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RESUMO

O presente trabalho traz conclusões e reflexões acerca de pesquisa realizada entre os anos de 2015 e 2016 acerca da implementação das ações 
afirmativas em uma Faculdade de Direito de uma universidade pública federal, tendo como problemática a inserção dos alunos ingressantes por 
ação afirmativa na Faculdade, e as percepções da comunidade acadêmica quanto as ações afirmativas, tendo como objetivos investigar a inserção 
destes alunos com a temática do racismo dentro de um ambiente acadêmico, e as possíveis mudanças e impactos da política de ações afirmativas 
na Faculdade de Direito, partindo da hipótese de que a inserção destes alunos serviria para desmistificar percepções que a comunidade poderia 
ter sobre temas como racismo, inclusão e direito à educação. A pesquisa se dividiu em dois momentos: em uma primeira parte, a pesquisa 
consistiu na coleta e tabulação objetiva de dados nos bancos públicos da universidade, e de dados fornecidos pela Coordenação do curso de 
Direito investigado, acerca da nota de corte dos ingressantes, por ação afirmativa e ampla concorrência, Coeficiente de Rendimento (CR), 
reprovação, abandono etc, além de outros dados referentes às diferenças entre os tipos de cotas implantados ao longo do tempo na Universidade 
pesquisada. Na segunda parte, a pesquisa buscou investigar a percepção de toda a comunidade acadêmica (graduandos, pós-graduandos, 
professores e servidores) sobre o sistema de cotas e sobre seu impacto na faculdade, através de questionários semi-estruturados a serem 
respondidos por professores, alunos e servidores técnico-administrativos, sendo entregues questionários diferentes para cada seguimento. Foram 
realizados também, em dois encontros, grupos focais com os alunos cotistas. Para interpretar os dados da pesquisa os autores tomaram por base 
o referencial teórico da Análise do Discurso em suas matrizes francesas, com base nas obras de Eni P. Orlandi, Patrick Charaudeau, bem como 
categorias de conflito e consenso, poder simbólico, hegemonia, capital cultural e reprodução, desenvolvidos por Pierre Bourdieu. Os recursos 
teóricos e metodológicos da análise do discurso são utilizados aqui para desvelar e compreender os ditos e não ditos por traz dos discursos e 
depoimentos sobre a temática, observando as intertextualidades e significações possíveis por trás do que é dito. O trabalho conclui, dentre 
diversos resultados, que o racismo ainda é percebido dentro da comunidade acadêmica investigada, existindo porém um silenciamento do debate 
sobre racismo e ações afirmativas, assim como ainda um sentimento de exclusão por parte dos cotistas em diversos espaços da Faculdade. 
Também concluiu que são perceptíveis as mudanças no perfil de alunos da Faculdade a partir das ações afirmativas, e que é possível constatar 
diferentes percepções dos atores da Faculdade investigada, a partir das diferentes posições sociais que estes ocupam. A pesquisa se torna então 
relevante para contribuir no entendimento de como as ações afirmativas tem sido recebidas e interpretadas dentro do ambiente a qual se 
destinam, ou seja, o interior das faculdades públicas.
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