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Introdução: Esta pesquisa se articula ou dá continuidade a dissertações e teses
produzidas no contexto do Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Idade (NEGRI), da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que vem trabalhando o tema das
relações raciais no âmbito da educação brasileira. Fundamenta-se na hipótese teórica
que propõe a pluralidade do ser negro no Brasil; na concepção de racismo que integra
a dimensão estrutural e simbólica na produção das desigualdades raciais e na defesa do
argumento de justiça social como a melhor justificativa, no Brasil, para a
implementação de políticas de ação afirmativa com recorte racial.  Objetivo: Procurar
contribuir para a compreensão e melhoria da prática e de processos de identificação
étnico-raciais em experiência de ação afirmativa; descrever e propor interpretações a
discursos étnico-raciais proferidos no contexto do Programa Internacional de Bolsas de
Pós-graduação da Fundação Ford.  Metodologia: Como método de pesquisa, seguindo
o caminho que vem sendo trilhado pelos pesquisadores do NEGRI, adotamos a
hermêutica de profundidade (HP) como metodologia de trabalho para análise de
produções dicursivas (formas simbólicas).Nesta pesquisa, as formas simbólicas
analisadas provêm das respostas de candidatos ao Formulário para Candidatura do
Programa IFP,em que foram examinados os discursos proferidos nos campos
específicos relacionados à autodeclaração e identificação racial, pela técnica de análise
de conteúdo. Utilizamos a HP como interessante recurso metodológico uma vez que
propõe três etapas para a análise discursiva: a do contexto sócio-histórico, a das formas
simbólicas e a da interpretação-reinterpretação. Resultados: A caracterização do perfil
da amostra de autores dos discursos que analisamos aponta para: uma proximidade
com o universo de candidatos ao Programa IFP; um percentual predominante de
autores pretos e pardos, que declararam pertencer ao grupo-alvo negro; um predomínio
de jovens e de mulheres e de candidatos a bolsas de mestrado. Quando analisamos a
composição do perfil dos candidatos de nossa amostra por cor/raça, observamos
diferenças que, por vezes, aproximam pretos e brancos, outras vezes pardos e brancos
e, outras vezes, pretos e pardos. Dentre os 169 candidatos que compõem nossa
amostra, 105, ou seja 62,1%, declararam identificar-se como negros. A associação
entre cor autodeclarada e identificação foi intensa entre os pretos, intermediária entre
os pardos e ausente entre os brancos. Ocorreu alta frequência da justificativa por
origem para a autodeclaração de cor/raça, o que aponta a necessidade de novos
estudos. Quando analisamos os temas centrais nos relatos com foco étnico-racial
cruzados pelo perfil de seus autores, observamos, que os subconjuntos de autores de
relatos autodeclarados pretos ou que se identificam como negros (Negro 2) se
diferenciam de autores brancos. Já os relatos dos autores pardos se situam em posição
intermediária.  Conclusão: Percebeu-se, neste estudo, uma grande diversidade quando
se analisam relatos raciais, inclusive no interior de subconjuntos específicos de pessoas
que se declaram de mesma cor/raça. Isso aponta uma complexificação para a
operacionalização de programas de ação afirmativa, que tenham como foco a justiça
social e não a diversidade.
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