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Raça/Classe/Gênero na estrutura social

  

 Política

  - Representação parlamento, governo, estado...

  - Setores privados: capital financeiro, indústria, comércio...

  - Esportes: Futebol, natação...

  - Políticas Públicas : saúde, educação, emprego...



Raça/Classe/Gênero na estrutura social

  Imaginário social 

  - Corpos negros x infra humanização

  - Mitos e estereótipos : performance sexual, preparo para trabalho, resistência física, etc

  - Submissão, espoliação, valorização pontual e contextual, cordialidade

  - Relações interraciais: preta para trabalhar, mulata para fornicar e branca para casar.



Raça/Classe/Gênero na estrutura social

 Econômico

  - Mundo do trabalho e  Agenda econômica

  - Pobreza: raça x classe e  Hierarquização estratégica

  - ‘Herança do escravismo’  e racismo contemporâneo

  - Ideologia da Democracia Racial

  - Assimilação cultural: mercado étnico
  



Raça/Classe/Gênero na estrutura social

 Acesso a  direitos e/ou justiça

  1837 - Primeira lei de educação: negros não podem ir à escola

  1850 - Lei das terras: negros não podem ser proprietários 

 1871 - Lei do Ventre Livre - quem nascia livre? 

 1885 - Lei do Sexagenário - quem sobrevivia para ficar livre? 



Raça/Classe/Gênero na estrutura social

 1888 - Abolição (atentem, foram 388 anos de escravidão) 

 1890 - Lei dos vadios e capoeiras - os que perambulavam pelas ruas, sem trabalho ou residência 
comprovada, iriam pra cadeia. Eram mesmo "livres"? Dá para imaginar qual era a cor da 
população carcerária daquela época? Vc sabe a cor predominante nos presídios hoje?

   1968 - Lei do Boi: 1a lei de cotas! Não, não foi pra negros, foi para filhos de donos de terras, que 
conseguiram vaga nas escolas técnicas e nas universidades (volte e releia sobre a lei de 1850!!!)

  



Raça/Classe/Gênero na estrutura social

 1988 - Nasce nossa ATUAL CONSTITUIÇÃO. Foram necessários 488 anos para ter 
uma constituição que dissesse que racismo é crime! Na maioria das ocorrências se 
minimiza o racismo enquanto injúria racial e nada acontece.

  

 2001 - Conferência de Durban, o Estado reconhece que terá que fazer políticas de 
reparação e ações afirmativas. Mas, não foi porque acordaram bonzinhos! Não foi sem 
luta. Foram décadas de lutas para que houvesse esse reconhecimento! E olha que até 
hoje tem gente que ignora, hein! 

 2003 - Lei 10639 - estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 
Afro-Brasileira". Que convenhamos não é cumprida, né? 



Raça/Classe/Gênero na estrutura social

 2009 - 1a Política de Saúde da População Negra. Que prossegue sendo negligenciada e violentada (quem são 
as maiores vítimas da violência obstétrica?) no sistema de saúde. 

 2010 - Lei 12288 - Estatuto da Igualdade Racial. Em um país que se nega a reconhecer a existência do racismo. 

 2012 - Lei 12711 - Cotas nas universidades. A revolta da casa grande sob um falso pretexto meritocrata.

 * PEC das Domésticas, Lei Maria da Penha

 Leandro Ribeiro



Comportamento 

 Peles Negras, Máscaras Brancas - Frantz Fanon (2008)

 - Econômico

 - Epidermização

 - Fobia e Ansiedade – brancos

 -Luto e Melancolia - negros

  

 Branquitude como parâmetro de humano

 - Subjetivação colonizada: Negro- negro, Negro-branco, branco-negro, branco-branco



Comportamento 

 Impacto psíquico

 “ A psicanálise visa restituir a capacidade de amar e trabalhar.” Freud, 1907

  - Auto - estima, luto e melancolia

 - Negação do racismo, percepção da violência (mimimi?!)  e a negação de si (religião, família)

 - Branqueamento convencionado como possibilidade mobilidade social (colorismo)

 -Laços sociais de sobrevivência, enfrentamento a partir da visão positiva da cultura, produção científica e intelectual, 
saberes tradicionais, religiosidade, estética, artes …

  



Ações Afirmativas

 “As ações afirmativas consistem em políticas públicas (e também privadas) voltadas à 
concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da 
discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Impostas ou 
sugeridas pelo Estado, por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, 
elas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a 
discriminação de fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade.” (GOMES, 2001, p.06)

 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa e o princípio constitucional da igualdade. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001.



Ações Afirmativas na UFBA

 A Política de Ações Afirmativas da Universidade Federal da Bahia é 
constituída por um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que 
norteiam a elaboração e a implementação de programas e ações 
institucionais que promovam o acesso de grupos historicamente 
excluídos/discriminados da educação superior, e a permanência dos 
mesmos por meio de enfrentamento às discriminações e preconceitos. 
Contribuindo, assim, para que a comunidade estudantil trilhe o caminho 
da vida universitária com igualdade de oportunidade e logre êxito, 
através da superação cotidiana dos desafios e adversidades, 
especialmente, àquelas que são frutos do sexismo, racismo, xenofobia, 
capacitismo, lgbtfobia, idadismo/etarismo, intolerância religiosa e outras.



Ações Afirmativas na UFBA: Acesso

 1) Cotas na Graduação: Resolução N°  07/2018 CAE

  50 %  Ampla concorrência

  50%   Escola Pública:

 - Renda acima de 1,5 e abaixo de 1,5

 - Autodeclarados pretos e pardos

 - Transgênero, travestis, transexuais.

 - Indígenas e quilombolas

 - Refugiados/as

 - Pessoas com deficiência

 - PEC-G

 * Formatos de Verificação



Ações Afirmativas na UFBA: Acesso

 2) Cotas na Pós-Graduação: Resolução Nº 01/2017 CAE

 Mínimo de 30% autodeclarados pretos e pardos

 Identidade de gênero (Transgênero, travestis, transexuais)

 Indígenas e Quilombolas

 Pessoas com Deficiência

 3) Concursos: aplicação da Lei 12990/14

 Modelo TAE’s

 Modelo Docentes

 4) Estágios, professor/a: substituto, visitante.



Ações Afirmativas na UFBA: Permanência

  As políticas de permanência da Universidade Federal da Bahia são de caráter material e de caráter simbólico.

 Caráter material: Política de Assistência Estudantil/PAES

 -Graduação

 -Pós-graduação

 Caráter simbólico: 

 “Art. 11 – As políticas de permanência de caráter simbólico dizem respeito às ações, programas, projetos, 
atividades que visam promover o enfrentamento  a preconceitos e discriminações calcadas nos referenciais 
de gênero, raça, etnia, afetivo-sexual, territorial, necessidades especiais, religião, dentre outras, que 
dificultam a permanência de discentes nos espaços da universidade; quando não ocasionam a evasão.”



Desafios para consolidação

 “Raça existe?”

 A ideia de ‘raça’ em referência a seres humanos em seu sentido 
construído no seio das teorias raciais, não se sustenta como conceito 
amparado na realidade, mas operacional apenas no contexto do 
racialismo e do racismo. Na contemporaneidade seu uso vinculado à 
delimitação de grupos humanos segundo as suas características físicas é 
refutado, por outro lado, vem sendo amplamente utilizado enquanto 
construção social, cultural, religiosa.



Desafios para consolidação

 Raça x classe  “ A cota deveria ser social, não racial, pois o problema é a pobreza “

 Quanto à estratificação racial e mecanismos de reprodução das 
desigualdades, Hasenbalg refuta a explicação destas como produto do 
escravismo e sustenta o racismo e a discriminação como fatores de 
hierarquização e naturalização no pós-abolição, nesse sentido afirma que 
raça “como atributo socialmente elaborado, é analisada como um critério 
eficaz dentre os mecanismos que regulam preenchimento de posições na 
estrutura de classes e no sistema de estratificação social.” 
(HASENBALG, 2005)



Desafios para consolidação

  “Não sabemos quem é negro no Brasil?!”

 “Afastamos a alegação de que a diversidade cromática presente na 
autodescrição dos brasileiros torne impossível a utilização de ações 
afirmativas vinculadas à identificação racial, uma vez que a utilização de 
tantas tonalidades e metáforas cromáticas aponta, ao contrário da 
alegada indiferença racial,  a relevância deste dado na configuração das 
relações sociais no país” (STF)



Desafios para consolidação

 Modalidades de cotas “Optei pela cota pois tenho familiares negros e/ou pobres”

 As cotas raciais para negros, se encontram dentro dos 50% reservados para oriundos da 
escola pública (Lei 12.711/14), tem como finalidade incluir pessoas que apresentam traços 
fenotípicos negroides, como divisamos na legislação pertinente que diz respeito ao caráter 
fenotípico, não fazendo menção à ascendência ou mesmo à situação socioeconômica. 

 Outras modalidades de cotas na graduação, a exemplo para pertencentes ao grupo social 
com renda abaixo de 1,5 salário mínimo que não se autodeclaram pretas/pardas, entre 
outras. Deste modo descendentes de pessoas negras oriundos de escola pública  e que 
não possuem fenótipo negro, mas se enquadram na vulnerabilidade socioeconômica ou 
outra modalidade, tem sua entrada via cotas garantida desde que faça esta opção.



Desafios para consolidação: de que UFBA falamos?

 Graduação

 Pós-graduação

 Pesquisa

 Extensão

 Trabalhadores

 Administração Central

 Unidades

 Inclusão: currículos, ementas, projetos. 

 Diversidade na Universidade: vamos falar sobre isso

 E mais...

 Fonte: https://proplan.ufba.br/estatisticas/ufba-em-numeros



Desafios para consolidação

 Vivências político-institucionais na defesa da Autonomia universitária e de seu caráter 
público, gratuito, de qualidade e inclusivo

 Aprofundamento das Ações Afirmativas e da nossa capacidade de dialogar

 Universidade como espaço de construção de trajetórias de sucesso mediante igualdade 
de oportunidades

 Combate às manifestações de autoritarismos e violências de qualquer ordem

 Demandas inscritas por nossa comunidade...



Obrigada!
 Pró- Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência  Estudantil | UFBA- Universidade Federal da 
Bahia

 Rua Caetano Moura nº 140 - Federação, Salvador - Bahia - Brasil  - CEP - 40210-905

 Tel: 3283 7800 - 3283-7803 | Email: proae@ufba.br

 Site: https://proae.ufba.br/

 Facebook: Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil/UFBA

 Posto de Atendimento ao Estudante: PAF 1 /Ondina.

 Tel. Institucional: 98748-2354
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