocupacional no mercado de trabalho.  

Não quero dizer com isto que a discriminação racial tenha deixando de existir, 

muito pelo contrário, continua ainda muito forte. Afirmo, no entanto, que o “efeito 

multiplicador” da presença de negros em posições hierarquicamente superiores e 

desejáveis aponta para uma nova configuração nas relações trabalhistas. Certamente a 
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esfera do trabalho tornar-se-á cada vez mais democrática à medida que os indivíduos da 

população negra passar a ocupar tais posições, o que certamente exercerá uma 

influência direta na ampliação, não só da igualdade de oportunidades, mas 

fundamentalmente na ampliação da igualdade social. 

Dito isto, passo agora a considerar as histórias daqueles que se consideram 

plenamente satisfeitos em suas posições, por estarem exercendo suas atividades 

profissionais em uma posição condizente com a sua formação, e que também não 

perceberam algum tipo de discriminação racial na esfera do trabalho.  

Uma peculiaridade apresentada que certamente exerce uma influência 

determinante na existência ou não de discriminação racial na esfera do trabalho, é o fato 

de alguns dos profissionais entrevistados exercerem suas funções em setores da esfera 

do trabalho em que teoricamente, pelo menos no momento de seu ingresso, a questão 

racial não se mostra preponderante, tais como o serviço público, em particular as 

escolas do ensino fundamental e médio e o Terceiro Setor, com suas atividades voltadas 

à ação social e a solidariedade. Considerando estes aspectos poder-se-ia trazer à 

discussão o fato de que se estivessem em outros ramos de atividades estariam ou não 

isentos de sofrerem discriminação?, Mas isto seria especular, que não é o caso aqui, e tal 

hipótese nem mesmo foi pensada antes de começar a pesquisa, dado que a intenção é a 

de saber o que havia acontecido com tais estudantes após a sua formação na graduação, 

independentemente da empresa e da função que estariam exercendo. Em função disto, o 

fato concreto é que nas relações trabalhistas consideradas no momento da entrevista 

estas não sofreram e/ou não perceberam a força do “racismo”.     

É significativo neste aspecto, o discurso da entrevistada 5, quando declara que o 

seu ingresso no mercado de trabalho foi um pouco complicado, o que a levou a 

considerar que a opção sobre o curso de História havia sido equivocada, mas apesar 

deste início declara estar muito feliz com a carreira escolhida. Diz não ter muito 

dinheiro, mas consegue viver do fruto da faculdade. Quando considera a questão do 

“racismo” na esfera do trabalho, afirma não ter percebido nenhuma resistência, neste 

sentido, a posição que ocupa diretamente ligada a sua condição de afrodescendente. 

Mas, suas considerações apontam também para um dos aspectos mais significativos a 

serem considerados quando se discute discriminação racial nas relações trabalhistas: não 

ocupa uma posição que exija promoção, então não há segundo afirma, conflito de 

poderes.  
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Hoje só exerço tudo na área de História, tudo na área de História. Trabalho em três 

escolas, professora de 5a. ao 3o. ano, nunca me afastei sinceramente daquilo que me 

formei. Todo meu ganho pão foi sempre em cima de História, inclusive uma das coisas 

que me ajudaram de certa forma até mesmo a ganhar certo, não um status financeiro, mas 

um status de conhecimento intelectual, foi em cima da questão racial (...) não, até volto a 

dizer, por conta do tipo de trabalho que eu ocupo (...) como minha função é de ser 

professora, eu não sinto este tipo de resistência, de repente se eu ocupasse algum outro 

tipo de cargo, onde existisse a questão de ser promovida, talvez. Mas, nesse sentido, não, 

não. Porque, assim, eu sou professora e pronto  (Entrevistada 5. Formada em História no 

ano de 2001. Rio de Janeiro, 24/03/2006).                     

                                                                

Diz ainda que não sofreu qualquer discriminação racial em relação a sua pessoa 

quando do exercício de suas atividades profissionais, apesar de ter sofrido e percebido 

durante o curso de graduação. Aponta também ter percebido dentro do ambiente de 

trabalho acontecer com outros negros amigos de trabalho,     

Preconceito! Mais em relação à idade, não em relação a ser afrodescendente. Mas, eu 

sentia no período em que eu estava na faculdade. Então, eu sentia em vários momentos, 

ainda mais que o curso de História da PUC-Rio é muito elitista. Então, no tempo de 

faculdade eu sentia isso. Agora, no mercado mesmo, eu nunca me senti desprezada neste 

sentido, nunca senti preconceito mesmo. Então, eu não experimentei isso em nenhum 

local que eu tenha trabalhado, mas eu já senti, e isso é uma coisa muito complicada, eu já 

senti em relação a outras colegas, elas sofreram isso na minha frente, porque tem uma 

coisa que você sabe que existe no Brasil, é que as pessoas gostam de criar tonalidades. Eu 

não sou considerada negra por ninguém, não sou. Eu tenho o cabelinho enroladinho. 

Então, em relação a alguns colegas meus que são negros mesmo, meus colegas negros 

retintos, eles, tem alguns que sofrem sim. Eu mesmo nunca sofri em relação, no mercado 

de trabalho. Já sofri em outros momentos, é lógico, mas no mercado de trabalho, no lugar 

onde eu (...) as posições que ocupo em sala de aula, não (Entrevistada 5. Formada em 

História no ano de 2001. Rio de Janeiro, 24/03/2006).                    .                                     
 

Inserindo-se simultaneamente ao término da graduação no mercado de trabalho, o 

entrevistado 6, afirma ser sua posição condizente com a formação, ressaltando dois 

importantes aspectos: de um lado, o fato de não ter experimentado nenhuma situação de 

resistência a esta posição e, de outro, que para que ocupe uma posição acima seria 

preciso ultrapassar as etapas necessárias para tal.  

Quando eu me formei, o que aconteceu, eu entrei logo no Mestrado. Eu me formei em 

2002.2, e já em 2003 entrei no mestrado, e muito em função de eu fazer parte do 

Programa de Ensino Tutorial, PET. Este por ser um grupo que justamente serve para 

preparar quadros para pós-graduação, para assistência, para coordenação, facilitou 

bastante no sentido de eu começar a dar aula. Logo que eu entrei para o mestrado, eu 

também comecei a dar aula aqui no departamento. Eu comecei a dar aula desde o início 

de 2003. Eu me formei em dezembro e em março já estava dando aula aqui no 

departamento (...) É, eu sou professor no quadro de professor extraordinário, e também 

sou coordenador adjunto de monografias. Aqui dentro do departamento a gente tem 

coordenadores em cada área: coordenador de graduação, coordenador de monografias, de 

atividades complementares. Então, cada um desses coordenadores tem um coordenador 

adjunto. Eu já fui coordenador adjunto de graduação e agora sou da coordenação de 

monografias (...) Não, tem etapas que você tem que passar, não pode queimar etapas, 

porque existem diversos quadros: principal, complementar, horista e tal, até porque 
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precisa ter alguns pré-requisitos que você precisa cumprir, e tem outra situação, para ser 

do quadro principal tem que ser doutor, então, quer dizer, não terminei o doutorado ainda. 

Então, quando eu terminar o doutorado ai a situação aqui nessa escala vai melhorar, 

acredito (...) Olha, não, não, aqui dentro não. Essa não foi uma questão relevante a ser 

levada em conta no momento em que eu ingressei (Entrevistado 6. Formando em Direito 

no ano de 2002. Gávea, 05/10/2006).       
 

No discurso do entrevistado 7, se destaca a forte presença de um dos elementos 

mais significativos do “capital social”, as redes de sociabilidade, que foram 

fundamentais para que ele ingressasse imediatamente no mercado de trabalho, o que 

aconteceu quando ainda estava na graduação através de estágio, com “um pouco de 

sorte, porque durante a graduação eu montei um grupo de amizade muito forte, colegas 

que me ajudaram muito, e um desses colegas me indicou para onde estou hoje”. Mas ao 

falar de sua posição, fala da estrutura da empresa em relação ao status ocupacional dos 

funcionários e das possibilidades de ascensão. Chama a atenção para a questão da 

discriminação social pelo local onde residia que em muitos casos o impediu seu 

ingresso em determinadas empresas. Destaca ainda que, apesar de ter morado em uma 

comunidade pobre, considerada de risco, não é um fator de resistência na empresa onde 

trabalha, tanto na posição, como no salário. Declara também não ter sofrido qualquer 

discriminação de cunho racial nesta empresa —lembro que este entrevistado declarou 

ter o fenótipo branco— mas que já sofreu em outras ocasiões pela questão da moradia.  

Aqui eu sou considerado, o cargo Administrador Junior, é Administrador Junior, é no 

plano de cargos e salários, mas no cargo mesmo, função, eu estou como Analista de 

Marketing Junior. Acho que é condizente, estou ainda entrando no mercado, o nível 

salarial está no nível de mercado normal. É uma política, no caso aqui, ela é bem 

transparente, ela é igual para todos. Então, o que eu ganho, independente de eu morar na 

Rocinha, se morou ou se deixou de morar, não influenciou em nada. Quem mora na 

Tijuca ou na Barra, que tem o mesmo cargo que eu aqui na empresa, ganha a mesma 

coisa. Então, isso aqui não influência, agora, fora, ainda não tive experiência profissional 

como, no caso de Administrador Junior em outras empresas, então, não posso dizer. Aqui 

eu tenho o mesmo nível salarial normal (...) Eu não percebo não, até porque, aqui a 

estrutura organizacional é muito achatada. Então, não é em relação a mim que acontece 

esse tipo de problema, esse problema é um grupo de pessoas que está num nível 

intermediário, que é não operário, mas também que não é gerente ou coordenador, que 

está ali meio que achatado, são poucos cargos a concorrer, e pessoas, tem pouco giro, 

então, dificilmente ou eu ou qualquer outra pessoa concorre a um cargo superior, por 

enquanto também não pretendo, não me acho preparado (...) Olha, aqui na empresa, 

nenhuma, pelo menos, não que eu sinta, nenhuma mesmo. Mas em entrevistas feitas no 

mercado de trabalho antes desta empresa, vários estágios, especialmente em bancos. Vi 

muitos estágios em bancos, por já ter trabalhado em bancos anteriormente, fui estagiário 

de um banco, como menor, tentei muito banco, mas sempre batia, sempre parava na 

entrevista, parava na entrevista, parava na entrevista. Assim, não é conclusivo, mas, eu 

sempre acabava achando que tinha alguma coisa a ver por eu morar na Rocinha, alguma 

coisa desse tipo, mas não deixavam claro também, mas acho que também não deixariam 

(Entrevistado 7. Formado em Administração no ano de 2003. Rio de Janeiro, 

24/04/2006).   



166 

 

 

Para a entrevistada 8, no espaço onde atua, as questões ligadas a sua  ascensão no 

âmbito de suas relações trabalhistas é condicionada pela progressiva etapa pela qual 

precisa passar para atingir determinadas posições. Destaca também não ter percebido 

nenhuma resistência a sua posição e/ou a promoção desta posição de caráter racial, em 

virtude da especificidade da atividade da empresa em que trabalha cuja atividade 

principal está em atender junto aos movimentos sociais as comunidades pobres.  

Sim, isso, aqui a gente não é (...) nós somos contratados pela profissão, aqui na equipe 

nós somos cinco: tem duas assistentes sociais (...); tem um sociólogo, tem um psicólogo e 

um filósofo. Uma é doutoranda, está terminando, tem outro que tem mestrado, eu tenho 

pós-graduação, e os outros estão ainda em nível de graduação. Então, hoje, eu sou 

técnica, comecei como auxiliar técnica e fiquei num período de seis anos aqui. Então, eu 

fiquei três anos como auxiliar técnica, coordenando alguns projetos (...) o salário tinha um 

diferencial, óbvio, e depois de três anos eu fui absorvida como técnica. Tem um 

coordenador e quatro técnicos, os salários são iguais (...) Não, não, foi tudo um processo 

profissional que ocorre mesmo: saber criar, trabalho, uma escala que qualquer um tem 

que passar, entrando, dentro da instituição (...) Não, não, não, por onde eu passei, mas 

acredito que vários companheiros sim, até porque na instituição que estou é difícil isso 

acontecer, muito pelo contrário, é uma instituição que trabalha junto com os movimentos 

sociais, junto com uma população, e luta pela igualdade (Entrevistada 8. Formada em 

Serviço Social no ano 2000. Rio de Janeiro, 26/04/2006).        

              

Já a entrevistada 9, em relação a posição ocupacional, se destaca o fato de ela ter 

sido absorvida durante a sua graduação pela universidade em um Departamento que 

trabalha com as questões sociais e com pessoas envolvidas com esta questão racial, e de 

trabalhar atualmente em sua própria ONG. Em função disso, e por não ter disputado no 

começo da carreira um espaço de poder com outras pessoas, não percebeu a 

negatividade do “racismo”.  

Mesmo antes de terminar a graduação, comecei a fazer um estágio, e após terminar curso, 

que eu fiz Letras, secretariado executivo, após terminar o curso eu continuei trabalhando 

na mesma empresa, por mais uns três anos e pouco, depois disso eu fui trabalhar em 

ONGs. Eu mudei um pouco o meu perfil profissional, hoje não trabalho na área de letras, 

hoje estou fazendo pós-graduação na área de sociologia, comecei a trabalhar em ONGs, 

mudei o perfil original (...) Hoje eu coordeno uma ONG aqui na Baixada Fluminense, que 

é uma coisa que eu perseguia a muito tempo. Porque precisa, precisa ter alguma coisa, 

alguma instituição que traga (...) que abra algumas oportunidades para as pessoas que 

moram na Baixada Fluminense. E hoje eu coordeno uma instituição aqui. Tem tudo a ver 

com a minha trajetória universitária, com minha trajetória de vida, com a minha trajetória 

profissional, tem tudo a ver (....) não, não senti isso (...) fui envolvida pelo próprio 

ambiente universitário onde eu trabalhava, onde eu estudava. Estudei e comecei a 

trabalhar lá mesmo com uma pessoa que estava sempre ali envolvida com projetos, com 

questões que a gente discutia na PUC-Rio. Então, não senti essa negatividade, essa 

discriminação no ingresso no mercado de trabalho, acho que por conta disso. Eu não fui 

obrigada a disputar com outras pessoas e tal, foi um processo meio que natural, dentro da 

própria universidade (Entrevistada 9. Formada em Letras no ano de 1998. Duque de 

Caxias, 31/05/2006). 
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Por trabalhar na PUC-Rio desde o período anterior a sua formação, também para a 

entrevistada 11, a posição que ocupa atualmente é satisfatória e não observa nenhuma 

resistência, mesmo porque, a semelhança da entrevistada 5, no local onde trabalha não 

há campo para promoção. Ela declara também não ter percebido no seu ingresso na 

esfera do trabalho nenhuma discriminação porque já estava fazendo estágio na empresa 

quando passou ao quadro de funcionários.       

Eu sou secretária do núcleo (....), atendendo diretamente mais a diretoria do núcleo e sou 

professora também do Núcleo, e condiz com o que eu me formei, nas duas profissões nas 

quais eu sou formada. Não, não vejo, assim, nenhuma resistência declarada. Não, até 

porque aqui não tem campo para promoção, (...) Não, eu não sofri nenhum preconceito 

em termos de ingresso, como critério e tudo mais, não tive preconceito não. Fui bem 

aceita e, mas também já era um campo que eu fazia estágio. Então, não teve nenhuma 

novidade, quando eu passei a ser contratada, funcionária mesmo, não teve nenhuma coisa 

nova (Entrevistada 11. Formada em Letras no ano de 2001. Rio de Janeiro, 27/06/2006).    
                

Destas entrevistas destaco dois aspectos fundamentais: em primeiro lugar, que 

independentemente da prestigiosidade ou não da posição que cada um ocupa, os 

entrevistados exercem atividades ligadas a sua formação e, nesse sentido, sentem-se 

plenamente estabelecidos e satisfeitos. Em segundo lugar, que não há resistência à 

estarem ocupando tal espaço por serem indivíduos da população negra, ou mesmo 

oriundos das camadas pobres. Destacando-se ainda o fato de que nas posições em que 

estão seja imprescindíveis ampliar a formação para galgar uma posição imediatamente 

superior, supondo-se, naturalmente, a partir de suas declarações que ao terminarem a 

ampliação de “capital cultural”, sejam realmente aproveitados. Tudo indica que de fato 

o serão.  

Após destacar a positividade das posições ocupadas e a não percepção de 

discriminação racial, por parte desses entrevistados, na esfera do trabalho, passo a 

descrever a trajetória daqueles que perceberam ou percebem, de alguma forma, as 

sutilezas das discriminações raciais, apesar de se considerarem plenamente 

estabelecidos nas posições que ocupam.          

 

6.1.2 

Isto é normal?  

A partir da discussão sobre a dinâmica das posições ocupadas posso afirmar que, 

para alguns dos profissionais negros entrevistados, as suas relações trabalhistas trazem 

evidências e traços discriminatórios, ligadas principalmente ao tipo de atividade 

exercida pela empresa em que trabalham diferentemente da condição apontada acima 

para àqueles que declararam não ter sofrido algum problema de racismo e a 
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especificidade da função que exercem: posições ligadas a prestígio e/ou poder, que 

apresentam, como visto nas entrevistas anteriores, uma distinção clara entre o setor 

público, o setor privado e o terceiro setor.  

As entrevistas demonstraram a existência de fenômenos de desigualdade racial, no 

âmbito micro e macro das relações trabalhistas, com comportamentos discriminatórios, 

tanto no que se refere ao salário, quanto à situação ocupacional, ou seja, apresentam 

situações e comportamentos que revelam que, mesmo em termos de formação 

acadêmica idêntica, o profissional negro quando consegue ocupar posições de alta 

qualificação e confiança, ou mesmo de status social, ainda assim, não são reconhecidos 

e remunerados da mesma forma que os profissionais não-negros.  

As entrevistas apresentadas neste tópico possuem uma característica específica: 

são dos indivíduos que se inseriram no mercado de trabalho em posições condizentes 

com a sua formação, que não encontraram barreiras raciais para estarem em suas 

posições, que estão plenamente estabelecidas e satisfeitas, mas que, e apesar disto, 

reconhecem a existência de elementos sutis do “racismo”. Tais expressões se 

configuram em diversos episódios, em seus relacionamentos cotidianos, nas suas 

atividades profissionais, através dos quais, direta ou indiretamente, são freqüentemente 

surpreendidos e marcados fortemente por comportamentos e ações discriminatórias.  

Diversas são as práticas discriminatórias que sugerem a existência de “racismo” 

em relação ao negro na esfera do trabalho, tais como as práticas relacionadas 

diretamente a condição salarial e/ou ocupacional. Estas são formas discriminatórias 

mais facilmente identificáveis, porque podem ser percebidas e medida empiricamente 

como foi demonstrada pelos estudos acima mencionados, mas há aqueles tipos de 

discriminações ligadas aos estigmas e aos estereótipos ligados a aspectos desabonadores 

desqualificadores da imagem social do negro que, como vimos, é um processo de longa 

duração, quase nunca passíveis e possíveis de serem identificados, mas que muitas 

vezes exercem sua força no silêncio e na dissimulação. Tais sutilezas, muitas vezes 

interpretadas como não-existência de discriminações, exercem expressiva influência no 

comportamento que desacredita da possibilidade intelectual de um profissional negro 

em ocupar determinadas posições e, dessa forma, influenciando diretamente sobre a 

não-presença destes profissionais e em sua ascensão a postos de prestígio e poder.  

A este propósito, Silva (1999) aponta outras formas básicas através das quais se  

pode perceber a discriminação contra os negros no mercado de trabalho, são as 

seguintes: a) Discriminação em capital humano, com o bloqueio dos canais de 
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mobilidade ou serem impedidos de conseguir qualificações necessárias para assumir 

ocupações elevadas, sendo que este processo ocorre bem antes do negro ingressar no 

mercado de trabalho, ainda no período em que está estudando, relacionado diretamente 

ao seu “capital cultural” advindo das condições familiares e de socialização as quais 

está inserido e da qualificação que lhe é oferecido na escola; b) Discriminação de 

emprego, com os negros sofrendo mais do que seria proporcional com o desemprego; c) 

Discriminação ocupacional, os negros podem ser impedidos de assumir algumas 

ocupações que pagam mais, independentes de serem qualificados ou não; d) 

Discriminação de salário, os negros podem receber menos, exercendo as mesmas 

funções que os brancos, isto é, salário desigual por trabalho igual.               

No aspecto que diz respeito a questão da discriminação salarial, Silva destaca que 

este mecanismo de mercado parece variar em tamanho e direção de acordo com a 

ocupação. Citando os Hodges (1965), fala que estes autores afirmam que os negros 

estão em condição econômica pior que os brancos e assim, são forçados a aceitar 

salários mais baixos que os brancos pelo desempenho do mesmo trabalho. Neste 

sentido, como os salários mais baixos pagos para os não-brancos tendem a reduzir os 

salários dos brancos na mesma ocupação. Levanta, assim, a hipótese de que quanto 

maior for a população de trabalhadores não-brancos em determinada ocupação, maior 

será a má-vontade dos brancos contra seus co-incumbentes não-brancos. Assim, esta 

má-vontade, faz com que os brancos pressionem os empregadores, elevando às níveis 

mais altos a discriminação contra os não-brancos e neutralizará o efeito para baixo sobre 

os salários causados pela concorrência dos não-brancos. Parafraseando Stolzenberg 

(1973), esta seria a hipótese denomina de “ameaça econômica” (Silva, 1999, p. 205).   

Para este autor, de acordo com a “hipótese do apinhamento” de Bergmam (1971 

citado em Silva 1999), algumas ocupações estão abertas a não-brancos, e outras não. O 

apinhamento resulta desta situação, fazendo com que o fornecimento relativo de mão-

de-obra nestas ocupações exceda os níveis normais, e assim reduza os salários nestas 

ocupações de não-brancos. Com isso, os únicos brancos dispostos a trabalhar nestas 

ocupações seriam aqueles com níveis altos de habilidades especificas para estas 

ocupações, aqueles capazes de receber salários mais altos nestas ocupações do que 

conseguiriam em “ocupações de brancos”. Deste modo, presume-se que níveis mais alto 

de participação por parte dos não-brancos em uma dada ocupação levará a níveis mais 

altos de discriminação racial.                    
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Silva fala ainda que a discriminação salarial parece surgir a partir das diferenças 

em oportunidades de realização ocupacional, determinada em grande parte pela 

escolaridade individual, como uma indicação das exigências educacionais para a 

incumbência ocupacional. Neste sentido, a desvantagem dos negros no mercado de 

trabalho está diretamente relacionada ao fato de que: 

... são menos eficientes na conversão de investimentos escolares em posições 

ocupacionais melhor remuneradas e no mercado de trabalho sofrem chances menores de 

ter uma carreira e mobilidade, cujo resultado são recompensas econômicas menores 

(Silva, 1999, p. 208). 

 

As entrevistas a seguir são ilustrativas do que acabo de discutir, é mesmo 

paradoxal, e só compreendendo a estrutura de como se exerce a discriminação racial no 

Brasil com o efeito perverso da “democracia racial”, para se crer na possibilidade de 

que alguns profissionais, oriundos das camadas pobres, consigam ultrapassar as 

barreiras mais difíceis: entrar na universidade, permanecer nesta e sair formado com 

mérito e, ainda conseguir se inserir no mercado de trabalho, mas continuar estacionado 

sem ter outras oportunidades de ascensão. Estas entrevistas, embora sejam em um 

número pequeno no âmbito desta pesquisa, são exemplos contundentes da presença e de 

práticas discriminatórias nas três vertentes apontadas: ocupacional, salarial e sobre a 

imagem social do negro. A discriminação exercida com base nesta última vertente pode 

incidir diretamente sobre as outras, ou ser a causadora dos outros tipos de 

discriminação. No discurso31 dos entrevistados se revelam de maneira clara e objetiva as 

sutilezas subjacentes que envolvem nas relações raciais as práticas discriminatórias na 

esfera do trabalho.  

Para a entrevistada 2, esta sutileza se torna clara em virtude da especificidade da 

empresa em que trabalha, uma empresa da iniciativa privada que, segundo suas 

percepções, as discriminações tendem a se manifestar de forma incisiva, não só sobre a 

não mobilidade da posição que ocupa, mas também sobre o salário que recebe. Na 

distribuição percentual sobre o ingresso no mercado de trabalho dos indivíduos 

                                                           
31 O “discurso” no contexto estudado para expressar a percepção dos entrevistados sobre a discriminação 

racial na esfera do trabalho, pode ser entendido como o definiu Foucault: como prática social. Neste 

sentido, expressa Foucault que, “(...) o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, 

entre uma realidade e uma língua, o intricamento entre o léxico e uma experiência; mas mostra, por meio 

de exemplo preciso que analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente 

fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática discursiva (...) 

este não trata os discursos como um conjunto de signos (elementos significantes que remetem a conteúdos 

ou representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente 

os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É 

esse mais que os torna irredutíveis à língua e o ato da fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e 

que é preciso descrever” (Foucault, 1986, p. 56, citado em Fisher, 2001).                  
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entrevistados, esta entrevistada está colocada entre aqueles que conseguiram ingressar 

na esfera do trabalho ainda durante a graduação. Mas, apesar disto, revela que não tem 

sido plenamente satisfatória a sua relação trabalhista, não tem conseguido converter o 

“capital cultural” incorporado, com a graduação e com a pós-graduação, em 

oportunidades ocupacionais e salariais satisfatórias, devido principalmente a existência 

de práticas discriminatórias nessas duas esferas.  

Mesmo tendo ingressado no mercado de trabalho através das redes de 

relacionamentos, por ter convertido o “capital social” adquirido na PUC-Rio em 

oportunidades, conseguindo estagiar e posteriormente se efetivar em seu primeiro 

emprego após a sua formação na graduação, através da indicação de um dois seus 

professores, revela que sua posição é condizente com o que se formou, pois graduou-se 

em informática e trabalha como Analista de Sistemas. Mas, reconhecer a positividade de 

sua posição não significa dizer que se sente plenamente realizada, ao contrário, ela 

afirma que, talvez pudesse estar num cargo mais acima, na mesma área. Diz que 

trabalha na área, mas que talvez pudesse estar um pouco à frente, pelo seu tempo de 

experiência. Sugere assim, que há uma incidência de práticas discriminatórias que tem 

obstaculizado sua ascensão na empresa. Ouça o que diz,  

Pelo tempo de experiência que eu tenho, eu comecei a estagiar mais ou menos no terceiro 

período, então, vamos dizer que eu tenho uns nove anos de experiência, então realmente 

já era para eu estar um pouco acima em termos de cargo, em termos de salário, mas em 

informática isso depende muito da empresa. Por exemplo, aqui os salários são meio 

fechados mesmo, mesmo eu não sendo funcionária (...) tem outra coisa também, eu já 

estou aqui há quatro anos, então uma coisa que eu observo, tem pessoas que entram na 

empresa são contratadas rapidamente, porque aqui a gente trabalha terceirizado, como 

pessoa jurídica, e a gente [os negros] (...) eu não conheço ninguém que tenha sido 

contratado. Até na área da informática a gente vê poucas pessoas da nossa cor. Então, as 

vezes uma pessoa que entrou depois, ou se não, que entrou em poucos meses foi 

contratada. E aqui eu não vejo isso de (...) para algumas pessoas há um tratamento 

diferente. Em termos de mercado também eu acredito que várias pessoas que estudaram 

comigo, se formaram até depois, hoje já tenham cargos mais compatíveis com o tempo de 

experiência, cargos e salários também mais compatíveis com o tempo de experiência do 

que eu. Assim, como eu trabalho com informática, não é que eu tenha o salário baixo, eu 

tenho um salário bom, mas não é compatível com o tempo de experiência que eu tenho 

(Entrevistada 2. Formada em Tecnologia em Processamento de Dados no ano de 2000. 

Rio de Janeiro, 13/03/2006).    

 

Ainda há vários outros contextos de práticas sutis e veladas em que percebe a 

existência de discriminações que a tem impedido de ascender, tanto na posição que 

ocupa, quanto no salário que recebe. Seu discurso traduz como a “manifestação” sutil 

do “racismo”, se o podemos considerar assim, age sobre o negro e como a manutenção 

da sua subalternidade na posição ocupada está diretamente relacionada a negatividade 
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associada à imagem social do negro, reforçando todos os estereótipos ligados a esta 

imagem, como a de não considerar seu mérito individual, desconsiderando a sua luta, 

não só para ampliar a sua formação acadêmica, mas, principalmente, nas atividades que 

exerce, condenando-a assim a se empenhar cada vez mais, a se posicionar cada vez 

mais, para conseguir ficar no mesmo lugar. Esta falta de reconhecimento do mérito para 

a ascensão profissional é, de fato, um dos efeitos mais perversos do “racismo”.    

A gente tem que provar que estudou senão a gente não consegue. Eu convivo com 

pessoas que nem faculdade tem, porque informática é uma coisa muito aberta. Mas, 

assim, a gente vê que isso acontece com quem é negro. Eu vejo muito isso, na minha área 

então, eu acho que sou a única, eu olho para todos os lados e não vejo ninguém, eu vejo 

muito isso. Várias pessoas que nem faculdade tem ou faculdade incompleta ou ainda está 

estudando e tem o salário igual ou maior, na maioria das vezes maior, sem  ter a 

formação, e a gente não, a gente tem que ter a formação comprovada. Nós negros temos 

que ter a formação comprovada e temos que ter experiência. A experiência que eu tenho 

hoje é muito mais do que eu estou fazendo em termos de trabalho, eu já poderia estar 

fazendo outras coisas, mas o que eu vejo é que é sempre assim, a gente tem que ter além 

da formação, a gente tem que ter experiência muito grande para poder conseguir fazer 

uma coisa abaixo do que a gente já faz. Se eu quisesse fazer uma coisa no nível que eu já 

estou, ai seria muito difícil, tem que aumentar a formação para fazer uma coisa abaixo 

(Entrevistada 2. Formada em Tecnologia em Processamento de Dados no ano de 2000. 

Rio de Janeiro, 13/03/2006).    

 

Outro aspecto apontado por esta entrevistada, já comprovado empiricamente nos 

estudos sobre relações raciais no mercado de trabalho é a dificuldade que os negros 

encontram para trabalhar em empresas da iniciativa privada, com especial destaque para 

os bancos.    

Porque nós negros, a gente não entra nas empresas privadas, então aonde a gente encontra 

mais oportunidades, é fazendo concurso público e ficando lá. Minha família, por parte de 

pai, a maioria já está aposentada, mas todo mundo foi concurso público e, por parte de 

mãe, quem está trabalhando é concurso público também. As únicas de empresas privadas 

dessa geração é eu e minha irmã, mas também a gente já viu que a saída é mais o 

concurso público, não é questão de desistir, é que a gente sempre vê que por mais que a 

gente estude, a gente está sempre ocupando um lugar abaixo do que a gente deveria. 

Então, eu acho que a gente só consegue uma estabilidade e derrepente uma ascensão 

dentro do serviço público. Todo mundo diz que não é racista, mas a gente sempre sente 

uma situação dessa, só que a gente não consegue provar que realmente aconteceu, por 

exemplo, empresas privadas, bancos. Banco é o lugar que é super difícil você entrar. 

Esses bancos privados, já fizeram entrevistas, de primeiro mandar o currículo e depois 

pedir para vir correndo, que adorou o currículo, tanto eu quanto a minha irmã, e depois 

quando chega lá a pessoa leva um choque, você vê que as coisas modificaram, quando 

você chega lá e a pessoa te vê, uma entrevista que normalmente dura, sei lá, meia-hora, 

durar 5 minutos, três minutos, só da pessoa chegar, constatar, vê que não era bem aquilo 

que eles queriam, apesar de toda sua experiência, todo seu currículo bater com o que eles 

querem, isso ser desfeito em questões de minutos, e ai você percebe, mas nunca consegue 

provar. As pessoas falam “ah!, não existe “racismo””, mas é lógico que existe, lógico que 

existe várias situações assim, além de frases que a gente ouve, as vezes não para você, 

mas contendo sobre alguma outra coisa, e você chega para entrevista de uma coisa que 

você já foi pré-selecionada pela sua experiência, pelo seu currículo, chega lá, a pessoa em 
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cinco minutos te entrevista, ai você fala: isso é normal! Não é normal, não é normal! 

(Entrevistada 2. Formada em Tecnologia em Processamento de Dados no ano de 2000. 

Rio de Janeiro, 13/03/2006).    

 

Contundente e significativa em sua expressão máxima e que deixa de forma clara 

como se manifesta em suas diversas nuances as relações raciais no Brasil, é a declaração 

da entrevistada 12, que exerce sua função profissional em empresa do Terceiro Setor 

ligada a mídia televisiva. As suas percepções sobre o “racismo” em suas relações 

trabalhistas se revelam em dois aspectos: por um lado, nas questões relacionadas à 

imagem social do negro, no seu caso, ligada diretamente a especificidade da posição 

que ocupa como apresentadora de um telejornal, cuja ocupação lhe dá certo status em 

relação aos outros profissionais e, por outro, na discriminação salarial em relação aos 

profissionais que ocupam a mesma função, dentro ou fora da empresa. Classifico esta 

entrevistada, em relação ao grupo entrevistado, como a representante mais emblemática 

de um indivíduo da população negra que conseguiu ascender a uma posição de destaque 

e de “sucesso” na sociedade brasileira, por ocupar especificamente um dos espaços mais 

representativos e de referência estética na sociedade brasileira. Ou seja, conseguiu se 

inserir em um espaço no qual as relações raciais são incisivas e atuam de forma efetiva 

contra a presença do indivíduo da população negra. Desta forma, tornou-se, sob o meu 

ponto de vista, um exemplo para todo o movimento negro e para a comunidade na qual 

reside, pois efetivamente ocupa uma posição de destaque no campo onde atua e recebe 

um salário superior ao da maioria da população. Veja o que diz,  

Olha, hoje eu sou uma apresentadora num telejornal. É condizente com a minha 

formação. É isso que (...) é, quem se forma em jornalismo pode ser editor, pode ser 

apresentador, pode ser produtor. Enfim, aliás, é uma das posições mais tops, assim, dentro 

da redação, é claro que tem o editor chefe que é superior a mim, eu não mando na 

redação, mas é uma posição, assim, digamos, um pouquinho mais independente, um 

pouquinho mais acima. Digamos que não seja tão comum alguém oriundo do pré-

vestibular conseguir uma posição que tenha é... glamour, e que tenha um pouquinho mais 

de status, que é a minha posição hoje, me esforço para isso (Entrevistada 12. Formada em 

Comunicação Social, em 2001. Rio de Janeiro, 18/07/2006.  

 

Ao falar sobre sua percepção da existência ou não de resistências e discriminações 

à posição que ocupa, ela dá um exemplo clássico de como as discriminações raciais e os 

preconceitos estão presentes em suas relações cotidianas, relacionadas à imagem social 

do negro e aos estereótipos que esta carrega.             

É... não, as vezes sim, mas elas são sempre em formas de “racismo” mesmo em relação às 

vezes ao maquiador, que não tem costume de lidar com você, ou o camareiro, não estou 

dizendo que acontece isso aqui [na emissora onde trabalha atualmente], mas estou 

dizendo que eu já enfrentei esse tipo de situação. É (...) quando as pessoas sabem da 

minha história, principalmente da minha história, da minha origem pobre, as coisas 
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mudam um pouquinho. Isso é um tipo de resistência, elas já não encaram mais da mesma 

forma, é como se quem tem uma posição semelhante a minha, o maquiador ou o 

cabeleireiro, ou de origem pobre, que ainda tem essa origem, é exigida mais de você, 

querer mais de você, ou pise mais em você, o que é pior ainda. Então, às vezes você tem 

que lidar com este tipo de situação, assim, tipo “ah, mas você não nasceu em berço de 

ouro, tem que (...) ah, pelo amor de Deus”, ou o que se faz para alguém que nasceu em 

berço de ouro, não se faz para o outro. Então, é uma coisa muito louca, mas acontece 

sempre, esse tipo de resistência eu encontro (Entrevistada 12. Formada em Comunicação 

Social, em 2001. Rio de Janeiro, 18/07/2006.  

 

No que diz respeito à mobilidade de sua posição, reconhece que não há resistência 

a sua promoção à sua posição atual, advertindo que as resistências que existem 

acontecem no âmbito das discriminações ligadas também aos estereótipos sobre o negro 

e que tais manifestações, que não a impedem de exercer sua função, servem de impulso 

para que prospere ainda mais,        

Não, não, acho que não. Talvez de algumas coisas normais do ser humano mesmo, 

jornalista igual a mim que, bem, “essa garota só tem vinte e nove anos” (...) isso é muito 

normal também, “Ah, garota nasceu em Nova Iguaçu, mora em Nova Iguaçu ainda. Como 

assim, ela já ganha tanto? Como assim, ela já ocupa essa posição?”, e essa coisa assim, “é 

porque ela é negra, eles estão querendo um apresentador negro”. Quando um negro chega 

a ser apresentador, ele nunca chegou porque ele é competente. Se chegar uma 

apresentadora loura, “nossa, como ela é competente, parabéns, conseguiu essa vaga”. Se 

for uma negra, “ah, eles estavam querendo uma negra para botar nesse lugar”. Então, 

você nunca vai chegar a determinado lugar pela tua competência, isso faz, isso é péssimo, 

mas eu aprendi que isso, pelo menos nesses anos todos, até dentro da universidade, me 

fez refletir que eu dou cada vez mais de mim, eu me torno cada vez melhor, porque, como 

eu tenho que auto-afirmar, eu estou sempre procurando está melhor, melhor, melhor. 

Quando eles olharem eu já estou tão boa que não dá mais para voltar (Entrevistada 12. 

Formada em Comunicação Social, em 2001. Rio de Janeiro, 18/07/2006.  

         

Mas, apesar desta trajetória positiva, de ter conseguido ultrapassar uma importante 

barreira e de ter-se inserido de forma imediata na esfera do trabalho, ao reconhecer que 

a posição que ocupa é condizente com a sua formação e que exerce uma das funções 

mais importantes no âmbito da mídia televisiva, aponta ter percebido em diversos 

momentos e situações a marca pungente do “racismo”. Ela é enfática ao falar sobre 

esses momentos.  

Oh! Quer exemplos, milhares. Olha! eu tenho, assim, N exemplos de “racismo”. 

“Racismo”, ele existe na prática, ele é concreto. É, eu sofri, é claro, muito preconceito, 

muita discriminação, sofro ainda até hoje. Algumas pessoas chegam para mim e 

perguntam: “mas, é, ah, é legal, que bom você conseguiu, também é muito mais fácil ser 

uma apresentadora negra, porque todo mundo quer botar agora um negro na televisão”. 

Então, “racismo” mais sutil. Agora, tinha um “racismo” mais descarado, por exemplo, em 

São Paulo, é um exemplo clássico esse, em São Paulo, por acaso, no setor de maquiagem 

todas as minhas maquiadoras eram louras e as cabeleireiras, então, era muito engraçado, 

porque chegava alguns artistas para participar de um programa de entretenimento que tem 

lá, e ai, eu estava sentada, as vezes esperando para me maquiar, e ai, eles olhavam, 

olhavam, o pessoal todo louro, assim, eles olhavam para mim e falavam: “será que você 

pode fazer meu cabelo?”. Era uma coisa muito normal, porque no inconsciente coletivo, 
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eu não era apresentadora, a apresentadora devia ser alguma daquelas, eu devia ser a 

cabeleireira ou devia ser a maquiadora, provavelmente. Então, era muito comum, sempre 

me escolhiam, sempre me perguntavam: “será que você pode fazer meu cabelo?”. No 

decorrer desses anos, assim, eu tenho, é, N exemplos disso. Para mim foi muito difícil no 

início superar, passar por isso, entender. Hoje a gente cria uma casca, eu acho com o 

tempo a gente vai criando uma casca, a gente vai ficando mais forte, é claro que ajuda 

também ser apresentadora (...)  hoje ter um pouquinho mais de respeito das pessoas 

naturalmente, por causa do glamour de ser apresentador. Então, você tem um pouquinho 

mais de voz, você tem um pouquinho mais de vez, algumas coisas (...) nem chegam mais 

para você. Mas, no início quando você é estagiário, nossa, várias vezes, no início, no 

primeiro canal que eu trabalhei, inclusive, as outras estagiárias (...) surgiu um teste para 

repórter, eu fui a única que não fui chamada para fazer o teste, todos os estagiários foram. 

É uma coisa bem, assim, eles não acreditavam, não acreditavam, enfim (...) é o “racismo” 

sutil também, ou não, nem sei se isso é sutil, acho que isso é até descarado (Entrevistada 

12. Formada em Comunicação Social, em 2001. Rio de Janeiro, 18/07/2006).  

 

Mas a discriminação em sua trajetória não aparece somente em formas de 

estereótipos ligada a imagem do negro, revela-se também em formas de discriminação 

salarial.   

Agora, hoje, eu ganho um excelente salário em relação a população brasileira, em relação 

a população brasileira, não em relação aos apresentadores, não em relação a quem faz a 

mesma coisa que eu, meu salário é baixo em relação as outras pessoas que tem a mesma 

função. Eu ganho um salário baixo em relação a eles, mas eu conquistei muitas coisas, e 

essa conquista não foi minha, foi uma conquista familiar (Entrevistada 12. Formada em 

Comunicação Social, em 2001. Rio de Janeiro, 18/07/2006).  
 

No entanto, a positividade de sua trajetória não é maculada por estes fatos, pois o 

nível de consciência que atingiu sua afroconsciência a permite se posicionar no mundo 

de forma positiva, para superar, dessa forma, todas as agruras e viver plenamente sua 

afrocidadania.  

Enfim, sofri muito preconceito e ainda hoje enfrento isso, mas enfrento, já encaro de 

outra maneira e aprendi um pouquinho a levantar a cabeça e botar o nariz um pouquinho 

para cima na hora de falar, porque senão a gente não consegue, nessa luta, a gente não 

consegue continuar (Entrevistada 12. Formada em Comunicação Social, em 2001. Rio de 

Janeiro, 18/07/2006).  
           

Ainda no âmbito desta discussão, destaco ainda o discurso da entrevistada 10 

sobre a sua percepção do “racismo” em suas relações trabalhistas. Mesmo ocupando 

uma posição de destaque no status ocupacional da empresa em que trabalha, ela não 

deixa de perceber algumas manifestações de discriminação em relação a sua posição.  

Oh! Como na empresa eles trabalham muito com voluntário, quando eu entrei fazia parte 

do primeiro grupo, quer dizer, era a primeira assistente social que tinha na instituição que 

chegava como estagiária e a discriminação era porque as pessoas não aceitavam o serviço 

social, elas achavam as pessoas voluntárias. Entendiam que o que elas faziam já era 

serviço social, então não precisava pagar alguém para fazer aquilo. Então, até que a gente 

mostrasse que o trabalho não é o mesmo, que o serviço social não é só ter uma boa 

vontade e fazer algum trabalho para alguém, foi bastante difícil. Essa foi uma das 

dificuldades, de certa forma, discriminação. Agora, pela questão racial, assim, lá como há 
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muitos voluntários, fica aqui no meio da Zona Sul, são todas brancas da classe média, 

classe média alta e o grupo de estagiárias que entrou eram cinco estagiarias e três da 

PUC-Rio, então, assim, três negras da PUC-Rio, então, assim, um grupo que por N 

questões destoavam completamente do mais comum lá, que eram voluntárias, que eram 

brancas, tal coisa assim. Então, foi muito difícil até a gente conseguir, fazer um trabalho 

de parceria com elas (Entrevistada 10. Formada em Serviço Social no ano de 2000. Rio 

de Janeiro, 04/05/2006).          

      

Vemos nas respostas recebidas, tanto pelos entrevistados que não percebem 

manifestações de “racismo” na esfera do trabalho, quanto por aqueles que afirmam 

percebê-las, que as discriminações raciais não se apresentam de forma explícita, como 

um impedimento de fato ou como um fator determinante para que tais profissionais 

ingressem ou ocupem determinadas funções. Creio ser esta a razão principal para que a 

metade dos entrevistados declare que não percebe, ou percebeu ainda, a existência do 

“racismo” em suas experiências profissionais. Para aqueles que não reconhecem 

mecanismos de “racismo” na esfera do trabalho, no entanto, é sempre bom lembrar que 

há considerações de outra natureza a serem levadas em conta, tais como: a natureza da 

empresa em que trabalha as especificidades técnicas das suas profissões, a ausência de 

oportunidades de disputa por posições hierarquicamente superiores, bem como o desejo 

de permanência, por se sentir plenamente estabelecido. 

Contudo, vale a pena voltar a frisar que esta percepção não significa dizer que não 

exista discriminação racial contra os profissionais negros, como foi fartamente 

exemplificado nas respostas dos indivíduos do segundo grupo, pois, sob certas 

circunstâncias, persistem fortes evidências da existência de “racismo”, sobretudo contra 

os profissionais negros que ocupam posições de destaque.  

 
6.2 

O Efeito Multiplicador: as transformações materiais e simbólicas   

O ingresso imediato na esfera do trabalho em posições e salários condizentes com 

a formação, uma realidade para a maioria dos entrevistados, foi fundamental, como era 

previsto, para uma transformação substancial em suas vidas. Oriundos de famílias e 

comunidades pobres, como vimos nas narrativas sobre suas história de vida, estes 

indivíduos, como afirmei acima, deram um salto quantitativo e qualitativo em suas 

vidas, transformando-se assim, em exemplos da condição de possibilidade de 

transformação nas condições materiais, culturais e sociais dos indivíduos pobres da 

população negra, ou seja, da possibilidade concreta da realização da 

“afrocidadanização”. Condição esta, vale a pena ressaltar, não é uma condição estática 
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como na “democracia racial”, que mantém o status quo da desigualdade social, 

enquanto afirma a não existência de desigualdade racial como fator preponderante para 

a sua perpetuação.           

Nesta discussão ressalto que a transformação das condições materiais de vida, 

entendida aqui, sob alguns aspectos, como uma relativa mobilidade social, em virtude 

da conversão de “capital cultural” em posições desejáveis na esfera do trabalho, deve 

considerar o que diz Pastore e Silva (2000, p.1) que “os estudos de mobilidade social 

não são flashes de curto prazo” e que, portanto, as trajetórias exemplares e seus efeitos 

multiplicadores, são indícios desse devir, desse futuro, a partir da ampliação das 

oportunidades.  

Uma análise da Mobilidade Social conforme Scalon (1999, p.18) requer uma 

concepção de espaço social onde se distribuem bens e valores e se definem as posições 

dos atores, e conseqüentemente suas relações. Entretanto, o espaço social não é estático, 

e é através do estudo da mobilidade que se busca capturar a intensidade das mudanças, 

revelando dessa forma como ele é organizado. Para a autora,  

O pressuposto básico das análises de mobilidade é o de que na sociedade moderna as 

oportunidades de aquisição de riqueza e poder são diferenciadas e dependem de 

condições sociais que não se restringem ás qualidades pessoais. Dessa forma, o estudo da 

mobilidade social torna possível identificar rotas, bloqueios, sucessos e fracassos que são 

padronizados e sistemáticos, e devem ser entendidos como resultados tanto de talentos e 

realizações individuais como de processos sociais. Dessa forma, a mobilidade social 

inscreve-se nas análises de desigualdade, na medida em que estas esclarecem processos 

de cristalização ou redistribuição, permanência ou mudança nas chances de alocação em 

posições da estrutura social (Scalon, 1999, p.18). 

 

Por considerar recente, nova e inédita a condição de ingresso na esfera do trabalho 

de profissionais com o perfil como dos que foram pesquisados, não considero esta parte 

do trabalho como uma especifica análise sobre mobilidade social. Mas, como um 

importante dado para se poder avaliar a possibilidade de ascensão econômica a partir da 

ampliação do “capital cultural” dos indivíduos pobres da população negra. Assim, posso 

afirmar que em curto espaço de tempo foi possível para alguns indivíduos do grupo 

pesquisado, se comparado com a geração imediatamente anterior a sua, pai e mãe, uma 

mobilidade ascendente, obter resultados positivos, com a ampliação de seu acesso a 

determinados bens econômicos e, principalmente em benefícios simbólicos. Estas 

transformações se refletem no “efeito multiplicador” de suas trajetórias. Considero este 

“efeito multiplicador” o resultado expressivo de uma trajetória exemplar que 

desempenha um papel de apontar um devir como possibilidade de se fazer sonhar, tanto 
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os indivíduos mais próximos, os mais distantes, os integrantes das suas famílias, como 

alguns indivíduos da sua comunidade, com um nível socioeconômico e cultural 

diferente.  

 

6.2.1 

Deu uma melhorada básica!  

Nesse processo de transformação das condições materiais, se tomarmos como 

exemplo a tabela representativa das ocupações elaboradas por Pastore e Silva (2000, p. 

21)32, para comparar a ocupação familiar, embora não tenha feito um estudo efetivo 

sobre este ponto em particular, mas baseando-me nas respostas, posso dizer que muitos 

dos entrevistados saíram da condição de pertencer ao estrato ocupacional de médio-

inferior: trabalhadores urbanos qualificados e semi-qualificados para a condição 

classificada como alto: profissionais de nível superior e grandes proprietários, 

representado sem sombra de dúvida uma importante mobilidade ascendente.   

A propósito dos discursos apresentados aqui, veremos que há diferenças 

fundamentais a serem consideradas no que concerne a transformação na vida dos 

entrevistados, pois, como apontei anteriormente, o processo de mobilidade social não é 

um flash, algo que se dá num instante, mas um processo longo de luta e perseverança 

aliada as oportunidades e competências, porque nem todos conseguiram ter este salto de 

qualidade. Alguns já trabalhavam em outra atividade e não perceberam uma mudança 

substancial na sua condição material, principalmente por não terem ingressado de forma 

imediata na esfera do trabalho. Outros  entrevistados, muito embora afirmem ter 

acontecido mudanças significativas em sua vida material, revelam que a grande 

mudança ocorreu mesmo foi no âmbito do simbólico. Porque mais do que fazer sonhar 

com um futuro cada trajetória demonstra uma realidade objetiva, tanto no que concerne 

a transformação da  qualidade de vida, quanto nas formas de serem considerados e 

reconhecidos na sociedade. Isto é significativo do ponto de vistas das representações 

sociais na sociedade brasileira. 

No que se segue apresento alguns dos depoimentos mais ilustrativos e que 

transbordam vida, das transformações ocorridas na vida dos indivíduos entrevistados.    

Vemos, por exemplo, no discurso da entrevistada 2, como este reflete sua 

condição de plenamente satisfeita com a sua vida atual, mesmo considerando os 

                                                           
32 Esta tabela possui seis categorias: (1) baixo-inferior; (2) baixo-superior; (3) médio-inferior; (4) médio-

médio; (5) médio-superior e (6) alto. 
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problemas relacionados a discriminação ocupacional e mesmo salarial, pois traz e revela 

a mudança profunda ocorrida em sua vida material. Ouça suas palavras,  

Olha, antes de eu entrar na faculdade, eu morava em Deodoro, uma comunidade pobre e, 

assim, depois que eu me formei (...) eu tenho também a minha irmã, ela também fez 

informática em outra universidade, então a gente se uniu para conseguir sair dali (...) 

porque era o lugar em que a gente cresceu, que a gente nasceu, mas a gente queria 

conquistar algumas outras coisas (...) porque todo mundo sabe que os lugares carentes as 

vezes tem um pouco mais de violência também do que os outros lugares. Então, na época 

da faculdade a gente chegava super tarde em casa. Saía da PUC-Rio as dez horas, 

chegava todo dia a meia-noite, então sempre tinha um perigo para chegar em casa. Então, 

a primeira coisa que a gente pensou foi: “depois que a gente se formar, vamos tentar sair 

daqui”. Assim, depois de dois anos de trabalhando, juntando dinheiro, a gente conseguiu 

sair dali, e nós duas juntas conseguimos comprar este apartamento. Depois de dois anos 

que a gente se formou, e depois de mais um tempo, de mais um ano, um ano e meio, a 

gente conseguiu comprar um carro também juntas. Então, hoje em dia a gente ainda mora 

com nossos pais. Nós nos mudamos para o Méier, minha mãe também. A nossa família 

toda tinha a mesma condição social, de pobres. Então, a minha mãe deixou a casa dela 

para os irmãos dela, com um irmão e uma irmã, eles moram lá. Então a gente procura 

ajudar as outras pessoas da família. Minha mãe é a mais velha, então ela está sempre 

ajudando, e a gente também. Eu tenho uma prima que está na faculdade agora, quando ela 

precisa, a gente ajuda (Entrevistada 2. Formada em Tecnologia em Processamento de 

Dados no ano de 2000. Rio de Janeiro, 13/03/2006).    

                        

Vemos também no discurso da entrevistada 5, que houve uma melhoria 

significativa em sua vida, se comparada a uma realidade comum vivida pela maioria do 

estudantes das camadas populares que ingressam no ensino superior: a dificuldade de 

viver a universidade, devido principalmente a insuficiência de capital econômico para se 

manter e atender a todas as despesas que estudar exige.  

Olha, não posso dizer que seja uma vida recheada. Não é uma vida que não se tem 

dificuldade, como não é para muita gente, mas se for comparar o que eu passava na 

faculdade: levar lanche, não ter dinheiro, nenhum centavo para poder comer na faculdade, 

tinha que lavar lanche de casa, ficava o dia todo na faculdade (...) usava blusa de 

uniforme para entrar pela frente no ônibus. Se comparar, lógico, eu estou longe disso, 

muito longe, graças a Deus. Porque, hoje eu posso, hoje eu tenho a minha casa própria, na 

verdade eu sempre tive, nunca morei de aluguel, minha mãe tem casa e tudo (...), mas, 

depois, eu pude construir uma casa junto com meu marido. Uma coisa que na nossa época 

era quase impossível de pensar era uma coisa sempre muito complicada que era o fato de 

eu poder ter computador com acesso a Internet e você poder ter, (...) isso, é claro, que tem 

outras implicações, que é o fato da economia estar diferenciada hoje, está tendo muito 

coisa mais popularizada, no sentido de que existe as privatizações, o estado neoliberal, 

enfim. Mas, mesmo assim, eu conheço alguns professores que não tem acesso a 

computador, que não tem casa própria, enfim, não tem uma vida confortável. Eu posso 

dizer que tenho uma vida confortável hoje. Eu sei que, por exemplo, se hoje chegar um 

feriadão, “vamos viajar, vamos embora, vamos viajar”! (...) ainda não tenho uma casa na 

praia, nem um iate, mas hoje eu posso planejar alguma coisa, antigamente eu não podia 

(Entrevistada 5. Formada em História no ano de 2001. Rio de Janeiro, 24/03/2006).   
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Além da positividade de ter conseguido ascender economicamente, se mostra 

fundamental em sua trajetória a possibilidade de indivíduos da sua família pensar 

também em ascender socialmente através da educação superior, 

(...) ocorreu sim, na medida em que algumas pessoas hoje na família pensam em ascender 

socialmente. E, como a gente, de certa forma, sabe que, quando a gente nasce numa 

família empobrecida, com pouca possibilidade, a educação é única saída, é o único 

caminho para que você possa realmente entrar no mercado de trabalho e ascender 

socialmente. Então, hoje, sim. Hoje eu posso falar que a minha família, ela se modificou, 

a gente tenta ainda, a gente luta, batalha para poder conseguir fazer algumas coisas, mas 

hoje a gente sonha em relação as coisas que há anos atrás a gente não podia sonhar: de 

poder ter uma casa mais confortável, de poder ter um carro. A gente sonhava em ter carro 

em casa e hoje o pessoal lá em casa pensa nisso. A minha irmã um carro. Hoje eu tenho 

uma irmã minha que fez faculdade, que é funcionária federal, então, ela comprou a casa 

dela, coisas que derrepente há 5 anos atrás a gente não pensava que poderia ter 

(Entrevistada 5. Formada em História no ano de 2001. Rio de Janeiro, 24/03/2006). 

 

Esta insere ainda em nossa discussão uma importante questão, a presença da 

família, da colaboração de toda a sua família no seu processo de ascensão, um fato que 

ocorre em muitos casos nas camadas populares, ao escolher-se um representante da 

família para fazer o ensino superior e, desta forma, depois de formado este venha a 

impulsionar a mobilidade da família.     

Na verdade, tudo aquilo que a minha mãe possibilitou que eu pudesse estudar, meus 

irmãos, que ficavam juntando vale-transporte para eu ir faculdade, porque eu também não 

tinha dinheiro. Hoje, inclusive, eu retribuo isso ajudando a minha mãe, eu participo de 

boa parte da renda da família, ainda mesmo depois de casada, porque eu sei que tudo 

aquilo que eu pude fazer foi graças a minha família. E muitos, inclusive, irmãos meus que 

não puderam estudar e que não fizeram a faculdade, porque eu sou caçula de meus 

irmãos. Eu como caçula, de certa forma, tem um pouco aquela idéia de que “ah, tudo que 

eu não pude fazer o caçula vai fazer”, eu e minha outra irmã. Então, fui a única lá em casa 

a sair do ensino médio e ir direto para uma faculdade. Isso, de certa forma, é retribuído 

hoje, na medida em que eu (...) muito dos meus irmãos, agora com trinta e pouco, 

quarenta anos, estão entrando na faculdade. Então, é um pouco mesmo essa questão de 

que eu e minha irmã mais nova (...) a minha irmã estudou na UFRJ, ela fez letras. Eu e 

minha irmã, a gente de certa forma acabou por incentivar isso, porque eles perceberam 

que era possível fazer e que a gente pode fazer, porque a gente tinha irmãos que 

trabalhavam e nos ajudavam. Hoje, na verdade, e muitas vezes, até o contrário. Hoje eu 

trabalho para tentar ajudar minha irmã a ter uma faculdade (Entrevistada 5. Formada em 

História no ano de 2001. Rio de Janeiro, 24/03/2006).              
    

No discurso do entrevistado 7, a expressão de que houve uma importante 

transformação em sua vida se reflete em três ganhos principais: na possibilidade de 

adquirir bens materiais, na concretude de poder dar um tratamento melhor ao seu filho e 

na sua saída do local onde residia.  

É, vou te falar, deu uma melhorada básica. Principalmente depois da efetivação aqui na 

empresa. Quando eu ia para a PUC-Rio, eu gastava centavo a centavo, dava calote em 

ônibus (...) às vezes eu saia dos Correios, ia com a camisa dos Correios para PUC-Rio, 

para não ter que pagar a passagem. Durante o estágio na aqui na empresa, se eu não me 
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engano já estava até casado, e também economizava grão a grão. Depois que eu consegui 

efetivar, depois teve o meu filho também, eu consegui dar um padrão um pouco melhor, 

consegui esse apartamento, que também não é grande coisa, mas já é fora da Rocinha, já 

não peguei aquela guerra que teve há dois anos, saí duas semanas antes da guerra. 

Consegui comprar com a ajuda da família o apartamento, que não é nada de luxo não, 

apartamento simples, simples, simples, só que a questão é, era a casa que eu tinha lá 

dentro [na Rocinha], só que agora é fora, mesma coisa, é na Praça Seca, e algumas coisas, 

alguns apetrechos, alguns supérfluos, vamos dizer assim, que hoje eu tenho o que naquela 

época eu não tinha. E consigo hoje também dar uma condição ao meu filho, que é 

“especial”, tem uma síndrome estranha que ninguém conhece, ainda está estudando, 

consigo pagar um tratamento para ele, com o salário que eu ganho e com a ajuda da 

empresa, consigo pagar fisioterapia, fono. Tem uma questão lá com minha esposa, que 

consigo também dar uma condição, que naquela época com certeza eu precisando não 

teria como fazer isso (Entrevistado 7. Formado em Administração no ano de 2003. Rio de 

Janeiro, 24/04/2006).          

               

A entrevistada 10 fala que sua grande mobilidade, além da mudança na condição 

financeira, também ocorreu no âmbito do simbólico, com a entrada também de sua irmã 

no curso superior.  

Antes eu não trabalhava, quer dizer, eu até trabalhava, eu terminei o segundo grau e fui 

trabalhar num escritório de contabilidade, ganhava um salário mínimo e trabalhava 

bastante, na cidade, e morava com minha mãe. Minha mãe trabalhava no comércio, 

sempre foi comerciaria, hoje não mais, mas trabalhava no comércio (...) e tenho uma irmã 

que é dois anos mais nova do que eu. Quando eu estava entrando na universidade ela 

estava saindo do segundo grau. Hoje não, hoje eu moro sozinha, sou casada, mas ganho 

bem mais do eu ganhava. Então, a vida hoje é bem melhor, sabe, tenho acesso a mais 

coisas que eu não tinha antes (...) tipo, mais acesso culturalmente, mais cinema, mais 

teatro, mais dessas coisas, além de benefícios, coisas materiais mesmo (...) Eu fui a 

segunda pessoa da minha família que entrou na universidade. A minha irmã entrou para 

UERJ, para fazer filosofia e logo depois passou aqui para PUC-Rio para fazer letras e já 

terminou, já fez mestrado, já defendeu, agora está se preparando para o doutorado. Então, 

essa é a grande mobilidade. Assim, culturalmente todo mundo está se encaminhando, 

sabe, não só culturalmente, óbvio que financeiramente também acontece, mas, até 

mesmo, sabe, esse empenho, essa mudança de caminho (Entrevistada 10. Formada em 

Serviço Social no ano de 2000. Rio de Janeiro, 04/05/2006).          

                        

A entrevistada 11, afirma que em termos econômicos houve uma autonomia maior 

em sua vida, mais expectativas e possibilidade de planejar o futuro.   

Em termos econômicos eu tenho uma autonomia um pouco maior, e tenho mais 

perspectivas. Com a minha formação o que me acrescentou mais foi a questão da 

perspectiva, planejar alguma forma de crescer culturalmente, academicamente, então, 

abriu meus horizontes nesse sentido. Agora, eu já tinha uma autonomia grande porque eu 

sempre trabalhei, então, eu não tive muita novidade financeira (...) 

(Entrevistada 11. Formada em Letras no ano de 2001. Rio de Janeiro, 27/06/2006).    

         

Para a entrevistada 13 houve uma melhoria em sua vida material, destacando os 

momentos difíceis pelos quais passou na PUC-Rio. Sua entrevista é importante porque 

retrata um momento expressivo da história do convênio da universidade com o PVNC, 
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apontando os benefícios oferecidos pela instituição como um dos instrumentos para a 

permanência e saída após a formação de muitos dos estudantes pobres que lá ingressam.          

Então, é para chorar. Antes, assim, eu gastava na época cento e vinte reais por semana, de 

passagens, eu pegava carona, eu comia pão com ovo ali a AFPUC, depois veio o FESP, 

eu fui uma das primeiras beneficiadas do FESP, mas não era essa coisa que é hoje, essa 

coisa boa: é passagem para o dia todo, é almoço todos os dias. Era assim, um talãozinho, 

aquele antigo talãozinho de vale transporte com vinte e cinco tickets para o mês todo ou 

recebia cinco vales para o lanche no antigo Subway ou bandejão, e fora isso o que tinha 

mesmo certo eram as cotas de xerox, que nós tínhamos cinqüenta por mês, que o ciclo 

básico dava. Não era nada de mais que desse para o mês todo, como é agora, os meninos 

do FESP, eles têm o mês todo garantido. Não sei como é agora, mas naquela época o 

FESP só ajudava até o quinto período, porque eles acreditavam que no quinto período 

você já consegue arrumar estágio. Agora, sei lá, agora esta legal, porque eu tenho a minha 

própria renda (Entrevistada 13. Formada em Letras no ano de 2001. Rio de Janeiro, 

20/07/2006).   

                       

A entrevista número 14, revela também como os processos de bolsa e auxílio 

oferecidos na PUC-Rio, como já vimos, para alguns que se destacam, ajudam também a 

vida dentro e fora da universidade, pois como afirma este entrevistado, “houve uma 

melhora em certos ângulos do consumo, em relação a realidade anterior que não dá para 

comparar”.  

Ah olha, foi uma guinada muito grande. Tipo era muito ruim, acho que para todo mundo 

do pré. Tipo, a gente não tinha dinheiro para tomar café, no bar dos funcionários, assim, 

que era o mais baratinho. Então, eu lembro que tinha, eu nunca me esqueci disso, tinha 

uma colega minha, eu lembro que a gente dividia pão com ovo, no primeiro ano, tipo 

assim, metade de um pão com ovo com média, ali no bar dos funcionários. Às vezes ela 

não tinha nada, eu tinha, a gente trocava. Agora (...) tem uma coisa que eu achei muito 

interessante na PUC: a ajuda que os colegas te dão lá, então, por exemplo, de tirar texto 

Então, o primeiro ano foi muito complicado, tanto que essa histórias que estou te 

contando foi no primeiro ano, logo depois no segundo eu consegui entrar no PET. O PET 

tinha uma bolsa auxílio, então, as coisas ficavam, assim, minimamente tranqüilas, não era 

aquela pindaíba da passagem, da xerox, mas você tinha que segurar a onda também. E 

hoje em dia eu sinto que não, hoje em dia é muito confortável em tudo, não tem do que 

reclamar, assim, é, acho que pela quantidade de horas que eu trabalho, sou muito bem 

remunerado. Agora não tem como comparar (...)  

(Entrevistado 14. Formado em Geografia no ano de 2001. Rio de Janeiro, 26/07/2006).   

 

Uma das mais expressivas trajetórias de “sucesso” é a trajetória da entrevistada 

12. Esta reflete no seu sentido econômico e simbólico, a importância de se ampliar às 

igualdades de oportunidades para as camadas populares para o ingresso no ensino 

superior, como um dos principais instrumentos para podermos eliminar a desigualdade 

social. Seu discurso traz importantes questões. Inicialmente nos fala do ingresso e da 

permanência na universidade, da dificuldade que os estudantes pobres experimentam 

quando ingressam na universidade, destacando os percalços, as humilhações pelas quais 

passou para conseguir se formar. Posteriormente aponta que sua conquista não é 
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somente uma conquista individual, mas principalmente uma conquista coletiva, da qual 

participam todos: familiares e vizinhos. De seu discurso brota toda a essência do que 

transmitido nessas páginas. Dele também brota todo o sentido que quero dar as 

expressões “efeito multiplicador” e “afrocidadanização”. Ouça a pujança do seu 

importante discurso.              

Essa é para chorar (...) o ingresso na universidade foi muito duro. Meu pai era motorista 

de ônibus, minha mãe trabalhava com projeto social. A gente sempre teve uma 

consciência social por causa disso, mas, sei lá, a média salarial da minha família na época 

devia ser seiscentos reais, e as passagens para a PUC custavam quase trezentos, duzentos 

e pouco, metade do orçamento da família. Eu passei roupa para pagar passagem, eu vendi 

bijuteria, eu fiz cruz na boca, como se diz dos pobres (...) a gente fica com fome, fiquei 

com fome na PUC. Eu sou de uma época onde não tinha, quando ainda não existia aquele 

fundo, criado logo depois, eu ainda estava lá, eu estava bem assim no início, no meio do 

curso quando foi criado o FESP, mas eu não tive acesso. Então, para mim foi muito 

difícil, porque eu fiquei com fome, eu pedi carona, como meu pai era motorista de ônibus, 

para eu economizar na passagem, e a passagem era caríssima até a Central do Brasil, de 

Nova Iguaçu, eu pedi carona muito tempo, e, ai, até fui posta para fora do ônibus, óbvio. 

Então, eu costumo dizer que (...) quando a gente entra na faculdade. Foi um processo de 

degradação da minha auto-estima, tão grande! Porque, como a gente entra na faculdade 

dessa maneira, você está tão acostumado a baixar a cabeça. Sempre falo isso! Você baixa 

a cabeça para pedir carona, você baixa a cabeça para pedir xerox, você baixa a cabeça 

para a professora para falar que não tem um DVD em casa para assistir o filme que ela 

pediu. Você baixa a cabeça para dizer que você não pode comprar o livro. Resultado: 

quando você termina o curso, você não consegue mais levantar a tua cabeça, porque está 

com torcicolo. Teu pescoço está tão duro! Você está com a cabeça tão para baixo, que 

você demora. Eu acho que demorei. Eu tenho cinco anos de formada! Pelo menos nos 

últimos quatro, eu fiquei tentando levantar a minha cabeça. Eu tive depressão! Foi um 

processo de degradação da auto-estima (...) Eu fico pensando: Meu Deus, graças a Deus 

os pobres e negros chegaram a universidade. Mas, meu Deus, a que custo! Que custo é 

esse? Que degradação é essa? Talvez tenha pessoas que não se recupere jamais, eu pude 

me recuperar, enfim, minha vida material era isso. Agora, hoje, eu ganho um excelente 

salário em relação a população brasileira, em relação a população brasileira, não em 

relação aos apresentadores, não em relação a quem faz a mesma coisa que eu, meu salário 

é baixo em relação as outras pessoas que tem a mesma função. Eu ganho um salário baixo 

em relação a eles, mas eu conquistei muitas coisas, e essa conquista não foi minha, foi 

uma conquista familiar. Com isso a minha irmã está na universidade, está se formado, 

tem melhorado, melhorou a vida dos meus pais, e melhorou em muito a minha vida. 

Estou pagando a minha casa própria, claro que tudo ainda é início, começando uma casa, 

mas já tenho um carrinho, não ando mais de ônibus há um ano e pouco, dois, sei lá, então, 

isso, há uma mudança drástica da minha vida, fora o glamour de ser uma apresentadora , 

muito mais glamour do que tudo.  

(...) Com certeza, com certeza, sim. É, digamos que hoje eu não sustento a minha família, 

mas sou arrimo também da minha família. É a conquista que eles não teriam tipo um 

carro mais novo, uma geladeira nova, as conquistas extras que não se conseguiria com o 

salário, são conquistas minha também, nossa, junto, sabe (...) a minha irmã estuda 

francês, ela precisa fazer um curso de francês, eu pago o curso dela, entendeu, fora a 

graduação, mas ela estuda na universidade pública. O meu irmão tem um trabalho lá. 

Então, são conquistas coletivas, sabe, conquista, vou falar, ah meu marido, meu marido 

trabalha com gráfica, ai hoje a gente juntou dinheiro está comprando uma máquina e com 

isso mudou a família dele também, ou seja, um ciclo, muda as pessoas que estão a sua 

volta, e isso não se conseguiria, fora o que faz teus primos, os seus sobrinhos sonharem 

que é possível isso é o mais importante, porque você ajuda as pessoas a começarem a 
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sonhar, isso para mim não tem preço. Não é você contribuir com o carro da tua mãe, ou 

contribuir com o orçamento familiar da tua mãe, com dinheiro, mas é contribuir, saber 

que tua sobrinha fala “ah não, eu vou fazer jornalismo também”, ou então teu sobrinho 

fala “minha tia conseguiu, vou fazer medicina”. Jamais se sonhava em entrar na 

universidade, fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade, do todos, 

por parte de pai, de mãe, e de todos os ancestrais, de tudo, enfim, de todos os escravos. 

Então, hoje não, hoje eu tenho, acho que quatro pessoas na universidade, e quase todos da 

nova geração sonha, e me tem como exemplo, “minha prima conseguiu, minha tia 

conseguiu”, isso não tem preço (Entrevistada 12. Formada em Comunicação Social, em 

2001. Rio de Janeiro, 18/07/2006).  

       

Como expressam os discursos acima, o ingresso imediato no mercado de trabalho 

proporcionou uma mudança significativa na vida material, individual e familiar de 

alguns dos indivíduos entrevistados, mas não vivemos no melhor dos mundos, portanto, 

para outros a mudança não foi significativa. Não ter alcançado êxito imediato foi uma 

realidade para outros entrevistados, cuja vida material se manteve semelhante a 

realidade anterior ao ingresso na universidade.  

As entrevistadas destacam como principais fatores para que esta realidade tenha se 

mantido, o fato de não terem ingressado imediatamente no mercado de trabalho; não 

terem ainda trabalhado em uma função condizente com a formação e com um salário 

melhor. Esta é uma realidade para as entrevistadas 1,3 e 4, sendo que esta última aponta 

que sua mudança principal foi no simbolismo social de sua formação e pela carreira 

escolhida, o que, afirma, eleva a sua auto-estima. Veja seus discursos,         

Caramba, diferente é claro! Eu sempre comento com meus amigos, que é o seguinte, 

antes de eu começar a fazer o pré-vestibular, eu trabalho desde os meus 14 anos, sempre 

trabalhei, eu fiz o meu segundo grau trabalhando, estudando na verdade a noite, 

trabalhava durante o dia para pagar o colégio que eu estudava a noite (...) meu pai não 

tinha condições mais para pagar o colégio, eu estudei em colégio particular, mas desses 

colégios particular que é um colégio público, mas o que acontece, eu comecei a trabalhar 

com meus 14 anos numa fábrica de costura, entrei lá como auxiliar de serviços gerais, 

depois passei para aprendiz de costureira, saí de lá porque eu consegui numa fábrica mais 

perto de casa, eu iria estudar com mais tranqüilidade, depois me tornei costureira 

profissional, ganhava um salário de profissional. Nessa época, eu tinha a minha vida 

material era melhor do que até agora, porque tinha um salário de profissional, e ainda 

tinha meu pai, eu ajudava em casa, mas não precisava de uma ajuda tão grande, então 

sobrava dinheiro para eu fazer as minhas coisas, eu fazia curso, academia, fazia dança de 

salão, então, na verdade comprava se eu tivesse vontade de comprar uma roupa, tinha 

como comprar. Quando passei para a PUC-Rio, eu tive que sair do trabalho, porque o 

curso era durante o dia, praticamente se ficava na universidade o dia todo, não tinha como 

eu trabalhar fora, sai do trabalho e fiquei me mantendo durante quase um ano com a 

minha rescisão, quando meu dinheiro acabou  minha irmã me ajudou até sair este estágio 

(...) Não! Ainda não houve mobilidade! Bom meu caso pode ser até uma exceção, mas eu 

acredito que ainda não houve porque eu não consegui trabalho, efetivamente não 

ingressei no mercado de trabalho. Eu estou ganhado o que eu ganhava antes de entrar na 

universidade. Ainda não ingressei no mercado de trabalho, ainda  não trabalhei em uma 

função em que o salário fosse melhor, condizente com a minha formação, mas eu acredito 

que se a gente for pensar que as pessoas que conseguem depois da universidade entrar no 
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mercado de trabalho em sua função, as vezes nem precisa ser na função em que se 

formou, mas trabalhar em outras coisas, mas que o salário seja um pouco melhor, há uma 

mobilidade sim. Mas se você não consegue ingressar logo no mercado de trabalho, fica 

difícil (Entrevistada 1. Formada em Ciências Sociais no ano de 2003. Rio de Janeiro, 

16/12/2005).    

 

Também por ainda não ter ingressado efetivamente na esfera do trabalho na 

função em que se formou e por manter ainda a condição profissional anterior ao 

ingresso na universidade, a entrevistada 3, fala que não mudou muito a sua vida.   

Olha! Não mudou muita coisa não. Está mais ou menos a mesma coisa, porque antes eu já 

trabalhava. Quando eu ingressei na PUC-Rio, eu já era professora de História, e já dava 

aula no Estado e dava aula na Cândido Mendes. Eu era ainda professora de Município de 

Caxias. Durante o curso na PUC-Rio eu fui mandada embora da Cândido Mendes. Aí eu 

fiz o concurso para Caxias, ai me chamaram, quer dizer, foi durante o curso que eu passei 

a ser professora do município de Caxias, que sou até hoje, com o que eu sobrevivo, o 

município de Caxias e o Estado. Não, não, mobilidade social, houve não, nenhuma 

(Entrevistada 3. Formada em Direito no ano de 1999. São João de Meriti, 16/03/2006). 

 

A entrevistada 4, por estar a pouco tempo atuando na carreira em que se formou e 

pela especificidade do público que atende, como diz “pessoas desassistidas da sorte”, 

revela em seu discurso que a mudança significativa ocorrida em sua vida aconteceu no 

âmbito simbólico,    

Bem, eu continuo trabalhando como professora. Quando eu entrei já tinha esse emprego. 

Eu trabalho em outro lugar também. Mas, é ótimo estar formada, é ótimo ter uma 

carteirinha da “Ordem” (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), é bom você chegar 

nos locais, eu me sinto bem. Eu gosto de apresentar que sou advogada, porque foi com 

muita luta, então, não tem que esconder isso. Eu gosto de mostrar minha carteirinha, eu 

fiz questão de tirar a carteirinha da “Ordem”. Depois que eu comecei a pensar, até então 

eu não ia advogar, então deixei para lá. Quando eu vi que concurso, que não conseguia 

passar, ai eu falei, vou tirar a carteirinha da “Ordem”. Ai eu tirei a carteirinha da 

“Ordem”. Eu gosto de me sentir advogada. Eu gosto de me sentir este tipo de ascensão. 

Agora, em relação a ascensão financeira, eu ainda não estou colhendo os frutos do meu 

curso. Porque aqui neste escritório atual (inaugurado em 2005), que estou trabalhando 

com minha amiga a gente ainda não está tirando receita. A gente está investigando, 

investigando, investigando, porque a gente sabe que vai vir, mas ainda não tem, até 

porque a maioria dos nossos clientes são pessoas desassistidas da sorte e que não adianta 

cobrar, porque elas não têm para pagar, só o essencial, tirar xerox, aquelas coisas. Então, 

são ações que a gente vai conseguir, e como a gente começou mesmo em janeiro, as 

maiorias das ações vão ser resolvidas agora (Entrevistada 4. Formada em Direito no ano 

2000. Duque de Caxias, 23/03/2006). 
 

Por fim, como podemos perceber o caminho para a transformação das condições 

materiais de existências dos indivíduos das camadas mais pobre da nossa sociedade, não 

importando neste aspecto, se são da “raça” negra ou não, pois como vimos, nem todos 

que tiveram suas vidas transformadas para melhor se declararam negros, começa com 

um pequeno gesto, com uma pequena ação, com a agência humana de cada um de nós e, 
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estas ações se espalham pela sociedade, como um contágio e seu efeito multiplicador 

transformam caminhos e realidades.       

    

6.2.2 

O efeito multiplicador: a participação comunitária 

Um dos aspectos mais importantes da análise da trajetória de vida dos indivíduos 

do grupo entrevistado é o impacto que sua formação acadêmica teve  sobre a sua família 

e comunidade de origem. O desenvolvimento de novos projetos e a participação ativa 

em projetos já existentes, especialmente os ligados aos pré-vestibulares, é um traço 

marcante na trajetória de alguns desses indivíduos. As entrevistas mostram que esta 

peculiaridade continua muito forte, mas mostram também que outros se afastaram das 

suas comunidades na medida em que foram empreendendo outras atividades.  

A perspectiva de quem se forma e consegue ingressar imediatamente na esfera do 

trabalho e, em função disso, inicia um processo de ascensão social, sendo originário das 

comunidades pobres, principalmente convivendo cotidianeidade da violência, seria a de 

seguir o caminho “natural” em busca de outros lugares mais tranqüilos para viver, 

geralmente para viver em lugares distantes da comunidade onde nasceu e se criou. Mas, 

em alguns dos casos estudados, os indivíduos mantiveram seu vínculo com a 

comunidade mesmo depois de terem ascendido socialmente. De uma maneira geral, 

todos os entrevistados colaboraram de alguma forma com suas comunidades e ajudaram 

a muitos dos seus vizinhos e familiares a galgarem um espaço melhor e a melhorarem 

suas vidas.           

Há inúmeras formas de contribuição tais como a participação de alguns dos 

entrevistados dando palestras como convidados nos pré-vestibulares; os que exercem 

atividades em ONGs ligadas às comunidades pobres e, aqueles que estão contribuindo 

com o fortalecimento da comunidade em suas atividades docentes em escolas do bairro 

onde moram, como é o caso da entrevistada 5, que levam aos seus alunos o exemplo de 

sua trajetória construída com muita luta como forma de os incentivarem a prosseguir 

para vencerem na vida.  

A minha contribuição, hoje, eu acho, justamente por eu trabalhar na rede privada no meu 

bairro, a minha contribuição, ela está em sala de aula mesmo: de mostrar que, mesmo que 

seja de rede privada, muitos são bastante carentes, muitos alunos que não tem nem de 

longe a possibilidade de fazerem faculdade, mesmo que pagando. Então, assim, a minha 

contribuição é em sala de aula, principalmente na questão de trabalhar, ainda mais porque 

história pede isso, a disciplina história, que é a questão de vencer o problema da 

desigualdade social e do preconceito racial, no lugar onde você mora, nas relações da 

própria sala de aula, porque ocorrem. Então, a minha contribuição, ela está ali, meio que 



187 

 

centrada na escola em que eu trabalho, porque é o ambiente que nesse momento eu estou 

aparecendo, e logicamente nos outros lugares que eu trabalho. Eu dou aula hoje, como eu 

estou trabalhando no sistema de contrato do estado, num bairro, num distrito do lado do 

meu, onde muitos alunos, inclusive, moram perto de mim, meu trabalho também está ali. 

Porque todos eles, de certa forma, eu faço muita questão de falar para eles qual a minha 

origem, faço muita questão, para que eles perceberem que (...) muito do que eles estão 

vivendo hoje, foi uma situação que eu também vivi. E, para eu chegar a situação de 

professora deles, eu tive que lutar por muita coisa, eu tive que pular obstáculos, eu tive 

que driblar muita coisa, então, eu faço muita questão. É situação de passar fome mesmo, 

de olhar e “eu queria comer um cooky no Subway” e não poder porque eu estou dura, 

entendeu? As vezes eu ia para faculdade só com o dinheiro da passagem do ônibus aqui 

de baixo, e chegando lá eu me virava para poder entrar pela frente no ônibus com o 

jalequinho de escola, enfim, mostrar para eles, assim. Eu não tenho vergonha nenhuma 

não. Se eu tiver que me emocionar em sala de aula, inclusive, eu me emociono com eles. 

Na medida em que eles falam assim “poxa professora, a senhora fez isso”, fiz, gente, e ai! 

Qual o problema? Com tanto que você, logicamente, você não fazendo aquilo por onda, 

está fazendo porque você precisa. Se você tiver que estudar, estuda nessa, entendeu? 

(Entrevistada 5. Formada em História no ano de 2001. Rio de Janeiro, 24/03/2006).                     

 

A entrevistada 1 destaca que sua contribuição continua sendo no pré-vestibular 

comunitário, coordenando e dando aula de “Cultura e cidadania”, mas não somente no 

núcleo ao qual pertence, mas também em outros núcleos da redondeza. Esta é uma 

característica presente no conjunto pedagógico dos pré-vestibulares, como vimos acima. 

Mas, se declara insatisfeita, pois gostaria de contribuir mais, mas não tem conseguido 

até mesmo em função do pouco investimento que é feito na Baixada fluminense, que 

acaba inviabilizando a consecução de seus projetos. Veja o que diz sobre este assunto,                 

Eu ainda continuo no pré-vestibular comunitário. Coordeno, dou aula de cultura e 

cidadania, mas não só no meu núcleo, geralmente nos núcleos ali da redondeza. Assim, a 

minha contribuição! Eu acho que ainda deveria contribuir mais. Porque, quando eu estava 

na universidade nós tínhamos um grupo de universitários que tinham saído do pré-

vestibular, tínhamos o projeto de montar uma biblioteca comunitária, mas não 

conseguimos o espaço, a gente que é da Baixada não temos muito acesso ainda a este tipo 

de cultura, teatro, dança, música, do que as favelas no Subúrbio, por exemplo, até mesmo 

das favelas da Zona Sul, porque muitos projetos sociais, você vê milhares na Rocinha, na 

Mangueira, porque elas já são famosas, então esses projetos primeiramente eles querem 

montar onde? A Baixada, fazendo analogia ao livro de Maria Carolina de Jesus, nós aqui 

da Baixada, nós somos mesmo realmente “Quarto de Despejo”. Ninguém tem o olhar 

para lá. Assim, a quantidade populacional, a quantidade da população é muito grande, 

você vê as pessoas ociosas. Se você for entrevistar as crianças e os adolescentes, você vai 

contar nos dedos as vezes em que foram ao cinema, ao teatro, nunca viram uma peça, 

nunca presenciaram um show. Assim, você vê muito na Baixada, na época da eleição, os 

candidatos levarem grupos de pagode, funk, esses shows que eles tem acesso. Caxias 

tinha apenas dois cinemas, até mesmo o esporte, eles querem fazer uma aula até mesmo 

de futebol, vôlei... as vezes passa na televisão o Projeto Criança Esperança no Cantagalo, 

eles estão fazendo aqueles eventos e você vê os olhinhos deles brilhando, pedem para 

levar lá. Por que não monta alguma coisa mais para cá. O Cantagalo é uma favela, mas é 

na zona sul, eles têm mais acesso do que a baixada (...) Eu me considero uma pessoa que 

contribui para a comunidade, mas acho que estou fazendo muito pouco, ainda tem os 

projetos que quero concretizar.  
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(Entrevistada 1. Formada em Ciências Sociais no ano de 2003. Rio de Janeiro, 

16/12/2005).                                                                                                  

 

Dentre as diversas formas de contribuição quero destacar a desenvolvida pela 

entrevistada 9, como comentei acima, dirige toda a sua formação acadêmica para 

trabalhar em função de sua comunidade. Esta destaca em suas relações com a 

comunidade o fato de as pessoas irem até ela para conversar, para perguntar 

determinadas coisas, para pedirem orientação. Diz ainda que, “a forma como as pessoas 

vêem essa oportunidade é bem diferente, porque para algumas pessoas isto está muito 

distante da realidade, então faz diferença”.     

Destaco ainda que a sua “agência” a levou a desenvolver todo o seu pensamento e 

todo seu trabalho em função de tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali 

moram. Esta perspectiva a levou a fundar uma ONG, através da qual desenvolve uma 

série de projetos criados a partir das dificuldades encontradas na comunidade. Esta 

atitude tem feito uma diferença significativa em sua comunidade. A respeito desta “ação 

afirmativa” e sobre seus projetos ela diz:                                                                                                     

Hoje a gente desenvolve uma série de projetos a partir das dificuldades que a gente vê 

nessa comunidade. A gente tem um conselho, que a gente chama de conselho da 

comunidade, que a gente reúne uma série de lideres, de lideranças, de moradores, creche, 

igrejas, para está nos ajudando a pensar quais são os problemas e como é que a gente 

interage com essa comunidade. Então, eles apontam para a questão de que tinha muita 

gente analfabeta, então a gente trouxe um projeto de alfabetização de jovens e adultos e ai 

(...) a gente já trabalhava com a questão do pré-vestibular (...) tem muitas mulheres chefe 

de família na comunidade, sem recursos, sem fonte de renda, então, a gente montou um 

projeto de grafite, para usar a grafite como uma forma de geração de renda. Então, assim, 

a gente está sempre em contato com essa comunidade, pensando em quais são as 

necessidades e como é que a gente pode interagir. Acho que, nesse sentido, todo o 

trabalho que eu faço. E a minha formação acadêmica eu uso no sentido de está trazendo 

coisas e pessoas para essa comunidade para tentar melhorar a qualidade de vida das 

pessoas que moram aqui (...)  

(Entrevistada 9. Formada em Letras no ano de 1998. Duque de Caxias, 31/05/2006).  

 

Outra importante contribuição é dada pela entrevistada 12, não só no sentido de 

sua atividade ligada as aulas de redação que continua dando no pré-vestibular onde 

estudou, mas principalmente pelo efeito simbólico de sua conquista para toda 

comunidade, que julga não ser uma conquista somente dela, mas de todos.  

Hoje, eu já estou fazendo dez anos, esse ano, dando aula no pré-vestibular. Em 1996 nós 

fundamos o pré-vestibular, está fazendo dez anos. Quando eu entrei na universidade, eu 

fundei um pré-vestibular lá na comunidade, hoje meus ex-alunos são professores, eu 

fiquei velha. Vários professores são ex-alunos meus, os meninos ficam me encarnando 

“como assim, você deu aula para o professor de matemática, deu aula para o professor de 

história”, e eles se formaram. Então, lá na comunidade, uma rede, uma teia, o pré-

vestibular caminha sem mim. Eu fiquei dois anos em São Paulo, eles continuaram a vida. 

Eu voltei, assumi lá o posto de novo, dou aula de redação, e já passaram, sei lá, 
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quinhentos, seiscentos alunos pela minha mão, então, eu contribuo dessa maneira 

(Entrevistada 12. Formada em Comunicação Social, em 2001. Rio de Janeiro, 

18/07/2006).  

 

É retratados também pela entrevistada a peculiaridade da vida vivida em 

comunidade, com todos os seus episódios de ciúme e inveja da conquista do outro, e 

especialmente todo orgulho que algumas das pessoas da comunidade sentem por esta 

conquista, que marcam fortemente toda nossa vida.  

Nossa, é (...) para mim é mais difícil, acho que complicado fazer essas perguntas, porque 

tem a questão do glamour. Eu estou sempre na minha comunidade, estou lá todo sábado e 

domingo, inclusive dou aula ainda no pré-vestibular. Então, é exemplo não só para minha 

família não, aquela conquista, a conquista da universidade que a minha vida, foi uma 

conquista coletiva, inclusive do bairro, vizinhos. Eu me lembro que não tive dinheiro para 

fazer a formatura, e aí no dia da minha formatura, no dia que eu fui assinar lá, minha mãe 

foi comigo, eu assinei lá o livro de colação de grau. Pois é, eu assinei, e ai meio triste, 

porque claro todo mundo estava se formando, mas eu não queria ter aquela formatura, 

porque não era a minha vida, não era a minha realidade, só que eu não tinha dinheiro para 

nada, nem para o diploma (...) e ai, quando eu cheguei em casa meio assim, sabe, tudo 

bem, estou formada, e ai, eu cheguei em casa tinha uma mega festa, todos os meus 

vizinhos já estavam organizando aquela festa a um mês, sabe, assim, todo mundo chegou, 

cada um, (...)chegou com um prato disso, daquilo, quando eu abri o portão estava o bairro 

inteiro dentro do quintal da minha mãe, sabe, fizeram uma mega formatura. Ninguém 

teve uma formatura como a minha, maravilhosa. Então, foi uma conquista de todo 

mundo, sabe, todo mundo está sempre lá participando, todo mundo acha o máximo que eu 

esteja lá, que eu apresente o jornal e no domingo esteja lá sentada na barraca com eles, 

oh, eles acham o máximo isso, mas é a vida, vida normal, continua a vidinha simples 

(Entrevistada 12. Formada em Comunicação Social, em 2001. Rio de Janeiro, 

18/07/2006).  

 

Destaquei as relações comunitárias como uma questão importante porque 

compreendo a fortaleza que cada indivíduo com a sua “agência” ou como sujeito 

coletivo, a partir das redes de solidariedade, tem feito a diferença nas comunidades 

pobres, operando uma verdadeira mudança de habitus. Desse modo:  

Se o habitus representa a incorporação nos sujeitos de esquemas avaliativos e disposições 

de comportamento a partir de uma situação socioeconômica estrutural, então mudanças 

fundamentais na estrutura econômico-social devem implicar, conseqüentemente, 

mudanças qualitativas importantes no tipo de habitus para todas as classes sociais 

envolvidas de algum modo nessas mudanças (Souza, 2003).  

 

Afinal, são destas comunidades com os indivíduos convivendo diariamente com o 

descaso das autoridades, com a violência, que tem surgido o verdadeiro sentido de 

“cidadanização”, ou seja, o compromisso que cada um tem em sua intervenção política 

como cidadãos conscientes da necessidade de transformar a sua realidade social. Ao 

manterem este forte vínculo com a comunidade este indivíduos, servindo de exemplo e 

referência, contribuem com a possibilidade de fazerem os outros sonharem com seu 

ingresso na universidade e com a possibilidade de conquistar melhores oportunidades na 
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vida. Este dado é significativo especialmente porque demonstra que, por serem 

indivíduos negros em ascensão social, eles trazem um novo paradigma de análise, pois 

assim como é possível ascender e permanecer negro, também é possível ascender 

socialmente e manter o vínculo com a comunidade, sem deixar de reconhecer a sua 

origem pobre para transformá-la.   
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7  

Depois do “sucesso”: algumas conclusões 

Inspirado por Marx, na passagem de O 18 brumário de Luís Bonaparte, “a 

revolução social (...) não pode tirar sua poesia do passado, e sim do futuro” (Marx, 

1978, p. 331), ouso dizer que o tema que este trabalho trata não pode extrair sua poesia 

do passado, pois sua verdadeira inspiração está no devir de uma sociedade que começa a 

se transformar. A “revolução silenciosa” que as ações afirmativas puseram em marcha 

na última década no Brasil só poderá extrair sensibilidade, beleza e harmonia de um 

processo de transformação das desiguais relações sociais e raciais brasileiras em um 

futuro, cujo presente já começou a construir.  É apenas olhando para o futuro que se 

poderá vislumbrar a possibilidade de termos uma sociedade racialmente mais justa, na 

qual episódios como os narrados na introdução deste trabalho deixem de ocorrer ou, 

pelo menos, sejam cada vez menos possíveis ou freqüentes.  

Todos os achados deste trabalho apontam para esta condição de processo; de um 

devir; de futuro. É certo que há muito ainda a se fazer, muita luta a enfrentar, porém o 

conjunto de vivências e percepções dos entrevistados reflete esta potencialidade 

“revolucionária” das “ações afirmativas”, ou seja, de uma transformação profunda nas 

condições materiais, culturais e simbólicas na vida dos indivíduos da população negra 

brasileira, caso se mantenham e ampliem os esforços por garantir mais e melhores 

oportunidades para os seus membros nas instituições de ensino superior no Brasil. 

 Este olhar para o futuro é significativamente importante para que compreendamos 

a relevância das ações efetuadas no passado. A inspiração deste trabalho foi fruto do 

meu olhar sobre as “ações afirmativas” propostas pelo PVNC e acolhidas pela PUC-Rio 

na década de 1990, com o objetivo de ampliar o ingresso da população pobre ao ensino 

superior. A partir deste olhar constatei como a agenda e atuação do PVNC foram 

significativas para garantir a presença da população negra no ensino superior e como 

esta mesma agenda foi importante para que a PUC-Rio iniciasse o seu pioneiro 

programa de ações afirmativas no Brasil. 

E já que estamos falando de “sucessos”, este foi, sem dúvida, o primeiro grande 

“sucesso” alcançado por este movimento social negro, que possibilitou a estes agentes 

sociais —representados pelos indivíduos entrevistados—, além de dar concretude a um 

“sonho impossível”, serem capazes de sonhar com mais, fazer sonhar e conquistar 

outros “sucessos” mais. O que o futuro do PVNC e de outros movimentos sociais 
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negros nos sugerem —como continuidade deste tipo de ações, e também como 

“sucessos” dela— é a necessidade de ampliação das formas atuais e de concepção de 

outras formas de “ações afirmativas”, que sigam depositando no futuro as sementes de 

muito mais poesia.    

Por todas estas razões, como já frisei anteriormente, é importante continuarmos a 

olhar para o futuro, principalmente porque no presente o convênio entre a PUC-Rio e os 

pré-vestibulares comunitários e populares em rede está se finalizando, a partir da 

implementação do ProUni. Com este processo de mudança, também se termina uma 

etapa importante de “sucessos” por ele iniciada. Mas isso não significa que terminem as 

conquistas de espaço dos estudantes negros na PUC-Rio, apenas mudam as formas e os 

caminhos através dos quais esta presença se dará. Talvez sofram perdas os estudantes 

oriundos dos pré-vestibulares populares que mantinham convênio com a PUC-Rio —já 

que todos eles, ao passarem pelo crivo do vestibular, eram imediatamente beneficiados 

pelo programa de bolsas de ação social—, mas talvez aumente o leque de possibilidade 

para outros estudantes. Esta é uma realidade que estamos por conhecer. O importante é 

que começa agora uma outra etapa, para a qual a base da luta dos movimentos sociais 

negros pela igualdade de oportunidades já está construída.  

Como creio haver deixado claro neste trabalho, uma mudança substancial nas 

relações raciais na sociedade brasileira está em processo, e ela apenas se consolidará na 

medida em que os profissionais negros forem sendo formados, reconhecidos e 

valorizados por sua capacidade, ocupando lócus profissionais e sociais que lhes sejam 

correspondentes. E se eles forem bem capacitados, obviamente estes não deverão ser 

espaços de subalternidade. O encontro das agendas do PVNC com o desejo e a missão 

da PUC-Rio imprimiu uma força inicial ao movimento, mas este potencial de 

“revolução” somente se concretizará com a ampliação dos instrumentos e das políticas 

de integração dos indivíduos da população negra em nossa sociedade. Esse deve ser o 

sentido da luta e do movimento. 

Quando me propus a pesquisar as trajetórias profissionais dos bolsistas de ação 

social formados pela PUC-Rio, mantive como referência a minha própria história 

pessoal. Ela é uma realidade pautada na perseverança, no desejo de superação, na 

aceitação da necessidade da luta e no prazer e orgulho aferidos dos “sucessos”. A minha 

trajetória reflete e dá essência e concretude ao conceito de “afrocidadanização”: nascido 

em comunidade pobre consegui com muita dificuldade superar diversos momentos 

difíceis, consegui ingressar na universidade, mesmo tendo como realidade uma 
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insuficiência de “capital cultural”, os superei e venci, fiz minha graduação, meu 

mestrado e hoje me torno um doutor. Mas são também minhas velhas conhecidas as 

sutilezas das barreiras invisíveis, silenciosas, dissimuladas e aparentemente impossíveis 

de serem transpostas. E se é certo que posso contar muitos “sucessos” pessoais, é 

também verdade que o “sucesso” que um dia imaginei atingir ainda está por vir, 

profissional e materialmente falando. Mas, como disse Marx, a poesia da revolução está 

no futuro. E se isso é verdade para mim, aparentemente é verdadeiro também para todos 

os entrevistados com os quais tive o privilégio de conversar neste trabalho. 

Ao adotar a minha própria história como ponto de partida, procurei utilizá-la 

como referência intelectual e emocional para compreender as realidades e percepções 

narradas pelos entrevistados, cada qual interpretando sua trajetória de maneira própria, 

mas todos apontando para uma realidade que se esquiva de ser plenamente conhecida, 

que é difícil de ser traduzida, mas que está repleta de simbolismos: a realidade das 

relações raciais no Brasil. Pela riqueza dos conteúdos que revela, considero que este 

trabalho foi “bem-sucedido”. Foi por esta razão que dei aos dois últimos capítulos um 

tratamento antropológico e mais narrativo que analítico, deixando que as vozes dos 

entrevistados fossem muito mais presentes do que a minha. Trazer à luz a novidade 

destas experiências humanas vividas no Brasil é, sem lugar a dúvidas, o que considero a 

minha maior contribuição com este trabalho. E embora eu esteja seguro de que não 

consegui “entender” a totalidade dos sentidos do que vi e ouvi; que tenha deixado de 

fazer algumas reflexões importantes, ou mesmo que tenha “perdido” coisas relevantes 

que ficaram ditas nas entrelinhas, as experiências que vivenciei superaram todas as 

minhas expectativas, no que se refere ao estado atual de consciência dos entrevistados 

sobre as difíceis e perversamente duradouras relações raciais no país.  

Creio ser importante dar este testemunho, pois, se há algo que considero 

verdadeiramente central como achado deste trabalho são as transformações simbólicas e 

subjetivas que vivemos a partir da nossa passagem pela Universidade. Estou convencido 

de que todos nós —os bolsistas formados da PUC-Rio— crescemos de fato, ao 

compreender o nosso pertencimento à população negra brasileira ou afirmar as nossas 

identidades e pertenças, fossem elas quais fossem. Com isso, nos tornarmos autores e 

protagonistas das nossas próprias histórias, mesmo que o tenhamos feito em condições 

adversas, ou que a realidade atual ainda não corresponda integralmente aos nossos 

sonhos iniciais.  
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Ainda relacionado ao fato de que compartilho com os entrevistados várias formas 

de identidade: de trajetória de vida, de lócus  de origem, de lócus na PUC-Rio e, com 

mais de 70% deles, uma identidade racial, estas semelhanças constituíram um elemento 

crucial para que as entrevistas fluíssem sem amarras, revelando mais do que seria de se 

esperar. Quanto a isso destaco dois aspectos tão importantes, quanto inesperados, que 

surgiram no transcurso do trabalho.  

O primeiro diz respeito à importância simbólica da pesquisa para os entrevistados. 

Conhecer que as suas trajetórias pessoais são consideradas relevantes e notáveis, como 

representantes de um grupo humano que historicamente vem dando uma contribuição 

inovadora para a superação das desigualdades raciais no Brasil revelaram ser um 

importante fator de reconhecimento social que reforça a auto-estima dos entrevistados e 

contribui para a afirmação das identidades raciais positivas dos mesmos. Isso equivale a 

dizer que os estudos sobre as experiências concretas de enfrentamento e superação das 

desigualdades raciais no Brasil não apenas constituem uma temática inovadora a ser 

explorada, mas também, e principalmente, são uma contribuição poderosa para os 

movimentos sociais que buscam a afirmação de identidades raciais positivas. 

O segundo aspecto diz respeito ao valor ético que estas trajetórias de vida 

demonstram possuir, o que eu chamei de “efeito multiplicador”, e que não se restringe 

apenas às esferas das nossas famílias e comunidades de origem, mas que também 

impactam positivamente a própria Universidade e a sociedade da qual todos fazemos 

parte. Ainda que tenhamos que continuar lutando para que as nossas histórias de vida 

possam servir de exemplo para muitos, e para que muitos outros venham a viver uma 

realidade mais justa, dos pontos de vista racial e social, essa luta nos reforça e valoriza 

como indivíduos e como “afrocidadãos”.  

Pautar a discussão sobre as ações afirmativas da PUC-Rio em termos de “raça” foi 

importante para mim e para os entrevistados, porque isso permitiu dar visibilidade a 

estes dois aspectos que, mais do que uma “melhorada básica” nas condições materiais 

de vida dos bolsistas formados, constituem o núcleo central dos benefícios que o 

programa de ações afirmativas propiciou. 

Quase todos somos “bem-sucedidos”. Muitos de nós fomos aprovados no 

vestibular: nossa primeira e grande conquista. Destes, a grande maioria passou alguns 

anos na PUC-Rio aprendendo e crescendo, que são coisas diferentes. Embora apenas um 

quarto de nós tenha freqüentado os cursos mais “prestigiosos” da Universidade, a cada 

dez formados quase nove conseguimos nos empregar razoavelmente. Mas os números 
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sugerem também que de cada cem bolsistas formados, apenas sete de nós conseguirá 

uma posição no mercado que seja cobiçada por muitos, ou que seja glamorosa. De 

qualquer maneira, quase oitenta de nós estaremos trabalhando nas nossas carreiras e 

recebendo pelo trabalho que desempenhamos uma remuneração que significará uma 

melhora substantiva para a vida econômica das nossas famílias. Somos mesmo 

vencedores e as evidências ilustram esta realidade, que é um percurso sem volta para 

cada um de nós, para as nossas famílias e comunidades.  

Mas há muito mais a ser conquistado, como já disse várias vezes. Devemos 

também nos transformar em docentes, em pesquisadores, para ensinar as próximas 

gerações de estudantes negros a partir de outros valores e visões de mundo, construindo 

conhecimento a partir de pontos de vista renovadores. Colocar claramente o debate 

sobre “cidadania” em termos de “raça” significa ir levantando os muitos véus de 

silenciamento, de invisibilização, de discriminação e de preconceito que ainda recobrem 

as relações sociais e raciais do Brasil, seja no ensino superior, seja na esfera do trabalho, 

em poucas palavras: na sociedade de uma forma geral. 

Os achados deste trabalho indicam que a ampliação de oportunidades no ensino 

superior constitui o principal fator responsável pelo aumento dos capitais “cultural”, 

“social” e econômico dos indivíduos provenientes das camadas pobres e, 

particularmente, dos membros da população negra. Neste sentido, as ações afirmativas 

têm contribuído fortemente com significativas transformações nas condições de 

ingresso dos profissionais negros na esfera do trabalho, que já não ocupam 

exclusivamente posições subalternas, como as histórias de vida aqui narradas o ilustram.  

Em função destas narrativas, mesmo que por diversas circunstâncias alguns de nós 

ainda nos encontremos em situação de sub-valorização da nossa formação, sou levado a 

acreditar que as posições “desejáveis” na esfera do trabalho serão ocupadas em futuro 

próximo por profissionais negros, na mesma medida em que forem sendo capacitados 

mais de nós para o exercício destas funções. Isso equivale a dizer que, creio que o 

simples fato de que se apresentem na esfera do trabalho cada vez mais o profissional 

negro capacitado, se fará menos desiguais a divisão racial do trabalho no Brasil.  

Apesar do otimismo que a amostra de entrevistados permite ter a este respeito, é 

bom lembrar que no Brasil persistem formas sutis de discriminação racial, como 

estruturas de longa duração ligadas ao efeito perverso que a memória da escravidão, ou 

mesmo os traços históricos ligados ao “mito negro” (Souza, 1983, p. 25), exercem na 

imagem social dos indivíduos da população negra. Isto é particularmente sensível 
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quando se tratam de posições laborais que envolvem poder e prestígio (glamour) pois, 

como se sabe, “o Brasil discrimina pela cor da pele, pelos traços africanos e não pela 

árvore genealógica” (Leitão, 2004, p. 218).     

As sutilezas da discriminação racial à brasileira, pautadas principalmente   no 

“fenótipo”, tomado por Castro e Guimarães (1993) como uma forma de “capital”, tem 

sido solapadas em sua virulência pelas recentes transformações nas consciências das 

identidades raciais, uma das maiores contribuições que a educação superior tem 

prestado aos indivíduos da população negra, como salientei anteriormente. Chama a 

atenção o fato que dez dos quatorze entrevistados se auto-identificam como negros, 

embora em termos de fenótipo muitos desde pudesse haver se identificado de outra 

maneira. Além disso, é igualmente surpreendente a quantidade de reflexão sobre este 

tema que naturalmente aparece, quando indagados sobre a sua identidade racial ou sobre 

a sua percepção de “racismo”. Esta construção de uma identidade racial negra positiva 

vem transformando o habitus cultural da sociedade brasileira, que vai lentamente 

passando da desqualificação do negro e do descrédito da sua capacidade profissional 

para o reconhecimento do valor das suas conquistas individuais e coletivas nas esferas 

da educação superior e do trabalho.  

Mas, como já disse antes, esta não é uma questão de curto prazo, daí a 

importância de se olhar para o futuro, a partir do sentido das transformações presentes. 

À medida que se transformem as formas pelas quais se reconhece os elementos 

constitutivos do “capital racial” (Castro e Guimarães, 1993, p. 54-55) dos indivíduos da 

população negra, associando a este “capital” alguns elementos pró-ativos, como a 

formação acadêmica e a constituição de redes de relações para formar um “capital 

social” positivo, a discriminação enfraquecerá, podendo mesmo chegar a ser superada. 

Cabe ressaltar que agregar valores positivos ao “capital racial” dos indivíduos da 

população negra não significa um “embranquecimento” a partir do sucesso pessoal ou 

profissional, ao contrário, significa reconhecer e positivar os valores éticos e estéticos 

da identidade racial negra.                         

A passagem pela universidade, além de ampliar o nosso capital “cultural” 

oferecendo melhores oportunidades de ingresso na esfera do trabalho, para muitos dos 

entrevistados ampliou também o “capital social”, abrindo avenidas de mobilidade que 

normalmente estariam fechadas para os indivíduos da população negra. A colocação 

profissional em uma posição condizente com a formação recebida na Universidade 

permitiu que quase 70% dos entrevistados indicassem uma melhoria das condições 



197 

 

materiais de vida, que foi sentida tanto no plano pessoal, quanto no familiar, com efeitos 

multiplicadores para toda a comunidade. Estas oportunidades, que são de naturezas 

distintas, além de permitirem a ampliação do capital “econômico”, ajudaram a garantir 

direitos, contribuindo fortemente para a conquista da “cidadania” dos entrevistados. 

Neste aspecto, posso dizer que as “ações afirmativas” têm ampliado os direitos de 

“cidadania” dos indivíduos da população negra, ou seja, que estas vêm atuando como 

uma poderosa ferramenta no processo de “afrocidadanização”.  

O sentido de compromisso dos indivíduos entrevistados para com as suas 

comunidades de origem é um dado muito relevante encontrado neste trabalho. Talvez 

pelo fato de que quase dois terços dos entrevistados sejam provenientes do PVNC, cujo 

trabalho de construção de consciência da identidade racial e da necessidade de um 

trabalho pela “cidadanização” dos membros das comunidades onde o pré-vestibular atua 

é central e bastante articulado, seus ex-alunos são também muito participativos e pró-

ativos nas suas comunidades de origem. Surpreendentemente, quase a totalidade dos 

entrevistados, e principalmente aqueles que se declararam negros, pautaram suas vidas 

acadêmicas e profissionais não apenas no desejo de transformar a sua própria realidade 

material e cultural mas, também, de contribuir para a transformação da realidade da sua 

comunidade. Além disso, aparentemente, eles também encontraram na PUC-Rio um 

espaço de liberdade para professar as suas próprias pertenças: sociais, raciais, éticas e 

estéticas e trabalhar por elas. Como decorrência disso, a PUC-Rio, ao capacitar estes 

profissionais, quase sem saber vem prestando um serviço muito importante para as 

comunidades de onde os seus estudantes são provenientes, o que potencializa o impacto 

social das suas “ações afirmativas”.  

O que aconteceu com os estudantes provenientes dos pré-vestibulares 

comunitários e populares em rede beneficiários das ações afirmativas da PUC-Rio após 

sua formatura na graduação? 

As respostas são muitas e de muitas naturezas.  

Sem exceção, eles são todos “bem-sucedidos” por definição: passaram em um 

vestibular concebido para escolher aqueles que têm um “capital cultural” que eles não 

tinham e cursaram uma Universidade de elevado padrão acadêmico cujas populações 

docente, discente e de funcionários não os esperavam, não sabiam lidar com as suas 

especificidades, não compartilhavam experiências e vivências e se definiam em outros 

termos sociais e raciais. Ainda assim eles se formaram. É certo que três quartos deles 

nos cursos menos “prestigiosos” da Universidade, mas o fizeram com mérito acadêmico 
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em mais da metade dos casos. Vieram de locais distantes, enfrentaram dificuldades de 

todas as ordens: acadêmicas, econômicas, pessoais, culturais, mas se tornaram “filhos 

da PUC”, transformando a si mesmos, as suas famílias, as suas comunidades de origem 

e a própria PUC-Rio. Todos para melhor.   

Depois saíram para o mercado de trabalho e nove entre dez deles se colocaram 

logo nos primeiros anos após a formatura, em posições laborais compatíveis com as 

suas formações, recebendo salários condizentes com as funções por eles 

desempenhadas. Transformaram materialmente as suas vidas pessoais, melhoraram as 

vidas materiais das suas famílias, e sete em cada dez deles continuam comprometidos 

com as suas comunidades de origem. 

Fizeram mais, mantiveram seus laços sociológicos fortemente atados, não se 

mudaram em massa para áreas melhores e mais ricas das cidades: permaneceram onde 

sempre estiveram. Suas trajetórias inspiram e iluminam os sonhos de irmãos, sobrinhos, 

parentes e vizinhos. Transformaram educação em valor familiar e comunitário, e deste 

“valor” extraem outros valores, éticos e estéticos para as suas comunidades.  

Estão se transformando, e ao fazê-lo, estão “revolucionando” os seus universos. 

Muitos “denegriram”, a educação tornando-os cada vez mais negros: mais negros e mais 

cidadãos.   
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9  

Anexos 

Tabela I – Distribuição dos bolsistas por curso e por ano de ingresso 
Legenda das colunas 

(A) urso 

(B) Ano da formatura 

(C) Total de alunos ingressados neste ano 

(D) Total de bolsistas formados ingressados neste ano 

(E) CR médio do curso 

(F) CR médio dos alunos ingressados 

(G) CR médio dos bolsistas formados 

(H) Bolsistas “acima da média” do curso 

(I) Bolsistas “na média” do curso 

(J) Bolsistas “abaixo da média” do curso 

(K) Sexo 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J K 

CAD 

 

  

 ƒ ƒ             ƒ             m f 

1996 178 3 6.86 7.49 7.27 3 - - 3 -  

1997 183 3 6.75 7.35 8.28 3 - - 3 -  

1998 180 2 6.90 7.19 7.53 2 - - 2 -  

1999 182 3 7.11 7.27 7.83 2 1 - 2 1 

Total  (96-99) 

 

723 

  

11 

1.52%  

 6.90 

 

 7.32 

 

7.72 

 

10 

90% 

1 

10% 

- 10 

90% 

1 

10% 

CAM 1998 162 1 7.34 8.52  7.04 - 1 - - 1 
 Total  (98)  

 

162 

 

1 

0.62% 

7.34 

 

8.52 

  

7.04 

 

- 1 

100% 

- - 1 

100% 

 

  

  

CCM 

  

  

1994 277 1 7.59 8.12 7.74 - 1 - -  1 

1995 280 3 5.92 7.99 7.90 3 - - 1 2 

1996 255 5 7.61 8.02 8.36 3 2 - 2 3 

1997 258 3 7.69 7.89 7.73 2 1 - -  3 

1998 261 3 7.84 8.01 7.63 1 2 -  - 3 

1999 364 1 7.88 7.99 8.00 1 - - 1 -  
Total (94-99) 

 

1645 

 

16 

0.97% 

7.42 

 

8.00 

 

7.89 

 

10 

44% 

6 

56% 

- 4 

25% 

12 

75% 

CDD 

  

  

1994 232 4 7.55 7.98 7.60 2 1 1 1 3 

1995 246 2 8.22 7.71 7.53 - 2 - 1 1 

1996 235 2 7.59 7.80 8.65 2 - -  - 2 

1997 239 4 7.78 8.00 8.27 2 2 - 2 2 

1998 226 3 7.83 7.85 8.00 1 2 -  - 3 

1999 242  1 7.84 7.94 8.18 1 - -  - 1 
Total (94-99) 

 

 1420 

 

16 

1.13% 

 7.80 

 

 7.88 

 

8.03 

  

8 

50% 

7 

44% 

1 

6% 

4 

25% 

12 

75% 

CDI 

  

1997 159 2 7.45 7.54 8.10 1 1 - - 2 

1998 153 1 7.49 7.63 8.49 1 - - - 1 
Total (97-98) 

 

312 

  

3 

0.96% 

7.47 

 

7.58 

 

8.29 

  

2 

67% 

1 

33% 

- - 3 

100% 

 

  

  

1994 180 3 6.82 7.61 7.23 - 3 - 3 -  

1995 160 7 7.93 7.53 7.47 1 4 2 4 3 

1996 119 10 7.41 7.57 7.49 - 9 1 6 4 
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CDN 

  

  

1997 155 5 7.13 7.54 8.19 4 1 - 2 3 

1998 132 3 7.19 7.55 8.42 3 - - 2 1 

1999 146 1 7.38 7.44 8.13 1 - - -  1 
Total (94-98) 

  

892 

 

29 

3.25% 

7.31 

 

7.54 

 

7.82 

 

9 

31% 

17 

59% 

3 

10% 

17 

59% 

12 

41% 

A B C D E F G H I J K 

CEC 

 ƒ ƒ ƒ m f 

1996 119 1 7.04 7.08 8.24 1 - - - 1 

Total (96) 

 

119 

 

1 

0.84% 

7.04 

 

7.08 

 

8.24 

 

1 

100% 

- - - 1 

100% 

 

  

CEG 

  

  

1995 73 1 6.70 s.i. 5.80 - - 1 1 -  

1996 33 3 6.67 s.i. 8.00 3 - - 2  1 

1997 31 2 6.83 s.i. 6.87 1 - 1 1 1 

1998 19 1 6.89 s.i. 6.62 - 2 - - 1 

1999 15 1 6.91 s.i. 8.45 1 - - 1 -  
Total (95-99) 

 

171 

 

8 

4.68% 

6.80 

 

s.i. 

(a) 

7.14 

 

5 

63% 

2 

25% 

1 

12% 

5 

62% 

3 

38% 

CFL  1997 28 3 7.94 8.26 7.86 1 2 - 1 2 

Total (97) 

 

28 

 
3 

10.71% 

7.94 

 

8.26 

 

7.86 

 

1 

33% 

2 

67% 

- 1 

33% 

2 

67% 

 

  

CGG 

  

  

1995 28 1 7.08 7.83 6.83 - 1 - 1 - 

1996 28 7 6.91 7.54 7.89 7 - - 2 5 

1997 26 1 6.72 7.57 9.03 1 - - 1 -  

1998 39 10 7.09 7.20 7.02 4 5 1 4 6 

1999 29 6 7.31 7.57 6.28 3 - 3 3 3 
Total (95-99) 

 

 150 

 
25 

16.67% 

7.02 

 

7.54 

 

7.53 

 

15 

60% 

6 

24% 

4 

16% 

11 

44% 

14 

56% 

 

  

CHS 

  

  

1994 29 1 7.48 8.18 7.11 - 1 - 1 -  

1996 38 4 7.00 8.04 8.20 3 1 - - 4 

1997 50 14 7.85 8.36 7.55 3 10 1 7 7 

1998 44 8 7.78 8.43 7.40 2 6 - 2 6 

1999 31 4 7.81 9.08 7.66 1 2 1 3 1 
 Total (94-99) 

  

 192 

 
31 

16.15% 

7.58 

 

8.56 

 

7.59 

 

9 

29% 

20 

65% 

2 

6% 

13 

42% 

18 

58% 

CLN 1994 s.i.  1 7.20 7.69 7.58 - 1 - - 1 

 Total (94) 

 

s.i.  

 

1 

- 

7.20 

 

7.69 

 

7.58 

 

- 1 

100% 

- - 

 

1 

100% 

 

  

CPD 

  

  

1995 45 3 8.05 8.29 7.37 1 - 2 -  3 

1996 45 4 7.84 8.23 8.21 3 1 - 1 3 

1997 35 9 7.94 8.35 7.98 3 6 -  - 9 

1998 44 5 7.82 8.57 8.12 4 1 - -  5 

1999 31 3 8.08 8.38 7.80 1 1 1 -  3 
Total (95-99) 

 

200 

 

24 

12% 

7.94 

 

8.40 

 

7.90 

 

12 

50% 

9 

37% 

3 

13% 

1 

4% 

23 

96% 

CSC 

  

  

  

  

1995 62 6 8.32 8.23 7.95 3 3 - 2 4 

1996 51 6 7.19 s.i. 6.80 - 3 2 4 2 

1997 61 12 6.81 s.i. 7.38 3 4 5 5 7 

1998 55 9 7.10 8.33 7.50 - 7 3 7 2 

1999 39 3 7.01 8.00 8.03 1 2 - 1 2 

Total (95-99) 

 

268 

  
36 

13.43% 

7.28 

 

8.18 

 

7.53 

 

7 

19% 

19 

53% 

10 

28% 

19 

53% 

17 

47% 

CSS 

  

1994 3 1 7.66 8.29 7.78 - 1 - - 1 

1995 44 31 7.52 8.07 8.03 20 8 3 5 26 
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1996 23 16 7.97 7.93 7.95 10 6 - 2 14 

1997 32 22 7.64 7.31 7.90 8 14 - - 22 

1998 37 24 7.86 8.35 8.23 18 6 -  1 23 

1999 35 24 7.90 8.09 8.09 16 8 - 1 23 

Total (94-99) 

 

174 

 
118 

67.82% 

7.76 

 

8.00 

 

8.00 

 

72 

61% 

43 

36% 

3 

3% 

9 

7% 

109 

93% 

A B C D E F G H I J K 

CTL 

 ƒ ƒ ƒ m f 

1996 24 1 8.28 8.63 9.29 1 - - 1 - 
Total (96) 

 

24 

 

1 

4.16% 

8.28 

 

8.63 

 

9.29 

 

1 

100% 

- - 1 

100% 

- 

 

TPD 

  

  

  

  

1994 251 2 5.98 6.74 6.00 1 1 - 2 -  

1995 262 3 5.68 6.91 6.74 2 1 -  - 3 

1996 250 8 5.79 6.67 6.50 6 2 - 5 3 

1997 235 6 5.81 6.67 7.09 6 - - 1 5 

1998 197 4 5.75 6.65 6.30 2 2 - 1 3 

Total (94-98) 

 

1195 

 

23 

1.92% 

5.80 

 

6.72 

 

6.52 

 

17 

74% 

6 

26% 

- 9 

40% 

14 

60% 

           

Total Geral 

 

7675 

(b) 

347 

4.52% 

7.35 

 

7.87 

 

7.76 

 

179 

51.6% 

141 

40.6% 

27 

7.8% 

104 

30% 

243 

70% 

Fonte: Vice-reitorias para Assuntos Comunitários e Acadêmica da PUC-Rio, 2004. 

Observações:  

(a) Não há informação sobre CR médio dos alunos ingressados no Ciclo básico do Curso de Enegenharia. 

Para efeito de cálculo do CR médio dos ingressados expresso na linha Total Geral, utilizou 16 como 

quoeficiente.  

(b) O total geral de 7.675 alunos ingressados no período (Coluna C) não inclue os estudantes do Curso de 

Letras, para o qual não se tem informação.  

 
Tabela II – Resumo da distribuição dos bolsistas por cursos da PUC-Rio 

 

Curso 
Centro Alunos ingressados Presença dos 

bolsistas no curso 

 

Distribuição 

dos bolsistas 

na PUC 

% ƒ % 

CAD CCS 723 11 1.52 3.17 

CAM CCS 162 1 0.62 0.30 

CCM CCS 1645 16 0.97 4.61 

CDD CCS 1420 16 1.13 4.61 

CDI CCS 312 3 0.96 0.86 

CDN CCS 892 29 3.25 8.36 

CEC CCS 119 1 0.84 0.30 

CEG CTC 171 8 4.68 2.30 

CFL CTCH 28 3 10.71 0.87 

CGG CCS 150 25 16.67 7.20 

CHS CCS 192 31 16.15 8.93 

CLN CTCH s.i. 1 s.i. 0.30 

CPD CTCH 200 24 12.00 6.92 

CSC CCS 268 36 13.43 10.37 

CSS CCS 174 118 67.82 34.00 

CTL CTCH 24 1 4.16 0.30 

TPD CTC 1195 23 1.92 6.63 

Total  7675 347 4.52 100 

Fonte: Vice-reitorias para Assuntos Comunitários e Acadêmica da PUC-Rio, 2004. 
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Tabela III – Distribuição dos bolsistas por ordem decrescente da relação 

candidato/vaga por curso 
 

Ordem 

 

Relação candidato/vaga 

 

Curso/Centro 

 

Bolsistas formados no curso 

1 5.6 CDD-CCS 16 

2 4.7 CCM-CCS 16 

3 4.2 CEC-CCS 1 

4 3.4 CAD-CCS 
11 

5 3.4 CDN-CCS 29 

6 3.3 CAM-CCS 1 

7 3.2 CDI-CCS 3 

8 3.0 CEG-CTC 8 

Sub-total: cursos mais procurados 

 

85 

24.49% 

9 1.5 CSS-CCS 118 

10 1.2 CHS-CCS 31 

11 1.1 CGG-CCS 
25 

12 1.1 CPD-CTCH 24 

13 1.1 TPD-CTC 23 

14 1.1 CSC-CCS 36 

15 0.9 CLN-CTCH 
1 

16 0.8 CFL-CTCH 
3 

17 0.9 CTL-CTCH 
1 

Sub-total: cursos menos procurados 

 

262 

75.51% 

Total Geral 

 

347 

100% 

Fonte: Vice-reitorias para Assuntos Comunitários e Acadêmica da PUC-Rio, 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



214 

 

Tabela IV – Comparação dos perfis da população e das amostras 

Critério População Amostra 

imaginada 

Amostra 

realizada 

Desempenho 

acadêmico 

“acima da média” 179 

51.6% 

27 

69.2% 

7 

50.0% 

“na média” 141 

40.6% 

6 

15.4% 

7 

50.0% 

“abaixo da média” 27 

7.8% 

6 

15.4% 

- 

Sub-total 347 39 14 

Cursos Mais procurados 85 

24.5% 

19 

48.7% 

5 

35.7% 

Menos procurados 262 

75.5% 

20 

51.3% 

9 

64.3% 

Sexo Feminino 243 

70% 

27 

69.2% 

11 

78.6% 

Masculino 104 

30% 

12 

30.8% 

3 

21.4% 

Região urbana 

de origem 

Centro 16 

4.61% 

1 

2.57% 

- 

Baixada Fluminense 118 

34.00% 

10 

25.64% 

8 

57.14% 

Zona Norte 70 

20.17% 

8 

20.51% 

2 

14.29% 

Zona Sul 64 

18.44% 

9 

23.07% 

1 

7.14% 

Zona Oeste 63 

18.15% 

9 

23.07% 

1 

7.14% 

Niterói 6 

1.73% 

1 

2.57% 

- 

Outros 10 

2.88% 

1 

2.57% 

2 

14.29% 
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Tabela V – Distribuição dos bolsistas por regiões urbanas de origem e por cursos  
Font

e: 

Vice-

reitor

ia 

para 

Assu

ntos 

Com

unitá

rios, 

2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab

ela 

VI – 

Dist

ribu

ição 

raci

al e 

ID

Hs 

dos 

mu

nicí

pios 

do 

Rio 

de Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense  

 

Município População 

total 

Pretos e 

pardos 

População 

negra  

% 

IDH 

renda 

IDH 

educação 

IDH 

total 

Belford Roxo 434.477 260.313 59,91 0,642 0,873 0,742 

Duque de Caxias  775.451 447.128 56,67 0,678 0,873 0,753 

Nilópolis  153.719 78.110 50,81 0,724 0,933 0,788 

Nova Iguaçu 920.589 508.624 55,25 0,686 0,884 0,762 

Queimados  121.987 73.206 60,01 0,642 0,865 0,732 

São João de 

Meriti 

449.483 260.356 57,92 0,683 0,895 0,774 

Baixada 3.288.487 1.867.638 56,79 0,632 0,817 0,703 

Curso 

 

 

Bolsistas 

 

ƒ 

Centro 

 

ƒ 

Baixada 

Fluminense 

ƒ 

Zona  

Norte 

ƒ 

Zona 

Sul 

ƒ 

Zona  

Oeste 

ƒ 

Niterói 

 

ƒ 

Outros 

 

ƒ 

CAD 

 

11 

 

1 

9.10% 

1 

9.10% 

2 

18.20% 

2 

18.20% 

5 

45.40% 

-  

 

 - 

 

CAM 

 

 1 

 

- 

 

-  

 

-  

 

-  

 

1 

100% 

- 

 

-  

 

CCM 

 

16 

 

1 

6.25% 

4 

25.00% 

5 

31.25% 

1 

6.25% 

2 

12.50% 

2 

12.50% 

1 

6.25% 

CDD 

 

16 

 

2 

12.50% 

3 

18.75% 

5 

31.25% 

1 

6.25% 

4 

25.00% 

- 

  

1  

6.25% 

CDI 

 

 3 

 

-  

 

1 

33.33% 

-  

 

- 

  

1 

33.33% 

-  

 

1 

33.34% 

CDN 

 

29 

 

- 

 

14 

48.28% 

4 

13.79% 

5 

17.24% 

4 

13.79% 

1 

3.45% 

1 

3.45% 

CEC 

 

1 

 

- 

  

- 

 

1 

100% 

- 

 

- 

 

 - 

 

- 

 

CEG 

 

 8 

 

-  

 

-  

 

4 

50.00% 

1 

12.50% 

2 

25.00% 

-  

 

1 

12.50% 

CFL 

 

 3 

 

-  

 

-  

 

-  

 

1 

33.33% 

2 

66.67% 

 - 

 

-  

 

CGG 

 

25 

 

2 

8.00% 

8 

32.00% 

3 

12.00% 

7 

28.00% 

5 

20.00% 

- 

 

-  

 

CHS 

 

31 

 

2 

6.46% 

11 

35.48% 

4 

12.90% 

8 

25.80% 

4 

% 

- 

  

2 

6.46% 

CLN 

 

 1 

 

 - 

 

1 

100% 

 - 

 

-  

 

-  

 

 - 

 

-  

 

CPD 

 

 24 

 

-  

 

4 

16.67% 

2 

8.34% 

10 

41.67% 

8 

33.32% 

-  

 

-  

 

CSC 

 

36 

 

1 

2.78% 

11 

30.55% 

5 

13.89% 

10 

27.78% 

6 

16.66% 

1 

2.78% 

2 

5.56% 

CSS 

 

118 

 

6 

5.08% 

54 

45.76% 

26 

22.04% 

17 

14.41% 

15 

12.71% 

-  

 

- 

 

CTL 

 

 1 

 

- 

 

-  

 

1 

100% 

 - 

 

-  

 

-  

 

 - 

 

TPD 

 

23 

 

1 

4.35% 

6 

26.09% 

8 

34.78% 

1 

4.35% 

4 

17.39% 

2 

8.69% 

1 

4.35% 

Total 

 

347 

100% 

16 

4.61% 

118 

34.00% 

70 

20.17% 

64 

18.44% 

63 

18.15% 

6 

1.73% 

10 

2.88% 
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Fluminense 

       

Rio de Janeiro 5.857.913 2.356.483 40,23 0,840 0,933 0,842 

Niterói  459.452 138.928 30,24 0,891 0,960 0,886 

Fontes: IBGE – Censo Demográfico, 2000; CIDE em 03/02/2004.  

Observação: Estão listados apenas os municípios da Baixada Fluminense dos quais a PUC-Rio tem 

estudantes. 

 

Tabela VII – Distribuição racial estimada dos bolsistas da PUC-Rio por municípios 

de origem 

 

Município  Número de 

bolsistas da  

PUC-Rio 

 

 

ƒ 

População 

negra no 

município 

 

 

% 

Distribuição racial 

estimada dos bolsistas em 

base à porcentagem da 

população negra no 

município de origem 

ƒ 

 

População 

negra 

Outras 

populações 

Belford Roxo 9 59,91 5  4  

Duque de Caxias 43 56,67 24 19 

Nilópolis  3 50,81 2 1 

Nova Iguaçu 12 55,25 7 5 

Queimados 4 60,01 3 1 

São João do Meriti 39 57,92 23 16 

Niterói 6 30,24 2 4 

Rio de Janeiro  213 40,23 86 127  

Total 

 

329 

 

- 

 

152 

46,20% 

177  

53,80% 

Outros municípios 10 - - - 

Sem informação 8 - - - 

Total 

 

347 

 

- - - 

Fontes: Vice-reitoria Comunitária e IBGE – Censo Demográfico, 2000. 
 

Tabela VIII –  Dados demográficos e lócus na PUC dos entrevistados  

 

Ent Idade Sexo “Raça” Lócus na  

PUC-Rio 

Pré-

vestibular 

Ingresso Formatura 

1 31 F Negra CCS-CCS PVNC 1999 2002 

2 29 F Negra TPD-CTC Não cursou 1997 2000 

3 41 F  Negra CDD-CCS Não cursou 1994 1998  

4 37 F Negra CDN-CCS PVNC 1995 2000  

5 28 F Negra CHS-CCS PVNC 1996 2000 

6 30 M Morena CDD-CCS Não cursou 1997 2000  

7 28 M Branca  CAM-CCS Comunitário 1999 2003  

8 31 F  Negra  CSS-CCS PVNC 1995 2000  

9 31 F Negra  CLN-CTCH PVNC 1994 1997  

10 29 F Negra  CSS-CCS PVNC 1996 1999  

11 s.i. F Negra  CLN-CCS PVNC 1994 2001  

12 29 F Negra  CCM-CCS PVNC 1997 2001  

13 s.i. F s.d. * CLN-CCS PVNC 1997 2001  

14 27 M s.d. CGG-CCS PVNC 1997 2000  

* s.d. - Sem definição 
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Tabela IX –  Resumo dos dados demográficos e lócus dos entrevistados  
 

Perguntas 
ƒ % Respostas 

Idade 10 

2 

2 

71.44 

14.28 

14.28 

Menos de 35 anos 

Mais de 35 anos 

s.i. 

Sexo 11 

3 

78.57 

21.34 

Feminino 

Masculino 

Auto-definição de “raça” 10 

2 

1 

1 

71.44 

14.28 

7.14 

7.14 

Negra 

Sem auto-definição de “raça”   

Branca 

Morena 

Centro 12 

1 

1 

85.72 

7.14 

7.14 

Ciências Sociais 

Ciências Tecnológicas 

Ciências Humanas e Teologia 

Pré-vestibular 10 

3 

1 

71.44 

21.43 

7.14 

PVNC 

Não cursou pré-vestibular 

Pré-vestibular comunitário 

Tempo de formação 7 

7 

50.00 

50.00 

4 anos 

5 anos 

 
 

Tabela X – Mobilidade espacial e profissional dos entrevistados 

 

Entrevistado Lócus de origem Residência atual Profissão 

anterior 

Profissão 

atual 

1 Baixada 

Fluminense 
Duque de  Caxias 

Baixada 

Fluminense 
Duque de Caxias 

Costureira Pesquisadora 

2 Zona Norte 
Deodoro 

Zona Norte 
Méier 

Estudante Analista  de  

sistemas 

3 Baixada 

Fluminense 
São João de Meriti  

Baixada 

Fluminense 
São João  de Meriti  

Professora 

do 

 Estado 

Professora do 

 Estado  

4 Baixada 

Fluminense 
Nilópolis  

Baixada 

Fluminense 
Nilópolis  

Professora 

do 

 Estado  

Professora do 

 Estado   

5 Baixada 

Fluminense 
Duque de Caxias  

Baixada 

Fluminense 
Duque de Caxias  

Professora 

do  

Estado   

Professora do 

 Estado 

6 Zona Oeste 
Campo Grande  

Zona Sul 
Flamengo  

Estudante  Professor da 

PUC-Rio  

7 Zona Sul 
Rocinha  

Zona Oeste 
Jacarepaguá  

Carteiro 

 

Analista  

de marketing  

8 Baixada 

Fluminense 
São João de Meriti  

Baixada 

Fluminense 
São João de Meriti  

Estudante  Técnica  

de ONG 

9 Baixada 

Fluminense 
Duque de Caxias  

Baixada 

Fluminense 
Duque de Caxias  

Estudante  Coordenadora 

de ONG  

10 Zona Norte 
Realengo  

Zona Norte 
Realengo 

Estudante  Gerente de 

 ONG 

11 Baixada Baixada Estudante  Secretária na  
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Fluminense 
Duque de Caxias  

Fluminense 
Duque de Caxias  

PUC-Rio 

12 Baixada 

Fluminense 
Nova Iguaçu  

Baixada 

Fluminense 
Nova Iguaçu 

Estudante  Âncora 

  de telejornal   

13 Outros 
Pavuna  

Zona Sul 
Copacabana   

Estudante  Pesquisadora  

14 Outros 
Imbariê  

Centro 
Centro da cidade  

Estudante  Professor 

universitário  

 
 
Tabela XI – Percepção de “raça” e “racismo”, posição na esfera do trabalho e 

impacto social da formatura para os entrevistados 

 

 CRA   “Raça” e 

percepção de 

“racismo”  

Ingresso e posição na 

esfera do trabalho 

Vida material e 

atividades comunitárias 

atuais 

1 “média” Negra  Não Não Não  

condizente 

Melhorou  

pouco 

Contribui 

 

2 “acima”  Negra Sim Sim 

com estágio 

Condizente Melhorou Afastada 

3 “média”  Negra 

 

Sim Não Não 

condizente 

Melhorou 

pouco 

Não 

contribui 

4 “acima”  Negra  Sim 

 

Não Não 

condizente 

Melhorou 

pouco  

Contribui 

5 “média”  Negra Sim  Sim  Condizente 

 

Melhorou 

bastante 

Contribui  

6 “acima”  Morena Não Sim 

com estágio 

Condizente Melhorou 

pouco 

Não 

contribui 

7 “acima”  Branca  Não  Sim 

com estágio 

Condizente Melhorou 

bastante 

Não 

contribui 

8 “média”  Negra  Não Sim 

com estágio 

Condizente  Melhorou  Não 

contribui 

9 “média”  Negra  Não  Sim *  Condizente Melhorou  Contribui 

  

10 “média”  Negra  Sim  Sim 

com estágio 

Condizente  Melhorou  Não 

contribui 

11 “média”  Negra  Não  Sim 

com estágio 

Condizente  Melhorou  Contribui  

12 “acima”  Negra  Sim Sim  Condizente  Melhorou 

bastante  

Contribui  

13 “acima”  s.d.  Sim Não Condizente**  Melhorou  Afastada 

  

14 “acima”  s.d.  Não   Sim  Condizente  Melhorou 

pouco  

Afastado  

* Não trabalha na área para a qual se formou. Fundou e trabalha em ONG que presta serviço a sua 

comunidade de origem na área da Educação.   

** Exerce atividades ligadas a sua área, sem vínculo empregatício. Está cursando doutorado com 

bolsa de estudo.    
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Tabela XII – Resumo das respostas dos entrevistados 

 

Perguntas 
ƒ % Respostas 

Desempenho acadêmico 

(CRA) 

7 

7 

50 

50 

“Acima da média” 

“Na média” 

Auto-definição de “raça” 10 

2 

1 

1 

71.44 

14.28 

7.14 

7.14 

Negra 

Sem auto-definição de “raça”   

Branca 

Morena 

Percepção de “racismo” 7 

7 

50 

50 

Sim 

Não 

Ingresso  

na esfera do trabalho 

6 

4 

2 

1 

1 

42.87 

28.57 

14.28 

7.14 

7.14 

Através de estágios 

Não ingressaram após a formatura 

Antes da formatura 

Imediatamente após a formatura 

Não trabalham na área de formação 

Posição ocupacional 11 

3 

78.57 

21.43 

Condizente com a formação 

Não-condizente com a formação 

Vida material familiar 6 

5 

3 

42.87 

35.70 

21.43 

Melhorou 

Melhorou pouco 

Melhorou bastante 

Atividades comunitárias 6 

5 

3 

42.87 

35.70 

21.43 

Contribuem 

Não contribuem 

Estão atualmente afastados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


