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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a contextualização da formação da sociedade brasileira com 
a definitiva contribuição dos negros, bem como as dificuldades que tiveram de acesso 
à educação desde sua chegada em território brasileiro; suas lutas, reivindicações e 
introdução do negro à educação básica e ao ensino superior. No Brasil atual, 
discussões que antes eram definidas como tendo um consenso retornam ao centro 
das discussões técnico-científicas como controvérsias sobre as quais os mais 
variados atores discordam ou concordam, o que afeta diretamente a comunidade 
acadêmica. Ao mesmo tempo, as iniciativas de proposições de softwares para 
resolver as questões que são levantadas nesses debates contrastam com as poucas 
iniciativas de compreensão da situação no contexto da formação em Sistemas de 
Informação. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivos mapear e visualizar as 
questões relacionadas com o entendimento da autodeclaração racial para ingresso na 
Universidade Federal Fluminense, a realidade dos ingressantes de ações afirmativas 
e a evolução da universidade pós-implementação da “Lei de Cotas”. Para isso, elabora 
uma análise que auxilie no desenvolvimento de mecanismos ou sistemas de apoio 
para melhoria nos processos de acesso, permanência e graduação de grupos 
minoritários nas universidades brasileiras, em especial, na Universidade Federal 
Fluminense, contando com a visão de alguns integrantes da comunidade acadêmica 
envolvidos no processo de evolução constante de uma universidade que caminhe 
para uma integração maior à sociedade, ao indivíduo e à tecnologia. Considera-se 
que a subjetividade no processo de heteroidentificação para ingresso nas 
universidades não deve ser utilizada como subterfúgio objetivando reduzir ou extinguir 
políticas de ações afirmativas. Além disso, o aperfeiçoamento dos processos para 
heteroidentificar indivíduos deve compreender as diversas nuances que formam a 
sociedade brasileira em sua pluralidade. Ademais, sistemas de informação 
desenvolvidos com a contribuição dos mais variados atores podem auxiliar na 
evolução do processo, contribuindo diretamente para a manutenção de políticas de 
ações afirmativas, fundamentais para a democratização do acesso à educação 
superior pública. 
  
Palavras-chave: Ações afirmativas. Cotas Raciais. Heteroidentificação. Sistemas de 
Informação. 
 



ABSTRACT 

 

This work presents the contextualization of the formation of Brazilian society with the 
ultimate contribution of blacks, and the difficulties they had in accessing education 
since their arrival in Brazilian territory; their struggles, claims and introduction of blacks 
to basic education and higher education. In Brazil today, discussions that were 
previously defined as having a consensus return to the center of technical-scientific 
discussions as controversies on which the most varied actors disagree or agree, which 
directly affects the academic community. At the same time, the initiatives for proposing 
software to resolve the issues raised in these debates contrast with the few initiatives 
to understand the situation in the context of training in Information Systems. Thus, this 
research aims to map and visualize the issues related to the understanding of racial 
self-declaration for admission to the Federal Fluminense University, the reality of 
affirmative action students and the evolution of the university after the implementation 
of the “Quota Law”. To this end, it elaborates an analysis that helps in the development 
of support mechanisms or systems to improve the processes of access, permanence 
and graduation of minority groups at Brazilian universities, especially at Universidade 
Federal Fluminense, with the vision of some members of the community academic 
involved in the process of constant evolution of a university that is moving towards 
greater integration with society, the individual and technology. It is considered that 
subjectivity in the process of heteroidentification for admission to universities should 
not be used as a subterfuge in order to reduce or extinguish affirmative action policies. 
Furthermore, the improvement of the processes to heteroidentify individuals must 
understand the diverse nuances that form Brazilian society in its plurality. In addition, 
information systems developed with the contribution of the most varied actors can 
assist in the evolution of the process, directly contributing to the maintenance of 
affirmative action policies, fundamental to the democratization of access to public 
higher education. 
 
Keywords: Affirmative actions. Racial quotas. Heteroidentification. Information 
systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil atual, discussões que antes eram definidas como tendo um consenso 

retornam ao centro das discussões técnico-científicas como controvérsias sobre as 

quais os mais variados atores discordam ou concordam, o que afeta diretamente a 

comunidade acadêmica1. Ao mesmo tempo, as iniciativas de proposições de 

softwares para resolver as questões que são levantadas nesses debates contrastam 

com as poucas iniciativas de compreensão da situação no contexto da formação em 

Sistemas de Informação.  

Esta pesquisa tem o papel de cartografar a cotidiano do aluno que ingressa por 

ações afirmativas para contextualizar um possível desenvolvimento de ferramentas 

para aprimorar e auxiliar a defesa de ações afirmativas na sociedade brasileira. Essa 

defesa será necessária enquanto os resquícios escravocratas, socialmente desiguais 

e de uma sociedade com privilégios para alguns estiverem presentes no dia a dia. 

A tecnologia utiliza-se principalmente de dados para alimentar sistemas e 

ferramentas na tomada de decisão. Ao falar de dados, quase que de modo automático, 

somos remetidos a gráficos e a um emaranhado de informações em sua maioria 

numéricas. Entretanto, dado, do latim datum (“aquilo que se dá”), deve ser 

interpretado como qualquer tipo de informação que auxilia e permite chegar ao 

conhecimento ou resolução de algo por meio de consequências legítimas; portanto, 

dados histórico-sociais podem ser utilizados para ajudar sistemas a aprimorarem e 

certificarem questões controvérsias. 

Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivos mapear e visualizar as 

questões relativas ao entendimento da autodeclaração racial para ingresso na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), a realidade dos ingressantes de ações 

afirmativas, a evolução da universidade pós-implementação da “Lei de Cotas”. Esta 

investigação nasce com o propósito de contextualizar como a sociedade brasileira 

chegou ao debate da implementação de cotas, principalmente as raciais, as quais 

tendem a gerar maior debate e discordância entre a sociedade, justamente por ainda, 

no Brasil do século XXI, acreditar-se que existe uma equidade racial, em que todos os 

 
1 No estado do Rio de Janeiro, Projeto de Lei 470/2019, de autoria do deputado Rodrigo Amorim (PSL), 

visa suprimir as cotas raciais nas universidades estaduais. Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/2f77e90211f1699d
832583f30058b587?OpenDocument&Highlight=0%2CCotas%2Craciais. Acesso em: 7 dez. 2020. 
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indivíduos, independentemente da cor de sua pele, estão em igualdade perante as 

oportunidades educacionais e profissionais, o que se refletiria em sua vida pessoal e 

expectativa de vida.  
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2 A FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA E A EXCLUSÃO DO NEGRO 
 

2.1 APENAS MÃO DE OBRA ESCRAVIZADA 

 

Inicialmente, deve-se contextualizar o processo de construção da sociedade 

brasileira e as atuações de nativos indígenas e negros africanos escravizados. Na 

colonização portuguesa, a utilização de nativos para atividades de exploração ocorreu 

inicialmente na forma de escambo, quando, durante o período Pré-colonial (1500-

1530), os indígenas trabalhavam com exploração de pau-brasil. Com o avanço da 

ocupação portuguesa no território brasileiro, a demanda de mais trabalhadores 

braçais se fez necessária, e a relação de trabalho entre colonizadores e nativos 

passou para o regime de escravidão. A utilização de mão de obra nativa não foi 

exclusividade da América portuguesa, mas de todo o continente americano. 

Embora menos custosa aos portugueses, a escravização dos indígenas se 

tornou complicada de se sustentar por uma série de fatores, entre eles, as diferenças 

culturais, fatores biológicos, demográficos e as constantes fugas e guerras para 

libertação do trabalho forçado imposto pelos europeus.  

Seguindo a tendência de migração da mão de obra escravizada em todo o 

continente americano, os portugueses também substituíram os nativos por 

escravizados trazidos principalmente das regiões litorâneas do continente africano 

ocidental, atuais regiões da Nigéria, Congo, Moçambique e Angola. O comércio, o 

transporte e a escravização de africanos ficaram conhecidos como tráfico negreiro. 

Essa atividade teve seu começo no início do século XVI, perdurando até meados do 

século XIX.  

Estima-se que 5 milhões de africanos de povos dos mais variados costumes, 

línguas e religiões, incluindo iorubas (bantos, nagôs e jejes – classificação criada 

dentro dos navios negreiros para identificar nativos do idioma iorubá) – cujos 

costumes e crenças religiosas dariam origem às religiões afro-brasileiras, além dos 

hauçás e malês, de religião islâmica e alfabetizados em árabe –, desembarcaram no 

Brasil durante esse período (ALBUQUERQUE; FRAGA, 2006). 
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2.1.1 Africanos e seus descendentes excluídos do acesso à educação 

 

Durante o período imperial, antes da abolição da escravidão em 1888, o 

trabalho escravo fazia parte do cotidiano social do país, e a população negra, mesmo 

os escravizados libertos, enfrentavam uma série de dificuldades para conseguir 

acesso à educação. Segue trecho da Constituição brasileira de 1824: 

 
[...] TITULO 8º – Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e 
Politicos dos Cidadãos Brazileiros. 
[...] 
XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 
XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das 
Sciencias, Bellas Letras, e Artes. 
(BRASIL, 1824) 
 

Naquele momento, a Constituição brasileira não considerava escravizados 

como cidadãos brasileiros. Além disso, dividia os cidadãos entre os livres (ingênuos) 

e libertos (desde que tivessem nascido no Brasil, excluindo também os africanos 

libertos). Os libertos nascidos no país eram considerados cidadãos, embora, pesasse 

sobre eles uma série de restrições práticas e dificuldades ligadas à sua própria 

condição de ex-escravizados e negros em um país escravocrata. Isso ficou explícito 

30 anos mais tarde, por meio de um decreto: 

 
Decreto 1.331-A, de 17/02/1854 
Art. 69. Não serão admittidos á matricula, nem poderão frequentar as escolas: 
§ 1º Os meninos que padecerem molestias contagiosas. 
§ 2º Os que não tiverem sido vaccinados. 
§ 3º Os escravos (BRASIL, 1854) 

 

O decreto não exibe de forma direta e clara a restrição apenas por condições 

de cor, mas expõe que meninos que possuíssem doenças contagiosas, não tivessem 

sido vacinados e os próprios escravizados não estariam aptos a frequentar as escolas. 

Naquele período, grande parte da população não possuía acesso a cuidados médicos 

e prevenção de doenças.  

Mesmo com as restrições impostas para alcance da educação à população 

negra e aos mais pobres, as formas de resistência se tornaram ampla, de modo que, 

durante o império, há ocorrência de escolas informais para educação de negros. 

Existem alguns registros não tão precisos sobre o funcionamento da escola de 

Pretextato, sendo essa a primeira escola para negros existente no Brasil, localizada 

no Rio de Janeiro, fundada em 1853; e realizando atividades durante 20 anos, até 

1873. Segundo a historiadora Adriana Maria Paulo da Silva (2002), Pretextato era 
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homem negro, e mesmo não havendo evidência de como conseguiu alfabetizar-se, 

solicitou à corte Eusébio de Queiroz autorização para funcionamento de sua escola, 

atendendo exclusivamente à população negra e pobre. 

Em 1878, 10 anos antes da abolição da escravidão e 11 anos antes do fim do 

sistema monárquico no Brasil para implementação da República, há um decreto que 

abrange livres e libertos, porém, com exigências que dificilmente esses grupos 

conseguiriam cumprir, como declaração de naturalidade, filiação, profissão e 

residência. De certa forma, a matrícula poderia ser negada a negros pelo não 

cumprimento de quaisquer dessas exigências. 

 
Decreto nº 7.031-a,06/09/1878  

Art. 5º nos cursos nocturnos poderão matricular-se, em qualquer tempo, 
todas as pessoas do sexo masculino, livres ou libertos, maiores de 14 annos. 
As matriculas serão feitas pelos professores dos cursos em vista de guias 
passadas pelos respectivos delegados, os quaes farão nellas as declarações 
da naturalidade, filiação, idade, profissão e residencia dos matriculandos. 

Art. 6º não serão admittidos á matricula pessoas que não tiverem sido 
vaccinadas e que padecerem molestias contagiosas. (BRASIL, 1878) 

 

Após mais de 300 anos de exploração do trabalho indígena e africano e do 

papel fundamental desses povos para a construção da sociedade brasileira, em 1888, 

o Brasil foi o último país na América a abolir a escravidão por intermédio da Lei Áurea. 

Após a abolição, os antigos escravizados e seus descendentes tiveram que enfrentar 

novos desafios com a implementação da recente sociedade republicana brasileira.  

Com a escassez de trabalho, falta de moradia e de acesso à educação, 

perseguidos por ficarem nas ruas devido à prerrogativa das autoridades de segurança 

de enquadrá-los em “crime de vadiagem”, perceberam que a única forma de 

sobrevivência era vender sua mão de obra, deixando evidentes as grandes 

desigualdades sociais no início do novo cotidiano Republicano brasileiro.  

Assim, o acesso à educação permaneceu elitista, restringindo o direito das 

negras e dos negros da formação acadêmica, à admissão em escolas, às 

universidades e locais de produção e aos debates intelectuais; criando assim, além 

da exclusão social, a exclusão intelectual. Tais consequências perdurariam por 

décadas após a abolição, ajudando a consolidar a desqualificação intelectual do negro 

diante da sociedade brasileira e contribuindo para a marginalização das populações 

excluídas.  

 



18 

2.2 O MOVIMENTO EUGENISTA BRASILEIRO 

 

Para melhor compreensão do racismo estrutural presente na sociedade até os 

dias de hoje, é necessário um breve entendimento do surgimento do pensamento 

eugenista. O britânico Francis Galton, baseado na obra A origem das espécies (1859), 

de autoria de seu primo Charles Darwin, também acreditava que o conceito da seleção 

natural de Darwin se aplicava aos seres humanos. Com o objetivo de criação de uma 

sociedade perfeita, seus estudos defendiam que era possível comprovar 

cientificamente que a capacidade intelectual humana possui maior influência 

hereditária, portanto, a união apenas de indivíduos “bem-dotados biologicamente” 

traria benefícios diretos para aperfeiçoar o crescimento social. A palavra eugenia, que 

em grego significa “boa linhagem” ou “bem-nascido”, corrobora diretamente o ideal de 

Galton, uma seleção ágil e eficaz; o que antes a natureza demorava anos para 

aprimorar, a ciência poderia alcançar por meio do planejamento sem miscigenação de 

grupos étnicos2. 

Durante a transição do período imperial para a república que se instaurava no 

Brasil, o projeto de criação de uma identidade nacional era debatido com intensidade, 

e a pauta da imigração como forma de construção dessa nova “cara” do brasileiro era 

um dos assuntos mais discutidos. Segundo explica Rebelo (2007), essas discussões 

tentavam concluir quem seria o imigrante que melhor se assimilaria no Brasil. Por volta 

de 1887, quase 60 mil imigrantes chegaram ao Brasil, porém, esses números foram 

diminuindo com o passar dos anos. Como explica Skidmore (2012), isso mudaria por 

volta de 1914, quando aproximadamente 2,7 milhões de estrangeiros, em sua maioria 

italianos, portugueses e espanhóis, entraram no território brasileiro, mais da metade 

no estado de São Paulo. 

Após a abolição da escravidão, particularmente no Rio de Janeiro – então 

capital brasileira – do início do século XX, existia a ideia de que as epidemias que 

assolavam a população na época estavam diretamente ligadas ao negro, recém-

liberto e cada vez mais marginalizado. Não demorou para surgirem as primeiras 

publicações eugenistas brasileiras e, posteriormente, até mesmo a criação de um 

movimento interno de eugenia. A elite intelectual brasileira enxergava na eugenia uma 

saída para o desenvolvimento do país. Por meio estudos e resultados de pesquisa de 

 
2 Disponível em: https://www.geledes.org.br/o-que-foi-o-movimento-de-eugenia-no-brasil-tao-absurdo-

que-e-dificil-acreditar/. Acesso em: 10 jun. 2020. 
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Galton, ela buscava suporte na biogenética para exclusão de determinados grupos, 

como cita o Decreto nº 528, de 28 de junho de 1890, que trata da imigração para o 

Brasil. Diz ele, em seu art. 1º: 

 
É inteiramente livre a entrada, nos portos da República, dos indivíduos válidos 
e aptos para o trabalho que não se acharem sujeitos à ação criminal de seu 
país, exceptuando os indígenas da Ásia, ou da África, que somente mediante 
autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos, de acordo com 
as condições que forem então estipuladas. (BRASIL, 1890) 

 

De acordo com Azevedo Amaral (1929), a formação da identidade nacional do 

Brasil devia ser orientada no sentido europeu; de forma que, apesar da significativa 

contribuição numérica de negros na composição étnica brasileira, não se devia aceitar 

a imigração destes. Neste trecho de seu estudo encontrado nas Actas e Trabalhos do 

Primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia de 1929, o ideal eugenista é evidente:  

 
[...] não devemos, é claro, esquecer que os elementos emmigratórios, cuja 
entrada no paiz pode ser tolerada, devem pertencer exclusivamente á raça 
branca. Embora a nossa formação nacional tenha sido em grande parte 
conseguida pela contribuição de um vasto elemento africano – o indio 
representou papel relativamente secundario na composição ethnica brasileira 
– seria inadmissivel que consentissemos na entrada de immigrantes de raça 
negra. A nossa finalidade nacional orienta-se no sentido da elaboração de 
uma civilização do typo europêo e para attingir esse objectivo temos 
necessidade de não aggravar, com o accrescimo de elementos ethnicos á 
raça branca, a desvantajosa posição em que nos encontramos no continente, 
em relação a outros povos mais immunes do que nós da mistura de raças 
coloridas (AMARAL, 1929, p. 335-336). 

 
Anteriormente utilizados como mão de obra escravizada, agora libertos e 

claramente não inclusos nos planos de progresso do novo Estado brasileiro, os negros 

são utilizados como referência para justificar impedimentos no progresso nacional, 

vetores pandêmicos de eventuais males que acometam o país. Marginalizados em 

todos os setores da sociedade, impedidos de frequentar o meio acadêmico e político 

da elite brasileira, africanos e seus descendentes, agora nativos brasileiros, viam-se 

diante da justificativa biológica de inferioridade intelectual, que se tornara um grande 

aliado dos que defendiam sua exclusão social. 

Como consequência de todo contexto histórico apresentado anteriormente, 

percebe-se que a presença de negros na sociedade brasileira é preterida além da 

escolarização, a qual nasce e se desenvolve perante uma desigualdade de acesso 

que é reforçada com o passar dos anos. A compreensão é que a educação formal no 

Brasil, desde seu surgimento, empenhou-se em servir a uma elite intelectual 
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dominante branca, excluindo negros do acesso, participação e produção de conteúdo 

intelectual. 

 

2.2.1 O paraíso das raças, o país da democracia racial 

 

Até o início do século XX, encontramos poucos relatos históricos de 

escolarização de negros, casos isolados, produzidos por grupos que reivindicavam 

acesso ou faziam de suas próprias comunidades locais para o ensino, como 

Pretextato, referido anteriormente. Um dos movimentos que podemos citar como um 

dos fatores determinantes na luta pela educação de negros foi a Imprensa Negra, 

batizada informalmente dessa forma por ser responsável por defender o abolicionismo 

no final do século XIX, em que já era possível observar grande número de negros 

livres. Como explicam Fraga e Albuquerque (2009), nesse período, a imprensa 

literária brasileira passa a introduzir a participação de autores negros. Entre esses 

autores, é possível citar o renomado Machado de Assis. 

Mesmo em ocasiões em que negros conseguiam ingressar nas elites 

intelectuais brasileiras e obter certo destaque, é possível perceber a tentativa de 

ocultar quaisquer resquícios de hereditariedade africana. É o caso de um dos maiores 

escritores brasileiros de todos os tempos, como cita a cientista social da UFF Simone 

da Conceição Silva, em sua monografia final de curso, “A representação visual de 

Machado de Assis. O preto-e-branco do escritor brasileiro” (2001).  

 
[...] A imagem de um escritor elegante, bem vestido, cabelos ondulados, 
brilhantes e principalmente de pele embranquecida – que aparece numa 
fotografia de Machado, quando ele, está, por volta dos 60 anos – e que é a 
mesma anexada em milhares de escolas, bibliotecas e livros didáticos – não 
corresponde com a real história, de um mulato pobre, órfão na adolescência, 
bisneto de escravos, que teve sua infância dividida entre estudos e trabalho, 
estudos que como forma de resistência, ocorreram informalmente dentro de 
casa. Logo cedo começou a trabalhar como aprendiz de tipografo, onde 
ganhou notoriedade por seus escritos, ganhando espaço na sociedade 
letrada e reconhecimento de suas obras. [...] Na sua própria trajetória 
notamos também a luta pela escolarização. (SILVA, 2001) 

 

Restringir o acesso à educação e apontar incapacidade de aprendizado eram 

a combinação ideal para concretizar um processo de marginalização da população 

negra que perduraria por décadas na sociedade brasileira. Do início do século XX até 

os anos 1960, o Brasil passou por diversas transformações políticas, estruturais, 

econômicas e tecnológicas. As mudanças sociais ocorreram apenas para as elites; 
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famílias que anteriormente lucravam com a exploração de mão de obra escravizada 

diversificaram seus ramos de atuação, mas mantendo forte influência política e 

econômica no país. Portanto, a situação dos descendentes de escravizados durante 

esse período pouco se alterou. O que se observa é um país que anteriormente 

buscava diversas formas de “embranquecer” sua população, deixando evidente que 

determinadas etnias não eram/são bem-vindas no território em que seus ancestrais 

foram escravizados. 

Após tentativas falhas de justificativas europeias para o racismo científico, que 

defendiam que a mestiçagem da população traria uma degeneração, contrariando os 

ideais eugenistas, o que se via ao caminhar nas ruas das principais capitais do país 

era uma população exatamente mestiça, carregando em seu DNA genomas de 

diversos continentes. Uma nova abordagem com objetivo de fortalecer a construção 

de nacionalidade brasileira era transformar a mestiçagem em um fator positivo, 

contrariando o passado eugenista. No Brasil, um dos principais idealizadores dessa 

nova tendência, Gilberto Freyre, que era grande admirador da colonização portuguesa 

na América, ajudou a consolidar uma ideia sobre as relações raciais no Brasil, 

defendendo que a sociedade brasileira vivia uma harmonia racial, resultante da 

miscigenação. Como cita Rampinelli (2004), Freyre apresentava a formação da cultura 

brasileira, o “mundo que o português criou”, como “harmônico”, “equilibrado e 

“democrático”. 

Uma sociedade na qual a miscigenação é utilizada como justificativa para 

defender que há harmonia entre raças criou no imaginário do brasileiro o mito da 

“democracia racial” e de certa forma, ajudou na continuidade da mentalidade racista, 

a qual utilizamos para definir um conjunto de ideias que preponderantemente defende 

uma relação de inferioridade e superioridade entre indivíduos, considerados 

racialmente distintos. O discurso da “democracia racial” amparou uma garantia de 

ordem e falta de conflitos raciais, refletindo em uma sociedade desigual no contexto 

pós-abolição. 

 

2.3 A DITADURA MILITAR E O NEGRO 

 

No início dos anos 1960, o Brasil sofreu um golpe de Estado, instaurando uma 

ditadura militar no país, sob a justificativa de pôr fim à instabilidade política e 

econômica da época, alinhados à oposição dos militares e seus aliados ao governo 
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eleito de João Goulart. Iniciado em 31 de março de 1964, o golpe teria seu marco de 

recrudescimento com a instauração do Ato Inconstitucional nº 5 (AI-5), em 1968, em 

que a democracia só seria restituída em 1985. Além de intolerantes contra opositores, 

a ditadura aprofundou a violência contra a população negra e o racismo estrutural, 

definido por Almeida (2018) como parte de um processo social, histórico e político que 

elabora mecanismos para que pessoas ou grupos sejam discriminados de maneira 

sistemática. Almeida chama atenção para como a sociedade considera normal que a 

maioria das pessoas negras receba menores salários, sujeite-se aos trabalhos mais 

degradantes, não frequente as universidades, não ocupe funções de poder, habite em 

regiões periféricas e seja assassinada com frequência por comandos dos Estados 

(ALMEIDA, 2018, p, 142). 

Com a institucionalização do AI-5, a ditadura militar usa esse dispositivo 

autoritário para intensificar a violência do Estado brasileiro contra negros e periféricos, 

calando qualquer voz contrária ao regime que pudesse denunciar o cotidiano violento 

e de perseguição. Além da violência, qualquer discussão pública que pudesse debater 

as questões raciais no Brasil era vedada, como forma de eliminar o conjunto de 

sociedade, enquanto formulação de relações sociais, e a consciência da realidade do 

país no momento. No Decreto-Lei 510, em seu artigo 33º, por exemplo, observa-se o 

seguinte trecho em que se estabelece a proibição de: 

 
Art. 33. Incitar: 
I – à guerra ou à subversão da ordem político-social; 
II – à desobediência coletiva às leis; 
III – à animosidade entre as Fôrças Armadas ou entre estas e as classes 
sociais ou a instituições civis; 
IV – à luta pela violência entre as classes sociais; 
V – à paralisação de serviço públicos ou atividades essenciais; 
VI – ao ódio ou à discriminação racial. 
Pena: Detenção, de 1 a 3 anos. 

Parágrafo único. Se o crime fôr praticado por meio de imprensa, panfletos ou 
escritos de qualquer natureza, radiodifusão ou televisão, a pena será 
aumentada de metade. (BRASIL, 1969) 

 
No item IV, pode-se interpretar uma proibição ao ódio ou discriminação racial, mas o 

objetivo, como citado anteriormente, era vedar qualquer forma de debate, reflexão ou 

consciência de que havia uma tensão racial no país. Para manter a ordem, o argumento de 

Freyre de que o país vivia uma “democracia racial” foi fundamental no momento do regime 

militar. 

Nos anos 1970, o “preconceito racial”, definido como uma opinião feita de forma 

superficial em relação à determinada pessoa ou grupo, que não é baseada em uma 
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experiência real ou na razão, perde espaço para a “discriminação racial”. Esta refere-se ao 

tratamento injusto ou negativo destinado a uma pessoa ou grupo, por simples pertencimento; 

nesse contexto étnico, torna-se o principal alvo da mobilização negra. Sendo essa a principal 

diferença em relação às décadas anteriores, a classe social passa a ser atribuída às 

diferenças de tratamento e oportunidades, dessa forma, sendo o negro não mais o “culpado” 

por sua falta de mobilização, mas, sim, a sociedade civil, reforçando o conceito de racismo 

estrutural. Dessa forma, associa-se a imagem do negro à pobreza, a condições salarias 

inferiores, a oportunidades de trabalhos subalternos e a pouco acesso à educação de 

qualidade. 

 

2.3.1 A primeira cota, a Lei do Boi 

 

Ao mesmo tempo que negros e periféricos viviam reclusos e alheios às 

decisões em meio à ditadura militar, durante o governo do general Costa e Silva, as 

elites que mantinham seus privilégios e seu acesso à educação articulavam o que 

hoje enxerga-se como a primeira lei de cotas no país. Costurada essencialmente pela 

elite agrícola brasileira, a chamada “Lei do Boi” (Lei nº 5.465/68) previa a garantia de 

vagas em cursos de ensino superior nas áreas agrícola e veterinária para agricultores 

e seus filhos, proprietários ou não de terras. A lei evidencia privilégios a ricos e 

mantém a condição de não evolução da situação dos trabalhadores agrícolas pobres, 

tendo em vista que desprivilegiados e seus filhos não poderiam se afastar dos campos 

de trabalho para estudar, ao contrário dos proprietários de terras e seus 

descendentes. 

 
Art. 1º Os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores 
de Agricultura e Veterinária, mantidos pela União, reservarão, anualmente, 
de preferência, de 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas a candidatos 
agricultores ou filhos dêstes, proprietários ou não de terras, que residam com 
suas famílias na zona rural e 30% (trinta por cento) a agricultores ou filhos 
dêstes, proprietários ou não de terras, que residam em cidades ou vilas que 
não possuam estabelecimentos de ensino médio. 

§ 1º A preferência de que trata êste artigo se estenderá os portadores de 
certificado de conclusão do 2º ciclo dos estabelecimentos de ensino agrícola, 
candidatos à matrícula nas escolas superiores de Agricultura e Veterinária, 
mantidas pela União. (BRASIL, 1968) 

 
A elite agrária utilizou o contexto da revolução para o setor industrial na falta de 

apoio técnico e financeiro e defendia que a implementação de uma chamada ‘reforma 

agrária’ deveria ser feita pela mecanização, incentivos fiscais e qualificação da força 

de trabalho, de onde surgiram projetos de educação formal e informal (MAGALHÃES, 
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2017, p. 435). Foi esse o cenário que levou o deputado Ultimo de Carvalho a propor 

a Lei do Boi, com o objetivo de fortalecer a produtividade agrária. Quaisquer mudanças 

na estrutura latifundiária foram evitadas no período da ditadura militar, que possuía 

forte apoio da classe rural dominante, que temia pressões populares pelo direito à 

redistribuição de e ao acesso à terra. A implementação da lei foi assegurada pelos 

órgãos ligados ao processo de modernização da agricultura que comprovavam a 

condição de beneficiário. Assim, a elite agrária se manteve no controle do processo 

de capacitação da mão de obra rural. 

A situação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) é um 

exemplo ilustrativo desse processo, visto que, no ano de 1974, a universidade já 

participava do vestibular unificado EM âmbito nacional. Magalhães (2017, p. 455-461) 

mostra que, embora a lei destinasse o direito à vaga não apenas a quem possuísse a 

propriedade da terra, mas também a quem tão somente trabalhasse na terra, no caso 

da UFRRJ, apenas 4% das documentações eram representadas por contratos de 

arrendamento rural, contratos de trabalho, locação ou parceria agrícola. Quanto à 

documentação relativa à propriedade, os arquivos analisados mostraram uma 

variedade e uma extensão das propriedades rurais, evidenciando que a lei foi um 

recurso utilizado tanto por grandes quanto por pequenos proprietários. Os dados 

mostram que, no período em que a “Lei do Boi” foi mais utilizada como forma de 

acesso ao curso de Agronomia na UFRRJ, sobressaiu a relação entre beneficiários e 

latifúndios e/ou empresas rurais. Entre os anos de 1977 e 1985, os beneficiados pela 

“Lei do Boi” majoritariamente comprovaram posse ou propriedade. Desse universo, a 

maior parte foi de alunos que mantinham alguma relação com latifundiários ou 

empresários rurais. 

A lei foi revogada em dezembro de 1985 pela Lei nº 7.423 (BRASIL, 1985), em 

meio a evidentes argumentações de que favorecia à elite rural. A partir desse histórico, 

podemos ver que, diferentemente das proposições atuais, o sistema de cotas se 

iniciou no Brasil como mecanismo de favorecimento às classes dominantes, tendo o 

efeito de garantir privilégios e fortalecer as hierarquias de poder. Outrossim, foi bem-

sucedido como mecanismo de assegurar o ingresso à educação formal a uma 

determinada camada da sociedade. 

 

2.4 A CRISE EDUCACIONAL BRASILEIRA ATINGE OS MAIS POBRES 
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Para melhor entendimento da razão da desigualdade no acesso ao ensino 

superior para jovens de baixa renda, em sua grande maioria negros, deve-se 

compreender a crise educacional brasileira. Desde 1964, durante os governos 

militares, a solução aos problemas educacionais brasileiros, mantida pelos quatro 

primeiros governos democráticos pós-1985, foi a amplificação do ensino privado em 

todos os níveis de educação – básico, médio e superior –, associado com a 

estagnação do ensino público superior e o sucateamento do ensino público nos níveis 

básico e médio.  

Como explica Guimarães (2003), o resultado de ambos os movimentos, em 

direção oposta, resultou na rede pública e gratuita de ensino médio e básico expandir-

se com baixa “qualidade” ou mesmo com certa precariedade. Em contrapartida, o 

motivo para a melhoria do ensino fundamental e médio ofertado pela rede privada foi 

justamente a relativa estagnação do ensino superior na rede pública. Isso porque, 

motivadas pelo afunilamento da oferta de ensino superior de “qualidade”, assegurado 

pelo mecanismo do vestibular, as famílias de classe média e alta demandaram em 

proporção crescente a rede privada de ensino elementar e médio, permitindo não 

apenas a sua expansão física, mas também a melhoria da oferta dos seus serviços, 

reforçada ainda mais pela concorrência entre as escolas particulares. Quanto mais a 

concorrência crescia, mais difícil ficava para os filhos das classes menos abastadas 

cursarem os melhores colégios e atingirem a universidade pública. 

Como disse Santos (1985), para atingirem a graduação, os jovens negros 

precisavam recorrer à rede particular de ensino superior, consequentemente, 

adquirindo diplomas pouco valorizados no mercado de trabalho, os quais 

evidenciavam de forma mais intensa a discriminação racial da qual já eram vítimas. 

Justamente os negros foram os primeiros a denunciar, como discriminação, a relativa 

exclusão de acesso às universidades públicas aos filhos das famílias não 

pertencentes às classes mais privilegiadas da sociedade brasileira. A luta pelo melhor 

ensino em escolas básicas e de nível médio era vencida pelas mesmas classes média 

e alta. Os vestibulares para o ingresso nas universidades públicas passaram a ser 

realizados, portanto, em um contexto de grande desigualdade de formação, motivada 

principalmente pela renda familiar e, consequentemente, pela raça. Jovens ricos se 

formavam nas mais caras e melhores escolas, praticamente ocupando a totalidade de 

vagas disponíveis nos cursos das universidades públicas e gratuitas. A forma como o 

sistema beneficiava os mais ricos e prejudicava os mais pobres era visível. 
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2.5 REIVINDICAÇÕES PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

 

A partir de meados da década de 1990, sob o governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), o debate por ações afirmativas ganhou mais espaço por 

intermédio do movimento negro, como explica Guimarães (1998). No decorrer dos 

anos 1980 até a primeira metade da década de 1990, os quais precederam o governo 

FHC, as mobilizações, em sua maioria do movimento negro brasileiro em torno do 

centenário da Abolição da Escravatura e dos 300 anos de Zumbi dos Palmares, 

exigiam que o racismo, praticado de forma essencialmente brasileira, fosse discutido 

também nos meios de comunicação. Evidenciando o reconhecimento sobre as 

desigualdades raciais, em 1995, ocorreu em Brasília a I Marcha Zumbi dos Palmares 

contra o Racismo, pela Cidadania e pela Vida. Após a Constituição de 1988, houve a 

regulamentação das disposições transitórias, em que as práticas de cunho 

discriminatório racial se tornaram crime, ocasionando o despertar de movimentos 

sociais e Organizações Não Governamentais (ONG) relacionados à luta dos negros 

contra atos discriminatórios. Ao se depararem com enormes dificuldades no combate 

às desigualdades raciais, as entidades negras passaram a atuar com uma nova 

estratégia: luta por políticas de ação afirmativa. 

 
O Presidente da República recebe o documento, em 20 de novembro de 
1995, data em que institui, por decreto, o Grupo de Trabalho Interministerial 
GTI, para desenvolver políticas de valorização e promoção da população 
negra. Em relação à discussão sobre ações afirmativas, o grupo realizou dois 
seminários sobre o tema, em Salvador e Vitória, a partir dos quais elaborou 
46 propostas de ações afirmativas, abrangendo áreas como educação, 
trabalho, comunicação, saúde. Foram implementadas algumas destas 
políticas, contudo seus recursos são limitados e seu impacto permanece 
muito restrito. (MOEHLECKE, 2002, p. 206) 

O Brasil, país onde a miscigenação sempre foi utilizada como justificativa para 

defender a harmonia entre raças e onde muitos se vangloriavam de viver em um 

“paraíso da democracia racial”, era frequentemente pressionado e lembrado de sua 

desigualdade racial cada vez maior em fóruns e eventos internacionais, 

gradativamente frequentados por entidades negras. O governo se encontrava 

gradualmente encurralado e facilmente contraposto por dados oficiais, sem 

possibilidade de rebater os argumentos com suas políticas de combate realizadas até 

o momento. As ações afirmativas se apresentavam como uma solução para que o 

país, enfim, pudesse efetivamente apresentar atitudes relacionadas com a 
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desigualdade racial, internacionalmente conhecida e tema de debates já em décadas 

anteriores. Publicado por Hasenbalg e Silva (1990), o artigo “Raças e oportunidades 

educacionais no Brasil” analisa dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) do ano de 1982, e ressalta o seguinte cenário: 

 
As informações da PNAD de 1982 indicaram que, no que diz respeito ao 
acesso ao sistema escolar, uma proporção mais elevada de crianças não-
brancas ingressa tardiamente na escola. Além disso, a proporção de pretos 
e pardos que não têm acesso de todo à escola é três vezes maior que a dos 
brancos. Estas desigualdades não podem ser explicadas nem por fatores 
regionais, nem pelas circunstâncias sócio-econômicas das famílias. Embora 
uma melhor situação sócio-econômica reduza a proporção de crianças que 
não têm acesso à escola independentemente de sua cor, ainda persiste uma 
diferença clara nos níveis gerais de acesso entre crianças brancas e não-
brancas mesmo nos níveis mais elevados de renda familiar per capita. 
(HASENBALG; SILVA, 1990, p. 99) 

 
2.5.1 Quem é negro no Brasil? 

 

Desde o governo FHC até os dias de hoje, a sociedade civil brasileira reage às 

ações afirmativas. Alguns intelectuais, meios de comunicação e parte do legislativo 

brasileiro são profundamente contrários à aplicação de políticas de ações afirmativas, 

principalmente as de cunho racial. A principal justificativa seria o receio de criar uma 

sociedade baseada no modelo binário estadunidense, refletindo em uma colonização 

cultural norte-americana, indo efetivamente contra os valores identitários brasileiros 

de uma sociedade anticolonial, culturalmente diversa, racialmente mestiça e 

harmônica. Tais argumentos apontavam, na prática, para a inalteração das 

desigualdades raciais, refletidas em desigualdades sociais, além de reafirmarem a 

ideia de que o Brasil vivia uma “democracia racial” na qual todos possuíam as mesmas 

oportunidades de acesso e em que não havia distinção de cor e raça. 

Ao incluir no debate a influência do modelo binário estadunidense, os 

defensores da não aplicação de políticas de cunho racial evocavam o critério 

conhecido como one drop rule, ou uma gota de sangue. Como explica Daniel (2006), 

para que vigorasse o sistema segregacionista de forma efetiva nos Estados Unidos – 

promulgado pelas chamadas Leis Jim Crow, que vigoraram de 1877 a 1964 –, e os 

norte-americanos pudessem separar atividades sociais que excluíssem os negros e 

fossem reservadas apenas para os brancos, a aplicação de um sistema de 

classificação racial tornou-se essencial. A classificação de pessoas seguindo apenas 
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fenótipos não era suficiente e impedia a adoção de um método que excluísse o maior 

número de pessoas.  

Dessa forma, para determinar de forma mais “eficiente” aqueles que pudessem 

ser considerados de linhagem pura e brancos, influenciada também em premissas 

eugenistas, a sociedade segregacionista determinou um critério para classificação 

racial buscando compreender se, em sua ancestralidade, o indivíduo carregava 

genótipos africanos. Assim, seriam considerados negros quaisquer indivíduos que 

possuíssem antepassados africanos, com diferentes critérios entre os estados do sul, 

onde a escravidão basicamente se desenvolveu naquela sociedade. Em determinados 

estados, a limitação era fixada na ascendência em 32 graus, em 16, em 8 graus de 

parentesco, mas, como regra geral, não havia limitação, e qualquer resquício de 

ancestralidade africana era utilizado para determinar se o indivíduo era branco ou 

negro, sem subclassificações, tais como as presentes na sociedade brasileira, como 

pardos, morenos e mulatos. 

Não surpreendentemente, portanto, certos setores do governo FHC eram 

resistentes às medidas que proporcionassem um caminho para a igualdade racial no 

país, mesmo se deparando com o diagnóstico de que um dos maiores problemas eram 

as barreiras educacionais que atingiam em sua maioria a população negra brasileira 

(SILVA, 2001). O Ministério da Educação, um dos setores que se recusaram a aceitar 

que as desigualdades educacionais possuíam caráter “racial”, adotou a estratégia de 

atribuí-las à má performance dos ensinos básico, fundamental e médio e às questões 

de classe social e renda. Para o então ministro Paulo Renato Souza, em texto de 

opinião para o jornal Folha de São Paulo (2001), a solução para o problema da 

ausência dos negros às universidades seria a melhoria das condições e 

universalização do ensino fundamental ao médio, em que os impactos seriam 

refletidos nas gerações futuras. Souza demonstra resistência na adoção de cotas, 

confiante em sua estratégia de investimento nos ensinos anteriores ao superior: 

 
Oxalá nossa sociedade não precise, como outras, chegar à instituição de 
cotas raciais na universidade. Temos metas de inclusão e as estamos 
cumprindo rapidamente. Pelo que tenho acompanhado, acredito na 
capacidade de desempenho do estudante brasileiro de qualquer origem 
social ou racial, quando estimulado e apoiado. Se isso não for suficiente, serei 
o primeiro a defender as cotas. Entretanto, desde que tenham condições para 
isso, não há por que imaginar que os estudantes pobres, negros ou pardos 
não entrem na universidade por seus próprios méritos. (SOUZA, 2001) 
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Entre os anos 2000 e 2001, exacerba-se uma intensa mobilização, que resulta 

na participação de uma comitiva brasileira na III Conferência Mundial das Nações 

Unidas contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata 

(Durban, África do Sul). Essa comitiva apresentou propostas para a adoção de cotas 

e ações afirmativas que pudessem garantir o acesso de negros às universidades 

públicas brasileiras, indo no caminho reverso ao apresentado por certos setores da 

sociedade civil e até mesmo setores do governo. Como cita Escóssia (2001), semanas 

antes da Conferência, em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, a inclusão 

da política de cotas, no relatório desenvolvido pelo comitê incumbido da elaboração 

do documento que o Brasil defenderia em Durban, desenhava-se como uma derrota 

do Ministério da Educação, que também esteve envolvido na elaboração e se 

posicionava contrário às cotas raciais nas universidades – antiga reinvindicação do 

movimento negro. O relatório não estabelecia um percentual como cota. Setores do 

movimento negro defendiam cotas de até 50% – implementadas de forma gradual 

para negros e seus descendentes. 

O documento foi aprovado em 20 de agosto de 2001 pelo comitê preparatório 

para a conferência Sul-africana, e enviado para aprovação do presidente FHC. O 

comitê, criado em 2000 por meio de decreto presidencial, reuniu representantes do 

governo e da sociedade civil. Escóssia completa citando outros conteúdos do 

documento: 

O relatório possui o diagnóstico da situação do racismo e da discriminação 
no Brasil, lista medidas já adotadas pelo governo brasileiro e propõe novas 
medidas de combate ao problema. 

Isso não significa, porém, que todas as propostas contidas no documento 
serão implementadas pelo governo brasileiro. É um documento de orientação 
de políticas para os órgãos executivos responsáveis, mas não tem poder 
deliberativo. É mais um instrumento de pressão para superar as resistências 
dentro do próprio governo a muitos pontos -como a questão das cotas nas 
universidades públicas. 

Outra proposta do documento é a recomendação para que o Estado brasileiro 
reconheça que a escravidão de africanos e indígenas, o tráfico transatlântico 
de escravos e a marginalização de seus descendentes configuraram 
violações aos direitos humanos fundamentais. 

O documento não fala em obrigatoriedade de reparação pecuniária para os 
descendentes de indígenas e negros. Propõe “medidas reparatórias” por 
meio de políticas públicas de superação da desigualdade. (ESCÓSSIA, 2001) 

 

2.6 ONDE ESTÁ O JOVEM NEGRO? 
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Nos anos 1990, o grupo de rap paulistano Racionais Mc’s ganha notoriedade 

por suas canções que manifestam a realidade das periferias e denunciam como o 

estado brasileiro contribui para a destruição da vida de jovens negros e periféricos, 

resultado do racismo e preconceito, ao perpetuar a desigualdade social ligada à falta 

de oportunidades para essa parcela da população. Nos versos iniciais da música 

Capítulo 4, Versículo 3, é descrita a realidade do jovem negro: 

 
60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência 
policial 

A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras 

Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros 

A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo (MANO 
BROWN, 1997) 

 

Com esse trecho, Mano Brown, autor da canção, cita a baixa representatividade 

dos negros nas universidades brasileiras. 

Até o ano 2000, como aponta Guimarães (2002), quase em sua totalidade, as 

universidades públicas brasileiras não possuíam registros exatos sobre a identidade 

racial ou de cor de seus discentes. A primeira vez que a pergunta sobre identidade de 

cor (“qual é a sua cor?”) foi inserida ocorreu no formulário de inscrição ao vestibular 

da Universidade Federal da Bahia, em 1999; e hoje já está presente nos formulários 

de todas as universidades públicas do país. Até então, a única estatística oficial sobre 

a identidade de cor dos estudantes de nível superior eram as que constavam na 

realização do Exame Nacional de Cursos (ENC) – atual Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), porém, não abrangendo a totalidade de 

cursos universitários. Apenas quando efetivamente as demandas por ações 

afirmativas em nível superior começam a entrar em pauta nas universidades 

brasileiras é que começam as primeiras iniciativas, na forma de censos e de pesquisas 

por amostra. Guimarães apresenta dados produzidos pelas primeiras iniciativas, 

realizadas pela Universidade de São Paulo e pelo Programa “A Cor da Bahia”, da 

Universidade Federal da Bahia. Os dados evidenciam que a relação de jovens 

universitários que se definem como “pretos” e “pardos” nas universidades, 

principalmente naquelas que são públicas, apresenta uma discrepância na proporção 

desses grupos na população brasileira.  

Guimarães sintetiza os dados relacionando a baixa absorção de negros à 

alguns fatores: a. pobreza; b. qualidade do ensino público; c. preparação insuficiente; 



31 

d. pouca persistência (pouco apoio familiar e comunitário); e. forma de seleção (o 

exame vestibular não dá oportunidade para que outras qualidades e potencialidades 

dos alunos sejam avaliadas). 

É inegável a presença de desigualdades enfrentadas pelos negros, que, na 

sociedade brasileira, possuem, em sua maioria, menores níveis e acesso à 

escolaridade, renda, saúde, emprego e habitação que outros grupos étnicos, 

principalmente brancos. Trata-se de processo resultante da formação social e 

identitária do Brasil. A “luta” contra o preconceito e a discriminação que atingem a 

população negra brasileira não é suficiente e é normalmente tratada com um 

imperativo categórico, definido pelo filósofo prussiano Immanuel Kant (1724 – 1804), 

em suas obras, como o dever de toda pessoa agir conforme princípios dos quais 

considera que seriam benéficos caso fossem seguidos por todos os seres humanos, 

decisões tomadas como um ato moral, ou seja, sem agredir ou afetar outras pessoas. 

 
Em todo o mundo, [...] minorias étnicas continuam a ser 
desproporcionalmente pobres, desproporcionalmente afetadas pelo 
desemprego e desproporcionalmente menos escolarizadas que os grupos 
dominantes. Estão sub representadas nas estruturas políticas e super-
representadas nas prisões. Têm menos acesso a serviços de saúde de 
qualidade e, consequentemente, menor expectativa de vida. Estas, e outras 
formas de injustiça racial, são a cruel realidade do nosso tempo, mas não 
precisam ser inevitáveis no nosso futuro. (Kofi Annan, Secretário-Geral da 
ONU, 2001 apud MACHADO; CARVALHO 2004, p. 8-11.) 

 
Como evidencia o então Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, 

o ganês Kofi Annan, em 2001, o século XXI ainda reflete a constituição de sociedades 

com oportunidades e direitos desproporcionais para determinados grupos em relação 

aos seus respectivos grupos dominantes. Intervenções se mostram necessárias para 

que essa realidade possa ser modificada no futuro. 

Em contextos distintos, a intervenção por meio de ações afirmativas assumiu 

modelos tais quais: ações voluntárias, de caráter obrigatório, ou com metodologia 

mista; programas privados ou governamentais; leis e determinações a partir de 

decisões jurídicas. Seu grupo-alvo varia em decorrência das diversas situações 

sociais e objetiva atingir grupos como minorias étnicas, raciais, de gênero, língua, 

religiosas, entre outros. As principais áreas que tendem a ser influenciadas e 

beneficiadas são: o acesso ao sistema educacional, com destaque para o ensino 

superior; o mercado de trabalho, com a absorção, capacitação e promoção de 

funcionários; a representação política e em concursos para cargos púbicos. Ao citar 
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ações afirmativas, o de maior conhecimento por grande parcela da população 

brasileira, mesmo que superficialmente, é o sistema de cotas raciais, o qual tem por 

objetivo estabelecer um determinado percentual ou número reservado a ser ocupado 

em uma das áreas específicas por grupo(s) definido(s). Auxiliando tais processos, 

podem existir metas, utilizadas como um parâmetro estabelecido para a observar os 

progressos obtidos em relação aos objetivos inicialmente propostos. 
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3 O BRASIL E AS POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

3.1 AÇÃO AFIRMATIVA X COTA? 

 

De acordo com as bases do documento “Perspectivas internacionais em ação 

afirmativa”, elaborado durante um encontro de pesquisadores em 1982, no Centro de 

Estudos e Conferências de Bellagio (Itália), a ação afirmativa pode ser uma 

preferência especial em relação a membros de um grupo definido por raça, cor, 

religião, língua ou sexo, com o propósito de assegurar acesso a poder, prestígio, 

riqueza (CONTINS; SANT’ANA, 1996, p. 209). Um dos participantes da Conferência 

de Bellagio, William L. Taylor, elabora o raciocínio em que aborda a diferença do 

conceito de ação afirmativa dos demais conceitos a ele atribuídos, como reparação 

ou redistribuição, por exemplo. 

 
O primeiro (reparação), necessariamente, inclui como beneficiários de seus 
programas todos os membros do grupo prejudicado. O segundo 
(redistribuição), por sua vez, pressupõe como critério suficiente (ou mesmo 
exclusivo) a carência econômica ou socioeconômica dos membros do grupo 
em questão, independentemente dos motivos dessa carência. A ação 
afirmativa diferenciar-se-ia, no primeiro caso, porque ...em programas de 
ação afirmativa, o pertencimento a um determinado grupo não é suficiente 
para que alguém seja beneficiado; outros critérios iniciais de mérito devem 
ser satisfeitos para que alguém seja qualificado para empregos ou posições... 
Já em relação à redistribuição, ela distingue-se por configurar-se em medida 
de justiça, a qual constitui-se em argumento legal para seu pleito, tal como a 
jurisprudência norte-americana a consagrou.  

[...] como função específica a promoção de oportunidades iguais para 
pessoas vitimadas por discriminação. Seu objetivo é, portanto, o de fazer com 
que os beneficiados possam vir a competir efetivamente por serviços 
educacionais e por posições no mercado de trabalho. (CONTINS; SANT’ANA, 
1996, p. 210) 

 

Para melhor compreensão da distinção feita, não basta apenas ser parte de um 

grupo discriminado; é necessário que, além disso, o indivíduo possua determinadas 

qualificações. Outro ponto que Taylor estabelece é que a ação afirmativa não é 

especificamente uma política compensatória redistributiva, pois ela exige que a 

carência socioeconômica dos indivíduos seja identificada como consequência da 

discriminação racial, étnica ou sexual, seu problema central (MOEHLECKE, 2002). 

No contexto do Brasil, no fim dos anos de 1990, como apresenta Moehlecke 

(2002), sobre o material desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Interministerial para a 
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Valorização da População Negra no Brasil, encontramos a distinção em que a ação 

afirmativa é definida como uma medida que tem como objetivo: 

 
[...] eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a 
igualdade de oportunidades e tratamento, bem como compensar perdas 
provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos 
raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. (SANTOS, 1999, p. 25) 

 

Como anteriormente citado, na virada no milênio, o número de negros e pardos 

nas universidades públicas brasileiras refletia uma desproporcionalidade quantitativa 

em relação ao observado na sociedade brasileira. Na mesma época, o debate sobre 

ações afirmativas tornara-se cada vez mais constante. Para ingresso nas 

universidades públicas brasileiras, era exigida dos candidatos a aprovação por meio 

de concurso público, conhecido popularmente como vestibular. Por ofertarem cursos 

de graduação com qualidade de excelência e de forma gratuita, as instituições 

públicas geram concorrência elevada, podendo alcançar números altos de 

concorrentes para cada vaga ofertada. Candidatos mais pobres, os quais em sua 

maioria não possuíram acesso a uma educação de base de qualidade nas escolas 

municipais, estaduais e federais gratuitas, são submetidos a concorrer por vagas com 

candidatos mais bem preparados, vindos de escolas privadas ou cursos preparatórios 

com maior abrangência e ênfase em assuntos específicos para as provas de 

vestibular.  

 

3.2 UERJ, A PIONEIRA EM ADOTAR COTAS NO BRASIL 

 

Tendo como objetivo utilizar o sistema de cotas como instrumento de inclusão 

de segmentos menos favorecidos da sociedade em seus cursos de graduação, 

condição ocasionada pela construção da sociedade brasileira, a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) foi a primeira universidade pública do Brasil a 

institucionalizar esse sistema, exatamente no momento de intenso debate sobre as 

políticas de ações afirmativas como ferramenta para democratizar o acesso ao ensino 

superior gratuito e de qualidade. Nesse primeiro momento, foram introduzidas 

modificações nos critérios de acesso às universidades estaduais fluminenses, 

reservando 50% das vagas para estudantes egressos de escolas públicas. 
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Por meio de uma resolução de autoria do Poder Executivo do Estado do Rio de 

Janeiro, o então governador Anthony Garotinho, em 28 de dezembro de 2000, 

sancionou a Lei nº 3.524, a qual estabelece as seguintes diretrizes: 

 
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, Faço saber que a Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Os órgãos e instituições de ensino médio oficiais situadas no Estado 
do Rio de Janeiro, em articulação com as universidades públicas estaduais, 
instituirão sistemas de acompanhamento do desempenho de seus 
estudantes, atendidas as normas gerais da educação nacional. 

Art. 2º As vagas oferecidas para acesso a todos os cursos de graduação das 
universidades públicas estaduais serão preenchidas observados os 
seguintes critérios: 

I – 50% (cinqüenta por cento), no mínimo por curso e turno, por estudantes 
que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) tenham cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em 
instituições da rede pública dos Municípios e/ou do Estado. 

b) tenham sido selecionados em conformidade com o estatuído no art. 1º 
desta Lei; 

II – 50% (cinqüenta por cento) por estudantes selecionados em processo 
definido pelas universidades segundo a legislação vigente. (RIO DE 
JANEIRO, 2000) 

  

Demais artigos foram ocultados acima, pois foram vetados pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). 

Pouco tempo depois, em 2001, a ALERJ aprovou a Lei nº 3.708/2001, que 

destinava 40% de vagas para candidatos autodeclarados negros e pardos, incluindo 

também os beneficiados pela Lei nº 3.524/2000. A aprovação de uma nova legislação 

mobilizou intensamente a sociedade em geral, debates foram realizados na 

comunidade acadêmica, passando para debates públicos na imprensa. As cotas, de 

cunho social e racial, foram implementadas nas universidades estaduais do Rio de 

Janeiro, servindo como grande experimento para os demais estados e universidades 

federais. 

 
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, Faço saber que a Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º – Fica estabelecida a cota mínima de até 40% (quarenta por cento) 
para as populações negra e parda no preenchimento das vagas relativas aos 
cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e 
da Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF. 

Parágrafo único – Nesta cota mínima incluídos também os negros e pardos 
beneficiados pela Lei nº 3524/2000. 

Art. 2º – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 
(trinta) dias de sua publicação. 
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Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. (RIO DE JANEIRO, 2001) 

 

A partir do vestibular de 2003, a UERJ passou a utilizar o Sistema de Cotas 

para ingresso em seus cursos de graduação. Passando por estruturações na 

proporcionalidade de vagas destinadas, atualmente, a instituição reserva 45% de suas 

vagas em ações afirmativas, sendo 20% para estudantes oriundos da rede pública de 

ensino, 20% para negros e indígenas e 5% para pessoas com necessidades especiais 

e filhos de policiais civis, militares, bombeiros e inspetores de segurança e 

administração penitenciária mortos ou incapacitados por serviço. De acordo com o 

regulamento de ingresso da universidade, é necessário que todos os candidatos que 

optem por ingresso por meio de ações afirmativas na UERJ comprovem carência 

financeira de acordo com diretrizes e valores de renda per capita definidos sob 

condições internas. A análise da documentação comprobatória da carência 

socioeconômica e da opção de cota é realizada por comissões técnicas, 

respectivamente denominadas: Comissão de Análise Socioeconômica e Comissão de 

Análise de Opção de Cota, sendo esta subdividida por diferentes grupos de cota. 

 A Comissão de Análise Socioeconômica confronta a documentação 

encaminhada com as informações prestadas no Formulário de Informações 

Socioeconômicas, podendo utilizar, também, outros instrumentos técnicos, com o 

objetivo de confirmar a veracidade da condição de carência socioeconômica do 

candidato. Ao garantir meios de ingresso para negros e pobres no ensino superior, a 

UERJ não apenas se preocupou com o acesso. Outro aspecto observado, a partir da 

implantação da legislação, atenta-se à necessidade de políticas de acompanhamento 

e medidas de permanência para que esses novos estudantes pudessem se manter 

na universidade. Algumas medidas foram colocadas, como instrumentos necessários 

para garantia de permanência e acolhimento, como projetos de reforço em disciplinas 

básicas, servindo de auxílio para os estudantes egressos de escolas públicas, em sua 

grande maioria em desnível de qualidade no ensino se comparado aos novos colegas 

egressos de escolas particulares, além da possibilidade de ofertar auxílios de 

alimentação e transporte. Como citam Reznik et al. no livro 70 anos UERJ (2019, p. 

48-49), no decorrer dos anos e com a ampliação do sistema de reserva de vagas pela 

Lei 5.346/2008, os estudantes passaram a ter direitos, tais como Bolsa Permanência 

durante todo o curso universitário, aquisição de material didático e Passe Livre 



37 

Universitário para estudantes no município do Rio de Janeiro. Medidas que incentivam 

e apoiam a permanência dos alunos egressos a partir de ações afirmativas. 

 

3.2.1 Após a UERJ, UnB é a primeira federal a adotar cotas 

 

Após a UERJ ser a primeira universidade pública a adotar ações afirmativas, e, 

anteriormente, ser pioneira em oferecer cursos de ensino superior em período 

noturno, beneficiando estudantes que necessitavam trabalhar durante o dia ao longo 

do tempo de graduação. O debate da democratização do acesso ao ensino superior 

público aos negros e mais pobres se fez presente nas principais universidades 

brasileiras. Entre as federais, em junho de 2003, a Universidade de Brasília (UnB) 

aprovou a proposta que destinava uma cota de 20% das vagas do seu vestibular para 

negros. Diferenciando-se dos critérios utilizados por outras universidades federais e 

estaduais (Universidade Federal da Bahia e UERJ, por exemplo), que implementaram 

seus respectivos sistemas de cotas por meio da autodeclaração racial de cada 

candidato, a UnB utilizou-se de um modelo adotado pela Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul (UEMS). Em seu vestibular de 2003, a UEMS analisou fotografias 

coloridas dos candidatos que optaram por ingresso mediante cotas que possuíam 

como critério raça ou cor, com a finalidade de identificação de “negros”. Foi formada 

na UEMS uma comissão composta por dois membros da comunidade acadêmica e 

três membros do movimento negro, os quais foram incumbidos da análise das 

fotografias dos candidatos para definir os candidatos aptos a ocupar as vagas de cotas 

raciais. Sobre esse processo realizado na UEMS, Corrêa (2003) relatou os 

procedimentos aplicados e os resultados: 

 
[…] entre 530 candidatos que se declararam negros, 76 foram rejeitados 
porque não possuíam o "fenótipo" exigido, ou seja, "lábios grossos, nariz 
chato e cabelo pixaim", na definição do presidente do Cedin (Conselho 
Estadual dos Direitos dos Negros)… Outros 126 foram recusados, pois, 
embora considerados negros, não eram de escolas públicas ou bolsistas em 
particulares. (CORRÊA, 2003) 

 

A UnB, em seu edital para ingresso no vestibular de 2004, citava em seu item 

3.1 a seguinte instrução: “Para concorrer às vagas reservadas por meio do sistema 

de cotas para negros, o candidato deverá: ser de cor preta ou parda; declarar-se 

negro(a) e optar pelo sistema de cotas para negro”. Em seu item 3.2, informava que: 

“no momento da inscrição, o candidato será fotografado e deverá assinar declaração 
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específica relativa aos requisitos exigidos para concorrer pelo sistema de cotas para 

negros”. Já o item 3.3 ressaltava que: “o pedido de inscrição e a foto que será tirada 

no momento da inscrição serão analisados por uma Comissão que decidirá pela 

homologação ou não da inscrição do candidato pelo sistema de cotas para negros” 

(CESPE/UnB, 2004). A comissão da UnB utiliza-se da análise de características 

físicas, objetivando assumir um conjunto de fenótipos, alimentados ao longo dos anos 

na construção da sociedade brasileira e da imagem do “negro”. Nessa análise, é 

possível identificar uma pessoa negra por meio da maior concentração de melanina 

na pele, nariz, boca, cabelo de determinado tipo e demais características físicas que 

possam definir quem é apto a ocupar as vagas de cotas raciais. 

O documentário “Raça Humana” (2009) acompanha a rotina da UnB em meio 

à implementação do sistema de cotas raciais, tendo como entrevistados os mais 

diversos personagens envolvidos no centro da discussão, como representantes da 

universidade, docentes, movimentos organizados por discentes, parlamentares de 

diferentes partidos políticos com representação na câmara nacional, alunos cotistas e 

não cotistas, relatando de forma franca e com seu ponto de vista sobre o tema de 

cotas raciais, seja exercendo defesa, seja condenando o sistema. Observa-se que, 

mesmo com os programas sociais incentivando o acesso ao ensino superior privado, 

como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)3 e o Programa Universidade para 

Todos (ProUni)4, os estudantes que se posicionam a favor das cotas na UnB 

manifestam o desejo de ocupar uma universidade pública, ocupadas por décadas 

quase que exclusivamente pelas elites sociais brancas do país. Há uma defesa do 

entendimento do que as cotas raciais significam na prática para o futuro 

socioeducacional do país, esclarecendo que não trata de um meio “mais fácil de 

acesso”, tendo em vista que candidatos que optem por acesso mediante ações 

afirmativas concorrem com candidatos em condição de igualdades educacionais, 

sociais e históricas. 

Em contrapartida às ideias defendidas por movimentos sociais, alunos cotistas 

e demais setores a favor das cotas na UnB, alunos, professores e demais integrantes 

da comunidade acadêmica utilizam argumentos que permeiam um “medo de 

 
3 O FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação 

superior de estudantes matriculados em cursos superiores em instituições privadas. 
4 O ProUni é um programa criado pelo Ministério da Educação que oferece bolsas de estudo em 

instituições privadas de ensino superior. As bolsas concedidas – integrais (100%) ou parciais (50%) 
são ofertadas pelas instituições em troca de isenções fiscais. 
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separação” de alunos, semelhante ao Apartheid – regime de separação racial ocorrido 

na África do Sul de 1948 a 1994, o qual excluía negros de espaços públicos, de acesso 

à educação e postos de trabalho. Uma das personalidades contrárias à adoção de 

cotas raciais, a professora de Direito Constitucional Roberta Kaufmann, cita o receio 

de uma universidade “racializada” culminando na criação de “guetos” de indivíduos 

brancos contra negros, alegando que o mecanismo utilizado para integração dos 

negros na universidade não atinge o objetivo, citando que existem outros mecanismos 

para integração dos negros ao ensino superior, sem citá-los ou propor soluções para 

tal fim. Um grupo de alunos que manifestam pensamentos contrários à adoção das 

cotas exemplifica que o acesso por meio de vestibular deve medir a capacidade 

intelectual do candidato, sem levar em conta características físicas, sociais ou 

qualquer outra forma de diferenciar indivíduos, partindo de um princípio de 

meritocracia, em que se mede apenas o esforço, a capacidade, a dedicação e os seus 

méritos. 

O debate presente não apenas no âmbito acadêmico, mas indo para além dos 

muros das universidades brasileiras sobre ações afirmativas, em especial cotas 

raciais, provoca controvérsias no cenário brasileiro, em que se propaga ao longo dos 

anos o discurso do paraíso das raças, fortalecendo o mito da “democracia racial” vivida 

no país. A UERJ, sendo precursora em um programa de cotas brasileiro em 2003, 

fomentou demais universidades a adotarem seus próprios programas de cotas em um 

curto período, antes mesmo de uma lei federal ser implementada no Brasil. Entre 2003 

e 2005, ao todo, 14 universidades aderiram a algum tipo de Cota; em 2006, esse 

número subiu para 43; 4 anos mais tarde, em 2010 já contabilizavam 83 instituições 

públicas de ensino superior com cotas (GUARNIERI, 2008). 

 

3.3 LEI DE COTAS E A ADOÇÃO NA UFF 

 

Até o ano de 2012, a UFF utilizava seu vestibular próprio como forma de 

ingresso para os cursos de graduação. Em 2008, a instituição adotou um programa 

de ação afirmativa em seu processo seletivo; no vestibular desse mesmo ano até a 

aprovação da “Lei das Cotas”, em 2012, os estudantes de escolas municipais e 

estaduais tinham direito a um bônus de 20% na pontuação final do vestibular.  

A chamada “Lei das Cotas”, representada legislativamente pela Lei nº 12.711, 

de 29 de agosto de 2012, estabelece a reserva de 50% das matrículas por curso e 
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turno nas universidades federais e institutos federais de educação, ciência e 

tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos 

regulares ou da educação de jovens e adultos, indicando também a reserva de vagas 

para pretos, pardos e indígenas, na proporção observada no Estado, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2012b). Os demais 

50% das vagas permanecem para ampla concorrência. Essa lei foi regulamentada 

pelo Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que define as condições gerais de 

reservas de vagas, estabelece a sistemática de acompanhamento das reservas de 

vagas e a regra de transição para as instituições federais de educação superior 

(BRASIL, 2012a). A partir do ano de 2013 a reserva deveria ser, ao menos, em 12,5% 

do total de vagas ofertadas pela instituição. A implantação das cotas ocorreria de 

forma progressiva ao longo dos próximos quatro anos, até chegar à metade da oferta 

total do ensino público superior federal em 2016. 

A UFF, em 2012, na figura de seu então reitor Roberto Salles, posicionou-se 

contrária a algumas resoluções da recém-aprovada “Lei de Cotas”. A reivindicação do 

reitor, colocada de forma não explícita, envolvia as novas condições gerais de 

reservas de vagas. O reitor reafirmou que o critério no vestibular de 2012 seria apenas 

social, defendendo a autonomia de cada universidade definir sua política de inclusão, 

as quais, segundo Salles, já eram feitas de modo satisfatório. Argumentando ser 

sempre favorável às cotas de cunho social, Salles citou que a cor da pele não deveria 

ser critério de seleção para acesso à UFF, pois grupos de diversas origens possuíam 

dificuldades, independentemente da cor de sua pele. Sendo assim, o reitor completou 

que, caso esse critério fosse utilizado, deveriam ser criadas cotas para pessoas que 

torcem para determinados times de futebol ou com origem em regiões mais carentes 

do país, como o Nordeste (ANDIFES, 2012). 

Em 2013, já com a “Lei de Cotas” em vigor, a UFF substituiu o vestibular, como 

forma de ingresso da graduação presencial, pelo Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), o qual utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como critério 

para cálculo da nota do candidato. Nesse ano, a UFF aplicou o percentual mínimo de 

12,5% previsto na legislação para vagas reservadas em algum tipo de ação afirmativa. 

Em concordância com a nova legislação vigente, para ingressantes da graduação em 

2014, a UFF reservou 25% de vagas para ações afirmativas, contemplando um 

número maior de vagas. 
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Gradualmente, a UFF se adaptou à nova legislação, tendo em seu corpo 

discente uma crescente pluralidade étnica e social, presente na sociedade brasileira, 

mas que não era refletida no ambiente acadêmico. No ano em que era previsto o 

alcance de 50% do total de vagas ofertadas, para ações afirmativas, houve alterações 

na “Lei de Cotas”. A nova Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, inclui em seu 

artigo único as alterações nos arts. 3º, 5º e 7º da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 

2012, passando a incluir na reserva de vagas as pessoas com deficiência (BRASIL, 

2016a). A alteração reafirma o que a lei de 2012 já previa, isto é, no prazo de dez 

anos, promover a revisão do programa especial para o acesso às instituições de 

educação superior de estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoas com 

deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio 

em escolas públicas. 
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4 HETEROIDENTIFICAÇÃO, A QUEM PERTENCEM AS VAGAS? 

 

A revisão da “Lei de Cotas” atenta justamente contra a ação afirmativa que mais 

gera debate por abranger questões étnicas. Mesmo alcançando estudantes do ensino 

público reconhecidamente precário se comparado ao privado, ao incluir a cor da pele 

como critério, a ação gera controvérsia em seu efetivo objetivo. As cotas raciais geram 

o questionamento direcionado aos verdadeiros destinatários dessas vagas. Como 

explicam Dias e Tavares (2018), na sociedade brasileira, pela primeira vez, o indivíduo 

na condição de negro tem um direito garantido exclusivamente por sua condição 

fenotípica. Diferenciando-se dos Estados Unidos, no Brasil, o preconceito 

predominante é tido como preconceito racial de marca. Nogueira (1998) explica que a 

discriminação racial no país se apresenta de forma relevante ao considerar quase que 

exclusivamente características fenotípicas, distinguindo-se dos Estados Unidos, onde 

a gota de sangue – one drop rule – pode determinar a identidade racial do sujeito. No 

subconsciente de parte dos brasileiros, ainda resiste o Freyrismo da “democracia 

racial”, em que a miscigenação define o povo brasileiro, Dias e Tavares (2018) citam 

o crescimento do fenômeno que se convencionou denominar de afroconveniência ou 

afro-oportunismo. Segundo esse fenômeno, pessoas de características fenotípicas 

brancas passam a se autodeclarar negras, objetivando se beneficiar da reserva de 

vagas para negros, o que representa não apenas uma fraude ao sistema de cotas, 

mas também revela mais uma das facetas do racismo. Dessa forma, torna-se 

fundamental um meio de definição dos destinatários ou beneficiários das cotas raciais, 

como elemento indispensável para a eficácia dos mecanismos de controle. 

Para atingir o objetivo inicial de cotas raciais, em uma sociedade em que um 

indivíduo possui maior potencialidade de sofrer discriminação racial quando mais 

divergente do padrão fenotípico dominante – considerando posições sociais e de 

poder –, não devem ser consideradas as experiências ou características físicas dos 

antepassados dos candidatos cotistas. Dado o marcante processo de miscigenação 

da sociedade brasileira, essa opção faria o processo cair em um subjetivismo e na 

possibilidade de invocação quase que ilimitada da ancestralidade. Tomando como 

critério a ascendência, em que um candidato possa possuir um ancestral distante 

negro, a aplicação das cotas raciais ocorreria de forma indistinta, tornando a política 

de ações afirmativas raciais, defendida por décadas pelos movimentos negros, 

ineficaz.  
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No Brasil, em que predominam os casos de preconceito de marca, o fenótipo 

da pessoa é determinante para que ela sofra discriminação; sua própria imagem e 

características físicas importam, não sendo sua ancestralidade um dos fatores 

significativos. No país, o racismo, por suas particularidades perversas, não possibilita 

ao negro recorrer a uma eventual ascendência branca para livrá-lo de uma possível 

discriminação. Do mesmo modo, um branco, se possuir uma ascendência negra, não 

sofrerá discriminação racial se em sua imagem não forem observadas de modo 

explícito tais características. Portanto, se o argumento da existência de ascendente 

branco não exime negros de serem vítimas de racismo, simplesmente alegar 

ascendência negra para um branco não deve servir de fundamento para concessão 

do direito às cotas raciais (DIAS; TAVARES, 2018). 

Com o aprendizado da recém-aplicada política de cotas raciais, e as 

autodeclarações não obtendo um consenso em sua totalidade, coletivos negros dos 

ambientes acadêmicos e fora deles contestaram gestores universitários, requisitando 

posicionamento sobre as crescentes denúncias de fraudes no acesso às vagas 

reservadas para pessoas autodeclaradas negras ou pardas. Deve-se contextualizar a 

realidade brasileira, construída sob o processo de miscigenação – ancorado pelo 

estupro colonial e pela política de embranquecimento da população, resquício de 

ideias eugenistas – e o lugar dos pardos, que gera o maior ponto de discussão entre 

estudiosos e movimentos sociais. Para o IBGE, segundo seu critério de classificação 

raça/cor, pardos estão classificados na categoria negro; pesquisadores tendem a 

situar pardos em uma posição intermediária entre brancos e negros, pois suas 

características fenotípicas os dariam o privilégio de sofrer menos discriminação racial 

que os negros. 

Ocorre uma grande indefinição nos pedidos de análise para cotas raciais e 

decisões judiciais, pois candidatos argumentam que não são negros, mas pardos, 

portanto, aptos a serem beneficiários das cotas raciais. A concepção do objetivo 

central das ações afirmativas de cunho racial, em especial, por meio das 

reivindicações de movimentos sociais negros, permite afirmar que, se determinado 

indivíduo não aceita atribuir a si próprio a condição de negro, tal candidato não deve 

procurar argumentos como brechas, embora afirme pertencer a categoria pardo para 

sua aprovação pelo sistema de cotas raciais, utilizando-se do fenômeno do afro-

oportunismo ou afroconveniência. 
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4.1 COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

 

Desde 2012, quando passou a vigorar a “Lei de Cotas”, as universidades 

pautavam-se exclusivamente pela autodeclaração dos candidatos, para considerá-los 

aptos a ocupar as vagas destinadas a essas políticas. Como citado, a dificuldade de 

estabelecimento e padronização étnica brasileira suscita denúncias de possíveis 

fraudes nas autodeclarações para ingresso em universidades públicas por todo o país. 

Com o cenário apresentado, o objetivo principal da lei, que é atingir as populações 

minoritárias – étnicas, não quantitativas –; é, de certo modo, desencaminhado. 

Após denúncias, discussões e percepções acerca de eventuais fraudes, em 

agosto de 2016, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por 

intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço 

Público, publica a Orientação Normativa nº 3, de 1º de Agosto 2016, a qual dispõe 

sobre regras de aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos 

negros para fins do disposto na Lei nº 12.990 (BRASIL, 2016b). A Lei nº 12.990, de 9 

de junho de 2014, legisla sobre a reserva de vagas oferecidas nos concursos públicos 

em 20% (vinte por cento) para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no 

âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das 

empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União 

(BRASIL, 2014).  

Como explica Dias (2018), deve-se entender que um eventual indeferimento do 

candidato que postula a condição de cotista não o transforma necessariamente em 

candidato fraudador. São necessárias a compreensão e a separação do possível 

desacordo em autodeclarações dos postulantes às ações afirmativas com 

especificidade étnica/racial com fraudes nessas mesmas declarações. É dado como 

exemplo o caso de um determinado candidato que possua ao menos um dos genitores 

negros e que postule a condição de cotista racial. Mesmo que seu pedido seja 

ocasionalmente indeferido por Comissão de Heteroidentificação, não se pode 

confundi-lo com alguém que tenha a intenção de fraudar o processo, havendo a real 

possibilidade de o indivíduo sentir-se negro. Entretanto, o sentir-se – achar-se – é 

direito subjetivo, individual e intocável, ligado diretamente à autodeclaração.  

 

4.1.1 Comissão de Heteroidentificação da UFF 
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Seguindo o exemplo de outras universidades públicas, acumulando denúncias 

e recursos sobre as autodeclarações raciais, a UFF, em seu processo seletivo para 

ingresso nos cursos de graduação para o primeiro semestre de 2017, 

estabeleceu5, no art. 3º:  

 
Art. 3º – O processo de aferição da Autodeclaração de cor/etnia será 
orientado pelo critério fenotípico e composto por quatro etapas, a saber: 

I – Análise dos documentos de Autodeclaração devidamente preenchidos e 
assinados pelos candidatos, contendo uma foto atualizada colorida, em fundo 
branco e dimensões 5 cm por 7 cm. 

II – Emissão de relatório das análises, contendo lista de candidatos APTOS 
e NÃO APTOS à continuidade no processo seletivo. 

III – Entrevista com os candidatos considerados NÃO APTOS à continuidade 
no processo seletivo. 

IV – Emissão de relatório final, contendo lista de candidatos APTOS e NÃO 
APTOS à continuidade do processo seletivo. 

§ 1º– O cronograma das etapas previstas constará de Edital e/ou 
Comunicado Oficial, devendo o candidato observá-lo e cumpri-lo, sob pena 
de eliminação do processo seletivo e perda da vaga. 

§2º – No momento da entrevista, será entregue ao candidato um formulário 
para ser preenchido de próprio punho pelo mesmo, contendo itens de 
identificação pessoal e perguntas, como: I – Você já sofreu preconceito?; II – 
Por que você se considera preto(a), pardo (a) ou indígena?; III – Você tem 
algo a acrescentar em relação aos documentos preenchidos? 

§4º – A entrevista poderá ser gravada, e as imagens serão utilizadas apenas 
para os fins previstos no Edital, sendo preservado o sigilo das mesmas. 

§ 5º – O candidato com parecer final NÃO APTO perderá o direito à 
continuidade do processo seletivo, o direito à matrícula ou terá a sua 
matrícula cancelada (UFF, 2017a) 

 
No artigo 4º da Instrução do processo seletivo, foi definido que o processo de 

aferição da autodeclaração de cor/etnia seria conduzido por Comissão designada pelo 

Pró-Reitor de Graduação especificamente para esse fim. A Comissão de Aferição da 

Autodeclaração de cor/etnia seria composta por docentes, servidores técnico-

administrativos especialistas e/ou interessados nos temas étnico-raciais.  

Nesse primeiro momento, a Instrução deixa claro que a condução do processo 

de aferição será orientada por critérios fenotípicos dos candidatos autodeclarados, 

sem estabelecer detalhamento que possa ocasionar eventual indeferimento de uma 

autodeclaração. Como elucidado, a dificuldade em determinar e padronizar a 

 
5 Por meio da Instrução de Serviço Nº 1/2017 da Pró-Reitoria de Graduação, a UFF estabeleceu 

procedimentos e critérios para a aferição da Autodeclaração de cor/etnia do processo seletivo para 
ingresso nos cursos de graduação, considerando os decretos, leis e normativas que garantem as 
políticas de ação afirmativa para acesso ao ensino público superior. 
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variedade étnica brasileira possibilita divergência em sentenciar o pertencimento de 

um indivíduo a um específico grupo étnico, de modo que a UFF permite, aos 

candidatos que tenham seus pedidos indeferidos pela Comissão, a possibilidade de 

recorrer sobre a decisão, objetivando nova aferição de autodeclaração. 

 

4.1.2 Primeiros processos de heteroidentificação na UFF  

 

Em 2017, as duas comissões constituídas para cada semestre de ingresso 

tiveram composições distintas. No primeiro semestre, a formação consistia na 

presença de uma docente negra, um docente negro, uma docente branca, um servidor 

negro e dois servidores brancos. Inicialmente, a comissão foi formada para realizar 

análises de fotos anexadas às autodeclarações no momento da pré-matrícula, 

selecionando, por intermédio da busca por fenótipos não característicos de negros ou 

indígenas, os candidatos que seriam convocados para entrevista realizada pela 

banca. No primeiro semestre de 2017, foram selecionadas para entrevistas 181 

candidatos que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas, dos quais 68 foram 

“aprovados” pela comissão, considerados aptos para ocupar vagas, e 113 não aptos, 

o que representa um total de 14% do total de vagas destinadas a ações afirmativas 

de cunho étnico-racial para ingresso no primeiro semestre de 2017 na UFF. Em 

decorrência da matrícula ter sido efetivada antes das entrevistas da Comissão, os 

candidatos passaram pelas bancas já como discentes da Universidade, condição que 

lhes permitiu acionar recursos administrativos. Dado esse cenário, o Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) da UFF designou uma nova comissão recursal 

para avaliação dos pedidos indeferidos pela primeira comissão. Dos 86 recursos 

aferidos pela comissão recursal, 48 pedidos foram deferidos, considerando inclusive 

critérios não previstos anteriormente no edital, como ascendência (SILVA, 2020). 

Para o segundo semestre de 2017, houve mudanças nos procedimentos da 

Comissão de Heteroidentificação, sendo as mais significativas a inclusão de discentes 

dos coletivos negros de diversos campi da UFF, e maior número de docentes e 

servidores, com a garantia de maior diversidade de gênero, cor e cargo, além da 

verificação das autodeclarações no momento da pré-matrícula, quando o candidato 

ainda não é aluno. No segundo semestre de 2017, todos os candidatos que pleitearam 

vagas por meio das políticas de ações afirmativas étnico-raciais foram avaliados pela 

banca, objetivando a aplicação do mesmo procedimento a todos os candidatos, 
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evitando ações jurídicas justificadas por processo discriminatório. A análise presencial 

de todos os candidatos contribuiu para a comissão constituir critérios que, ainda sendo 

subjetivos e baseados em fenótipos, fossem ajustados durante o processo (SILVA, 

2020). 

No final do ano de 2017, por meio da Portaria nº 60.370, de 22 de dezembro 

de 2017, o então reitor Sidney Mello institui a criação da Assessoria de Ações 

Afirmativas, Diversidade e Equidade (AFiDE) na UFF (UFF, 2017b) com o objetivo de 

assessorar a implementação e o acompanhamento das políticas de ações afirmativas 

étnico-raciais; significando uma ação evidente de preocupação com o fortalecimento 

e aprimoramento dos processos referentes às ações afirmativas. 

 

4.1.3 Por dentro da Comissão de Heteroidentificação da UFF 

 

Para melhor compreensão dos mecanismos utilizados na heteroidentificação 

após sua implementação, Leonardo Vieira, doutorando no programa de Antropologia 

da UFF, contribuiu com relatos sobre o período em que participou das chamadas 

“bancas” de heteroidentificação e sua atuação como membro e supervisor no período 

entre o segundo semestre de 2017 e o segundo semestre de 2018, participando 

exatamente das primeiras composições de bancas na UFF com presença de 

discentes (Apêndice 1). 

Por meio do relato sobre a dificuldade em estabelecer critérios baseados 

apenas em fenótipos, o que transformava a seleção extremamente subjetiva, 

Leonardo Vieira explica o processo de seleção, no período em que pôde acompanhar 

mais de perto as etapas para heteroidentificar um candidato que utilizava políticas de 

ações afirmativas étnico-raciais para ingresso na UFF. De forma antagonista ao 

pensamento comum – em que se crê que as comissões cumprem papel punitivo –, a 

comissão ou a banca tendem a crer que todo indivíduo que se autodeclara preto, 

pardo ou indígena parte da presunção de inocência, não de fraude. Portanto, um dos 

principais benefícios em instituir comissões de heteroidentificação é justamente coibir 

os candidatos chamados internamente de “aventureiros”, isto é, aqueles que – mesmo 

sem possuir qualquer fenótipo ou ascendência que os permitam pleitear vagas de 

cotas – se candidatam a essas vagas ao tomar ciência de que não haverá qualquer 

procedimento de identificação. 
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Há peculiaridades no processo atribuídas à burocracia sistêmica brasileira que 

afeta diretamente o processo de heteroidentificação. Houve um caso de um indivíduo 

com fenótipos exclusivamente atribuídos à ascendência europeia que em nada 

remetiam a pretos ou indígenas, mas que, na certidão de nascimento, constava como 

pardo. A comissão deveria considerá-lo como fraude? Na mesma medida, existiam 

casos proporcionalmente inversos, em que o indivíduo era negro, com tom de pele 

mais escuro – os chamados retintos –, e em sua documentação constava como pardo. 

Esse indivíduo era um fraudador? Para evitar divergência de informações, os 

indivíduos mantinham em suas autodeclarações a cor/raça que lhe foi atribuída em 

documentos de identificação. Dessa forma, os procedimentos de heteroidentificação 

deveriam levar em conta não apenas autodeclarações, documentações e 

questionamentos, mas uma combinação de dados para identificar esse candidato. 

Com a preocupação de tornar o processo cada vez menos constrangedor e, 

mesmo que subjetivamente, mais efetivo, as perguntas realizadas ao candidato 

davam relevância ao entendimento da vivência dos indivíduos enquanto pretos, 

pardos ou indígenas. No segundo semestre de 2017, as perguntas feitas aos 

candidatos eram: “1. Você já sofreu preconceito?; 2. Por que você se considera 

preto(a), pardo(a) ou indígena?; 3. Você tem algo a acrescentar em relação aos 

documentos preenchidos?” Para o segundo semestre de 2017, houve alteração na 

primeira e na terceira perguntas. A primeira se tornava subjetiva e ocasionalmente 

podia não contemplar o objetivo do questionamento étnico-racial, sendo modificada 

para: “1. Você já sofreu discriminação racial?”; por fim, a terceira objetivava entender 

melhor a vivência do candidato enquanto indivíduo preto, pardo ou indígena: “3. Você 

tem algo a acrescentar em relação às informações prestadas nas perguntas 

anteriores?”. 

Outra modificação no processo foi a exclusão do procedimento de, durante a 

filmagem do candidato, segurar sua autodeclaração na altura do peito, contendo seus 

dados e sua imagem. Tal procedimento reconstruía, de certa forma, um fichamento 

policial, ato diretamente associado ao sistema carcerário brasileiro, no qual a 

população negra é inserida cotidianamente e que causa efeitos negativos nesse 

sujeito. Esse procedimento tornava o processo de ascensão educacional traumático 

para esse(a) jovem negro(a), já acostumado(a) a ser abordado(a) de forma invasiva 

e, em alguns casos, violenta. 



49 

De modo a ultrapassar as barreiras burocráticas dos procedimentos de 

heteroidentificação, Leonardo Vieira relata o impacto das comissões na identificação 

do indivíduo como pertencente a um grupo étnico específico. Para ilustrar tais 

consequências, ele traz um dos casos de indeferimento da autodeclaração de uma 

jovem:  

 
Só para te relatar um caso, e aí talvez tenha sido meu pior caso, eu acho que 
depois daquilo eu fiquei muito mexido com essa situação na função de 
supervisão e foi a primeira vez que eu liguei. Porque a coordenadora já tinha 
lidado em outros casos, porque eu levava para ela, mas nesse dia quem teve 
que resolver fui eu. Uma menina foi reprovada; pela banca, a menina trazia 
no seu fenótipo marcas negras, só que ela foi reprovada. E aí a mãe que não 
podia subir. Mas você sabe como é que é mãe brasileira e principalmente 
mãe carioca; as mães cariocas vão lá defender seus filhos e ela subiu.  

Ela falou assim: – Você é o supervisor? 

Falei: – Sim, bom dia. A senhora sabe que não podia estar aqui 

Ela: – Eu sei, mas eu queria te dizer uma coisa: a minha filha foi reprovada! 

Eu falei assim: – Olha, cabe recurso e no recurso a senhora pode colocar, ela 
vai poder colocar as coisas e tudo mais. 

Ela falou assim: – Você não acha muito cruel o que você está fazendo, não? 

Aí no primeiro impacto, eu falei: – Como assim, senhora? 

Ela: – Olha para minha filha. Você está vendo essa garota de 18 anos? O pai 
dela é preto, ela alisa o cabelo porque ninguém é obrigado a ficar de cabelo 
crespo; ela adotou o cabelo dela. Essa garota passou a vida toda ouvindo 
que eu era a branca da família e olha que eu não sou – e realmente a mãe 
não era branca, era uma mulher parda – e eu sempre falei para ela não ter 
vergonha de ser quem ela é. Porque ela era uma mulher negra, sim, e que 
ela vivenciava essa vida negra dela. As pessoas brincavam, mexiam com ela 
e ela nunca teve vergonha, ela chorava quando pequena, mas depois ela 
tomou força, lutou. E sempre falou de ser parda, ter orgulho de um pai preto, 
uma mãe negra e tudo mais. Como agora você, depois de 18 anos, você vem 
dizer para ela... como é que eu vou falar isso para ela que ela não era nada 
disso? Que tudo que eu falei para ela é mentira. Como é que vocês fazem 
isso com ela? Vocês têm noção do que ela passou, o que ela sofreu de 
violência, de racismo até chegar aqui? 

Aquilo me impactou de uma maneira [...]” (Apêndice 1) 

 
Como expõe Leonardo, esse relato evidencia a subjetividade da comissão, 

porque a forma de classificar a partir de fenótipos remete a práticas do século XIX, 

quando, por meio da análise de crânios, por exemplo, determinava-se a probabilidade 

de um sujeito ser mais agressivo, ou, pelo tamanho das mãos, ser mais propenso a 

roubos. Essas metodologias subjetivas, que necessitam de aperfeiçoamento para 

evitar danos psicológicos nos indivíduos, acabam assumindo um papel definido por 

ele como “legislar sobre o corpo do outro”. Portanto, ao levar em conta características 

fenotípicas, que se assemelham ao preconceito de marca, explicados por Dias e 
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Tavares (2018), a Comissão de Heteroidentificação, involuntariamente, legisla sobre 

corpos de minorias étnicas, definindo o pertencimento étnico-racial a partir daquele 

momento, sem levar em conta todas as marcas de discriminação que aquele corpo 

leva; quem é preto, pardo, indígena ou não se encaixa nesses grupos.  

Em decorrência da subjetividade do processo, Leonardo explicita que o 

aperfeiçoamento do processo deve ser ponto principal na política de ações 

afirmativas. 

 
As comissões de heteroidentificação, elas são importantes do momento em 
que elas continuem sendo importantes, no momento que ela olhar para o 
outro de uma maneira muito detalhada, ou seja, não usando apenas um norte. 
O que eu estou querendo dizer com isso? Não basta você tomar um 
pensamento colorista como norte, você tem que ter outras ferramentas – e aí 
talvez eu pudesse colaborar com isso –, é dizer que, é preciso se pensar 
novas ferramentas, e aí estou falando de ferramentas mesmo. Ferramentas 
que ajudem no processo das comissões de heteroidentificação, de forma que 
fique menos subjetivo e torne muito mais objetivo o processo. E que não seja 
a partir de um critério de uma abordagem [...] fenotípica de: ele tem boca 
larga, está dentro. Ele tem boca fina, está fora. Ele tem nariz largo, tá dentro. 
Ele tem o nariz menos largo, ele está fora. A pessoa tem cabelo crespo, está 
dentro. A pessoa tem cabelo liso, está fora. Mas a pessoa alisou o cabelo, 
está fora também. Então você tem que refinar mais essas ferramentas para 
reduzir o grau de subjetividade da decisão dos membros da comissão de 
heteroidentificação. Acho que talvez seja a minha maior reflexão nesse 
momento que possa ajudar nesse processo e da importância disso, que é 
pensar numa política pública efetiva e que ajuda, sim, a colocar jovens para 
dentro [da Universidade], mas que precisa de novas ferramentas para se 
tornar menos violenta para aqueles sujeitos que participam dela. (Apêndice 
1) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se observar que, desde o início da formação do Brasil, a presença de 

indivíduos africanos, nativos indígenas ou com essas mesmas ascendências se faz 

presente no cotidiano da sociedade brasileira. Por séculos, a participação intelectual 

desses indivíduos foi negligenciada pelas elites, ocasionando a essas populações a 

marginalização e dificultando o seu acesso à educação. O simples ato de “ser negro” 

põe em dúvida a capacidade do indivíduo e até mesmo seu caráter. Sua imagem foi, 

ao longo dos séculos, construída para se distanciar do padrão étnico concebido por 

alguns. Sua exclusão não ficou restrita à educação: em dado momento, em virtude de 

pensamentos eugenistas, foi tratada como questão de saúde pública. A contribuição 

na construção do Brasil foi reduzida ao período escravocrata. Com o declínio do tráfico 

negreiro, ele não era bem-visto no auxílio da construção do país, tendo sua mão de 

obra (já não escravizada) substituída por europeus, trazidos com a função de 

“embranquecer” a população, pois, para alguns, ao unir genótipos africanos ao 

demais, isso poderia gerar um país atrasado, incapaz, longe do progresso. 

A formação de uma nação com raízes pautadas na exploração de mão de obra 

escravizada, no autoritarismo militar e no privilégio das elites oligárquicas 

predominantemente brancas causa a exclusão e a perseguição de grupos 

etnicamente minoritários – não minoritários em representação quantitativa –, os quais 

são oprimidos socialmente e, consequentemente, de forma intelectual. A luta pelo 

acesso à educação, a ocupação de espaços com presença majoritariamente de 

indivíduos brancos pautam reivindicações que se iniciam mais de três séculos atrás. 

Resistir para existir é o que fazem os indivíduos que carregam a ascendência africana 

de forma visível, por meio de fenótipos, até os dias de hoje. O mito de um país 

harmônico, paraíso da democracia racial, perpetua-se no imaginário coletivo 

brasileiro, o qual atribui as desigualdades apenas às questões sociais, as quais se 

refletiriam na desigualdade racial. 

Mesmo habitando há séculos um país que cotidianamente faz questão de 

atestar um preconceito baseado, quase que exclusivamente, em fenótipos associados 

a indivíduos de origem africana, o povo negro ou preto traz na luta por acesso a 

direitos básicos a marca da perseverança em acreditar que, um dia, viveremos em um 

país realmente harmônico, uma democracia racial, em que o julgamento apenas pela 
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“imagem” não será ponto determinante para definir o destino de uma maioria 

numérica, mas minoritariamente representada. 

Os avanços conquistados pelas políticas de ações afirmativas evidenciam a 

desigualdade de oportunidades que perpetuam na sociedade. A recente e crescente 

reafirmação de indivíduos reconhecendo-se como negros, pardos ou indígenas 

suaviza o conceito de miscigenação – no qual todos são brasileiros e possuem todos 

os genótipos que formaram o país – como parte do processo de reconhecimento e 

resistência desses grupos.  

A heteroidentificação, inicialmente, objetiva ser instrumento do processo para 

aferição das características fenotípicas do indivíduo enquanto pertencente ou não a 

um grupo. Ao pautar apenas o princípio da coibição de fraudes às cotas raciais, teria 

objetivo simplesmente burocrático e administrativo para não beneficiar possíveis 

indivíduos fraudadores. Porém, mesmo com o constante aprimoramento das ações e 

dos processos que possibilitem à Comissão de Heteroidentificação da UFF aferir a 

autenticidade da autodeclaração de candidatos enquanto pertencentes ou não aos 

grupos que as ações afirmativas de cunho étnico-racial abrangem, a subjetividade do 

processo pautado apenas em características fenotípicas sujeita esses indivíduos, já 

vitimizados por violências raciais pautadas no preconceito de marca, novamente a 

uma posição em que sua imagem pode definir sua entrada ou não em uma 

universidade. 

A justificativa de subjetividade como vetor para eventuais injustiças não pode 

contribuir para o decréscimo de políticas sociais fundamentais na reparação de 

desigualdades que perpetuam na sociedade. A contribuição dos diversos atores desse 

processo – membros das comissões, candidatos com pedidos deferidos e indeferidos, 

professores, membros de movimentos sociais e a sociedade civil – possibilita o 

desenvolvimento de novos processos e ferramentas que possam garantir melhor 

experiência nas comissões de heteroidentificação, objetivando tornar o processo 

menos subjetivo e doloroso aos envolvidos, garantindo a continuidade das comissões 

e, consequentemente, das políticas de ações afirmativas.  
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APÊNDICE – ENTREVISTA COM LEONARDO VIEIRA 

CLSS– Obrigado por contribuir com o projeto, você foi chamado por ter feito parte 

durante um período da comissão de heteroidentificação da UFF. Eu queria que você 

se apresentasse: seu nome, sua profissão, sua formação. 

LV– Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte desse projeto que tanto me deixa 

feliz. Que essa discussão ocupe outros espaços não só das Ciências Sociais ou 

Humanas, que as Ciências Tecnológicas entre outros, também se engajem nessa 

discussão.  

Meu nome é Leonardo Vieira, sou oriundo de graduação da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense do curso de Ciências Sociais e no ano de 2018, na verdade 2016 

eu já estava licenciando. Comecei a licenciatura na UFF – Campos, mas recebi o 

convite para vir para o Rio para um trabalho e então fico aqui no Rio trabalhando. E 

em 2017 eu prestei a seleção de Mestrado, 2018 para o programa de pós-graduação 

em antropologia na Universidade Federal Fluminense e aí em 2018 eu começo o 

mestrado e hoje estou doutorando no mesmo programa em antropologia. E aí, vamos 

lá! Eu tenho trabalhado com a temática, a questão étnico-racial é a base da minha 

pesquisa desde a graduação, de pensar racismo e todas essas questões étnico-

raciais, não especificamente só o racismo. Mas eu estou pensando nos 

desdobramentos em outros setores da vida dessa população negra, especificamente 

quando se fala da mobilização política das comunidades tradicionais de matrizes 

africanas. E aí, como o meu interesse é político, e pensar como este grupo se organiza 

politicamente isso já tem sido o norte das minhas pesquisas desde 2010. Mas em 

2010 eu também já vinha trabalhando com política pública voltada para a população 

negra. Pretos e negros que estão dentro deste escopo. Por que eu estou dizendo 

isso? Porque é isso que vai me qualificar, ao longo de oito anos de pesquisa para 

fazer parte das comissões de heteroidentificação. 

E quando eu falo isso, eu também estou acionando que, uma vez que a minha 

coordenadora estava dentro da PROPPI inicialmente sendo convidada para fazer 

parte do corpo, grupo ou daquela gestão, como aquela que iria implantar as cotas 

étnico-raciais na pós-graduação. Então, isso também colabora para que ela também 

seja convidada a iniciar a AFIDE que foi iniciada em 2018 que é a Assessoria de Ações 

Afirmativas Diversidade e Equidade, hoje coordenada pelo professor Rolf Ribeiro. É 

importante deixar claro, especificar que a AFIDE é criada como uma assessoria para 

dar conta de muitas coisas dessa diversidade e equidade, e ela se engaja inicialmente 

na questão das comissões de heteroidentificação, que tem início em 2018. Mas em 

2017 o papel da minha orientadora nesse processo, ela foi chamada para compor a 

comissão de recursos do CEPEx que ainda era isso, ainda ficava muito restrito ao 

CEPEx as comissões de heteroidentificação. Então, aqueles recursos iriam para o 
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CEPEX e ela junto com os professores, a professora Ana Paula Mendes de Miranda, 

minha orientadora junto com outros professores começam a trabalhar e lidar com essa 

questão inicialmente em 2017.1, eu não sei se é 17.1 ou 17.2 depois você pode 

verificar essas informações.  

Você tinha um outro grupo, que era o coletivo negro e é isso é importante também, o 

coletivo negro da UFF, junto com outros professores encabeçam e fomentam as 

comissões dentro da Universidade partindo do princípio da fraude, eles estavam 

focados na fraude, de entender esses alunos fraudadores e que ocupavam vaga 

dentro da Universidade, de alunos negros. Mas como era muito embrionário, ou seja, 

a primeira vez em 2017 você tem um processo que foi iniciado.  

Em 2018 começa a se estabelecer outras questões do MP por exemplo, em 2018 o 

MP vai estabelecer novas diretrizes de como isso funcionaria. Inicialmente essas 

bancas para você ter uma ideia, era um nomeada como “bancas de verificação” e o 

processo é extremamente danoso para a população negra, porque você tinha pretos, 

e todos passavam por um processo de filmagem que você colocava ele frente à uma 

câmera com nome na placa dele, com a ficha com a autodeclaração dele, com a foto 

dele na altura do peito e era filmado, ele falava o nome e depois tirava. Esse processo, 

é o que eu estou te falando, era um processo inicial de entender esse mecanismo. Até 

o próprio MP mudou o nome das comissões passou para: comissão de 

heteroidentificação, após várias questões colocadas para o próprio MP. Uma delas 

que não foi implementada pelo MP, mas sim pela UFF, a partir de 2018 foi que: os 

alunos não passariam pelo constrangimento de serem filmados com a autodeclaração 

na altura do peito, e por que isso foi retirado do processo de filmagem? Porque você 

está reproduzindo o sistema carcerário em que essa população preta, negra já está 

acostumada a todos os dias e que causa efeitos e causa efeito negativo nesse sujeito. 

Ou seja, eu estou vitimizando novamente esse jovem, essa jovem negra que já está 

acostumada a ser parada e dessa forma, ou seja, era praticamente um fichamento 

policial. É óbvio que a gente, a UFF ainda estávamos, em 2017, lidando com tudo 

muito novo com uma nova regulamentação e tudo mais e precisou em 2018 sentar, 

repensar e formular novas diretrizes pra isso.  

O que a gente está chamado de diretrizes? Se antes você tinha uma banca onde todo 

mundo era filmado, em 2018 o que nós fizemos? Passamos a estabelecer duas 

bancas: na primeira banca você já tinha três pessoas: um do movimento negro, um 

funcionário e um professor. Que avaliaria aquela ou aquele candidato, se ele estava 

dentro dos critérios. E que critérios eram esses? Você tá falando de critérios que 

começam como fenotípicos que em 2017 era o cerne de tudo, era o fenótipo. Nós não 

concordamos eu também não concordo até hoje com a questão de ser apenas 

fenótipo, ser um norteador porque se uma vez que não tem nada (definido) a previsão 

é fenótipo e outras variáveis. Nós também fazemos uso da questão da identidade 
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sendo essa identidade uma questão muito plural, muito diversa a gente tem que 

entender essas nuances o que é entender essas nuances da identificação desse 

sujeito? Por isso, o que é heteroidentificação?  

O que é heteroidentificação, não significa que não é só uma forma de entender aquele 

candidato, se você tem se você tem uma foto, beleza, é uma forma. A autodeclaração 

ainda continuou sendo cerne de tudo, ele era avaliado, havia documentações, eu não 

posso afirmar se 2019/2020 isso ainda continuou, estou falando do período de 2018. 

Você tinha uma série de documentações que ajudavam a compreender isso tudo do 

sujeito, se o fenótipo dele gerasse alguma dúvida quanto ao seu pertencimento étnico-

racial ele passava para segunda banca que era a banca das entrevistas filmadas. Se 

ele não gerasse nenhuma dúvida quanto ao seu pertencimento étnico-racial A partir 

desses diacríticos que ele porta/portava, ele dali mesmo já era liberado, tinham 3 

carimbos, ele já recebia esse aval para fazer um próximo passo da matrícula. Caso 

ele não fosse (aprovado) ele passaria para entrevista, nessa entrevista nós 

tomávamos o cuidado e aí eu participei como membro de banca, mas também 

participei como supervisor. 

Por ter participado do processo de formação que a AFIDE fez, um processo de 

capacitação para todos aqueles que iriam atuar dentro dessas comissões, importante 

deixar isso marcado. As pessoas que participaram ali, muitas delas tinham 

capacitação, foram capacitados não só por uma regulamentação do MP, mas também 

por entender que essa capacitação é importante para entender essa questão da 

heteroidentificação. E aí voltando para essa forma, como era o processo na segunda 

banca: antes dele entrar, (candidato reprovado na primeira banca) a ficha dele entrava 

e era filmada essa ficha, e aí depois disso o candidato era chamado, entrava e sentava 

numa cadeira, sendo filmado e eram feitas inicialmente no ano de 2017 eram feitas 

três perguntas: “você já sofreu discriminação?” “ocê já tinha feito uso de política 

pública de cota?” e uma outra “você se reconhece enquanto negro?” E aí nós 

acrescentamos algumas, se tornaram quatro perguntas. Por quê? Porque nós 

mudamos uma coisa que estava muito demarcada que era a seguinte coisa: 

discriminação. Quando você fala de discriminação – ee aí nós entendemos que 

discriminação uma coisa muito abrangente – você não tinha claro para aquele 

candidato, que era uma discriminação étnico-racial ou que era uma coisa muito 

específica daquele contexto, isso dava muita margem pro candidato falar milhões de 

coisas, então nós mudamos algumas perguntas e uma delas foi essa que ele é “se ele 

já tinha sido vítima de algum de algum preconceito étnico-racial?” E tem dentro do 

que, estamos numa sociedade que debate étnico-racial – e isso era o pensamento 

que norteou nas ações de toda informação e tudo mais – o debate étnico-racial ele é 

feito de forma muito Inicial dentro da sociedade você tem esse racismo velado, 

negócio desse racismo estrutural que não permite que esse sujeito faça uma reflexão. 

E por que eu estou falando isso? Porque algumas vezes o candidato só atentava que 
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era retinto, não-retinto, pardo, quando ele se sentava ali para ser questionado, para 

ser repensado, e aí trazia. Uma das questões que nós colocamos – a quarta – é “se 

ele gostaria de relatar alguma experiência de racismo ou se ele tinha mais alguma 

coisa para acrescentar?” E por que nós acrescentamos essa pergunta? Porque uma 

coisa é você ir fazendo perguntas muito fechadas, três perguntas muito pontuais as 

quais não dão margem praquele candidato trazer ou contar alguma experiência. Eu 

por exemplo, vivenciei duas questões, dois momentos em que o candidato falava 

sobre ter vivido alguma questão de violência, mas era muito...como eu posso te dizer? 

Era muito sutil a violência que ele tinha sofrido, a discriminação que ele tinha vivido. 

E aí no final, quando abriu pra essas duas pessoas eles falaram “Eu não sei bem se 

foi racismo, mas uma vez aconteceu isso...” Então ele tem o norte do que é racismo – 

quando é no sentido muito explícito da coisa – mas ele não tinha muito claro que era 

no implícito, e aí é óbvio que eles passaram, porque eles eram pessoas negras e com 

experiência, com vivência de sofrer racismo.  

Essa era a dinâmica do processo, e aí você tem: falei do processo, mas eu gosto de 

dar um pulo se para trás, um salto, porque assim eu disse que o coletivo negro da 

UFF participou da formulação, do estímulo para que se implementasse as bancas de 

heteroidentificação, a partir de um princípio que é da fraude. E aí era uma grande 

discussão que a gente fez pra entender o que é fraude, a gente precisava entender o 

que que é a fraude. E aí a gente foi procurar entender isso de uma outra forma, porque 

assim vamos lá, no universo de política pública você tem um percentual de 0,3% em 

2009 0,3% de pseudofraudadores – eu vou explicar depois por que eu estou 

chamando de pseudofraudadores – no Brasil inteiro, isso dá mais ou menos, acho que 

não chegavam a 20 mil pessoas, isso não sendo de uma região só não, isso é do 

Brasil inteiro. Quando você dividia pelas Universidades e tudo mais, gerava um 

número em torno de 100 pessoas. Mas quando você ia mergulhar desses dados das 

100 pessoas que foram reprovadas você realmente tinha um total aí de 50 a 60% de 

pessoas que eram visivelmente brancas e tudo mais, os outros 40% eram pessoas 

que eram dotadas de uma “passabilidade”, ou seja, é aquela pessoa que para alguns 

vai ser classificada como negros outros não vão ser classificados, mas que vão ser 

parado pela polícia. Porque a polícia sabe identificar muito bem quem é negro. A gente 

pensando, o que norteou nosso olhar: a sociedade brasileira ela é muito...polissêmica 

na sua formação, só que a gente precisava de outros elementos para entender o que 

que é nesse fraudador então por isso que para a gente é muito complexo – e ainda 

não foi trabalhado muito isso, até hoje o que que seria fraude? – Porque parte do 

princípio, e aí é muito cruel você falar que é parte do princípio da culpa que aquele 

sujeito tem uma intenção de fazer aquilo, veja bem, eu não estou dizendo que algumas 

pessoas não vão ter intenção de entrar como cota e de fraudar, eu estou dizendo é 

que a gente não pode culpabilizar, criminalizar todos por uma parcela muito pequena.  
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Só para te relatar um caso, e aí talvez tenha sido meu pior caso, eu acho que depois 

daquilo eu fiquei muito mexido com essa situação na função de supervisão e foi a 

primeira vez que eu liguei. Porque a coordenadora já tinha lidado em outros casos, 

porque eu levava para ela, mas nesse dia quem teve que resolver fui eu. Uma menina 

foi reprovada, pela banca a menina trazia no seu fenótipo, marcas negras só que ela 

foi reprovada E aí a mãe que não podia subir. Mas você sabe como é que é mãe 

brasileira e principalmente mãe carioca, as mães cariocas vão lá defender seus filhos 

e ela subiu.  

Ela falou assim: “Você é o supervisor?”  

Falei: “Sim, bom dia. A senhora sabe que não podia estar aqui”  

Ela: “Eu sei, mas eu queria te dizer uma coisa: a minha filha foi reprovada!” 

Eu falei assim: “Olha, cabe recurso e no recurso a senhora pode colocar, ela vai poder 

colocar as coisas e tudo mais...” 

Ela falou assim: “Você não acha muito cruel o que você tá fazendo, não?”  

Aí no primeiro impacto, eu falei: “Como assim senhora?” 

Ela: “Olha para minha filha. Você está vendo essa garota de 18 anos? O pai dela é 

preto, ela alisa o cabelo porque ninguém é obrigado a ficar de cabelo crespo, ela 

adotou o cabelo dela. Essa garota passou a vida toda ouvindo que eu era a branca da 

família e olha que eu não sou – e realmente a mãe não era branca, era uma mulher 

parda – e eu sempre falei para ela não ter vergonha de ser quem ela é. Porque ela 

era uma mulher negra sim e que ela vivenciava essa vida negra dela. As pessoas 

brincavam, mexiam com ela e ela nunca teve vergonha, ela chorava quando pequena, 

mas depois ela tomou força lutou. E sempre falou de ser parda, ter orgulho de um pai 

preto, uma mãe negra e tudo mais. Como agora você depois de 18 anos, você vem 

dizer para ela...como é que eu vou falar isso para ela que ela não era nada disso? 

Que tudo que eu falei para ela é mentira. Como é que vocês fazem isso com ela? 

Vocês têm noção do que ela passou, o que ela sofreu de violência, de racismo até 

chegar aqui?”  

Aquilo me impactou de uma maneira, eu mantive ...É nesse momento que você está 

supervisionando. E aí eu tive ao longo desses anos, um bom trabalho de 

administração de conflitos, eu falei: “Olha, senhora tudo que a senhora me falou eu 

acho de extrema pertinência e eu acho sim que a senhora deve colocar, ela deve 

colocar na verdade, que é tudo recurso dela toda essa experiência. Ela falou dessa 

experiência de racismo que ela viveu a vida toda? Essa experiência enquanto mulher 

negra que ela viveu, ela falou?”  

A menina disse assim: “Eu falei, mas eles não quiseram muito me ouvir.”  
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E aí eu falei: “Coloque no recurso, o recurso é a sua última chance, a banca não são 

as mesmas pessoas que você conversou, são outras pessoas e elas vão compreender 

sua questão, vão analisar sua questão melhor.”  

A mãe me disse assim: “Meu filho você está sendo muito cruel, mas tudo bem eu vou 

seguir com isso.” 

Falei: “Senhora, infelizmente é meu papel estar conversando isso com a senhora e tá 

lidando nessa situação com a sua filha.” 

 E aí, isso entra no ponto que assim, a gente está dentro de uma sociedade em que 

fala o tempo todo para algumas pessoas, ela é construída num espaço e ela sempre 

foi uma pessoa parda. E aí, quando você vai para uma banca você lida com uma 

pessoa que vai falar para ela não você não é parda você é branca! Isso torna tudo 

mais complexo, que por exemplo – isso aconteceu várias vezes – a gente está falando 

de uma Universidade no Rio de Janeiro. E o que é a Universidade no Rio de Janeiro? 

Significa que ela tem uma estrutura de pensamento. Então as pessoas que estão na 

banca, mesmo passando pela qualificação, e aí eu atribuo muito mais ao coletivo 

negro. Eles tinham uma ideia de preto, a base do coletivo negro é uma ideia colorista, 

uma linha de pensamento colorista, então quanto mais retinto, mas esse sujeito sofre 

racismo, sofre violências. Só que isso não é uma questão, não é um problema. O 

problema é quando você parte dessa perspectiva carioca (fluminense) para classificar 

o Brasil inteiro. E aí meu querido, você tem um problema gigante, uma complexidade 

sem fim. Porque o preto carioca não é o mesmo preto baiano, que não vai ser o mesmo 

preto sulista. Então eu vou pegar esses extremos, mas eu podia dar muitos outros, 

por exemplo, preto retinto carioca ele é muito mais – se eu pudesse falar – de um tom 

de pele com a tonalidade “mais abaixo” do tom de pele do preto de Salvador. Isso 

porque não quero trazer a complexidade do preto baiano que tem a pele clara, mas é 

preta. Eu só estou pegando exemplo de retintos, o que é retinto em cada lugar nesse 

comparativo. Então, o preto baiano ele seria mais do que aprovado dentro da UFF, 

quando você compara ao preto retinto do Rio de Janeiro. Só que quando você vai para 

o Sul, se você tem um candidato vindo do Sul essa coisa fica mais tensa ainda, porque 

existem negros sulistas que você não vai ter o tom da pele tão retinto assim, mas 

mesmo assim ele vai ser aprovado nas instituições do Sul como negro e quando vem 

– vamos supor, faz o concurso e passa numa faculdade primeiro no Sul e depois vai 

tentar o Rio de Janeiro – ele corre o risco de não ser aprovado no Rio de Janeiro 

porque ele não é retinto o suficiente. Ele pode trazer algumas coisas ali, alguns 

fenótipos, mas ele não era preto suficiente, então você tinha uma complexidade.  

Teve uma situação que eu tive que fazer uma intervenção, na seguinte coisa: a banca 

estava...eu vi um aluno visivelmente indígena, e ele trazia o quê no fenótipo dele? Um 

cabelo liso longo até os ombros, mas que estava amarrado, o tom de pele dele ele era 

um tom de pele negro, ele não era muito retinto, mas era negro e os traços fenotípicos 
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do rosto dele eram extremamente europeus. Eu olhei aquele sujeito, aquele candidato 

eu pensei: esse candidato vai ser reprovado. Só que antes de pensar isso, eu já tinha 

sentado com a equipe e falei assim: “Gente, olha só, vamos pensar a seguinte coisa 

– isso já na formação eu trouxe essa questão – Qual é a base de pensamento de 

negros que a gente está pensando? Não podemos pensar só na base preto e branco. 

Temos indígenas e brancos que vão ser negros da mesma forma eles não vão ser 

indígenas, eles vão adotar um tom de pele mais escuro do que um branco. Vamos ter 

negros com indígenas e vamos ter indígenas se casando com negros, e tendo filhos 

já de uma segunda geração de pardos que vão estar vindo para Universidade! Então 

vamos pensar nisso.” E aí foi o que aconteceu, esse sujeito ele não foi reprovado, mas 

depois conversando com a banca, a banca foi muito sincera comigo.  

Falaram: “Léo, olha, quase que a gente reprovou ele, porque ele não tinha traços 

fenotípicos de gente preta!”  

Aí eu falei assim: “Mas vocês conseguiram apreender que ele era uma pessoa de 

segunda geração de pessoas negras de uma família que se casou com uma pessoa 

negra e que trouxe um cabelo indígena e uma pele mais retinta do que um branco, 

embora os traços fenotípicos dele fossem muito mais europeus.”  

Aí o pessoal (banca) falou: “É isso! A gente reparou, mas a gente ficou na dúvida 

porque ele também não se não se assume indígena.”  

Mas ele não precisa ser indígena, se ele não vive, se ele é uma de uma geração que 

já saiu, que eles são descendentes fora de tribo, fora das suas aldeias, você não vai 

ter como uma identidade desse sujeito. Então entende, o que que a gente está 

pensando? A complexidade de se falar fraude? Um outro exemplo que aconteceu, foi 

uma menina do movimento negro, era extremamente rígida. Deixou passar uma 

menina que era visível que a menina tinha feito bronzeamento. Isso é fraude! Porque 

a menina estava laranja. Acabou que a candidata passou, mas não sei o que 

aconteceu depois. As pessoas falaram depois: “Aquela menina passou?” Depois 

buscamos fotos dela e vimos que realmente a menina estava com bronzeamento. 

É muito complexo esse movimento de estar dentro da comissão de heteroidentificação 

porque – era na verdade – você tinha que ter uma sensibilidade a estas nuances muito 

grandes, que muitas vezes, o coletivo negro não tinha muita sensibilidade para lidar. 

Algumas pessoas adotavam discurso dentro de banca – e aí tiveram que ser trocadas, 

obviamente– adotavam o seguinte critério: “Se for da minha cor para baixo, entra. Se 

for da minha cor, mais claro que eu, não entra!” Ao ouvirmos esse discurso, na hora 

nós pedir para a pessoa se retirar, porque como era a banca, e deveria de ter uma 

aprovação, era um consenso, era número de votos por exemplo, se tivessem cinco 

pessoas na banca, três pessoas eram maioria. Então a banca adotava o seguinte 

princípio, partindo da presunção da inocência – é preciso deixar isso bem claro, que 

a gente não partia, enquanto lá nós tivemos, não partia da presunção da culpa, mas 



65 

sim da inocência – bastava um membro da banca de entender que ele (candidato) era 

negro que aí você geraria uma dúvida. Se dois da banca falassem “ah, eu não acho o 

candidato negro” – o que é subjetivo porque você não tem critérios específicos para 

dizer se uma pessoa é negra ou não – então se uma pessoa da banca dissesse que 

entendia aquele candidato ou candidata enquanto sujeito negro ou negra, ela ia para 

banca de filmagem que era a segunda banca. E lá iria se procurar através de 

perguntas entender essa complexidade. Havia casos em que uma ou duas pessoas 

(da banca) falassem “Ah, essa pessoa é negra!” ele também era aprovado. Entende 

que não é presunção da culpa, é a presunção da inocência porque nem todo nem todo 

mundo [...] é óbvio que vai ter os casos que a pessoa vai ser culpada realmente, ela 

tá fazendo aquilo de má intenção, como tivemos também um jovem branco, de olhos 

verdes, bronzeadíssimo de praia e se autodeclarou pardo, ele foi reprovado. Óbvio 

que era branco e tudo mais, mas até ele que foi reprovado você tem que entender o 

que que ele estava partindo de ser pardo. Ele justificou sempre sendo pardo, dentro 

da construção dele daquele contexto dele ele era pardo na cabeça dele, mas para nós 

ele era visivelmente branco, estava apenas bronzeado. 

Nós tentávamos ao máximo não gerar constrangimento no processo. E aí teve uma 

coisa também que é importante a gente deixar marcado: a burocracia brasileira e 

como ela afeta esse processo da heteroidentificação porque veja bem, se um branco 

chegasse com um documento lá, uma pessoa branca, chegasse com documento 

dizendo que ela era parda, certidão de nascimento, que ela era parda. A gente poderia 

considerar ela como fraude, certo? Ele era visivelmente branco, mas a certidão 

constando como parda, poderia considerar. Mas existiam casos que eram reversos, e 

eram nocivos demais, porque se nós tomássemos a ferro e fogo a burocracia, tivemos 

diversos casos de pessoas negras retintas, retintas daquela que você olha e pensa 

não ter dúvidas que essa pessoa é preta, mas ela se autodeclarava parda, porque ao 

nascer ela foi classificada como parda e ela para não gerar controvérsia esse punida 

– porque é isso que o Estado faz através da burocracia: pune essas pessoas – ela se 

dizia parda, quando você pegava a autodeclaração e uma foto você dizia: “essa 

pessoa não é parda” aí a gente sempre levava em conta a certidão de nascimento, 

porque as vezes constava como parda, entende? É óbvio que você está dentro de um 

sistema – que acho que agora, com mais força estão retirando a questão da cor da 

pessoa – mas em 2018 e acho ainda hoje você tem uma geração que ainda tem possui 

cor na certidão de nascimento. Então existiam pessoas pretas retintas se 

autodeclarando pardas, para isso, vamos falar de racismo estrutural, pra esse sujeito 

nunca que nunca foi considerado como preto, por alguns e quando você vê a pessoa 

é retinta. Entende? Então é muito complexo isso, não se resolve de uma hora para 

outra, é um processo. E aí é preciso dizer também que as bancas foram muito 

positivas no sentido de reduzir ainda mais os sujeitos “aventureiros” e nós 
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brincávamos com isso, que os “aventureiros” são justamente essas pessoas brancas 

e iam para lá tentar a sorte. Se transforma num mecanismo de inibir. 

CLS– Como a pessoa sabe que tem uma comissão, ela já não vai “tentar a sorte” tão 

descaradamente, podemos dizer assim. 

LV – Isso! O que a gente reparou: que ao longo de 2017 para 2018 quando a gente 

comparou o mesmo período que foi a primeira matrícula, a é primeira 2017.1 se 

comparado com 2018.1 você já teve um decréscimo muito grande. Quando você tem 

de 2017.2 e 2018.2, eu não me lembro agora se 17 teve 17.1 e 17.2 ou só 17.2, mas 

quando você comparava o período você já percebia um decréscimo. Ou seja, esses 

sujeitos que realmente eram “aventureiros” estavam ali para tentar essa sorte, o 

golpista, aquele que queria se dar bem com a política de cotas, o pseudofraudador, 

esse fraudador real, que não é o todo, mas esse fraudador. Você já teve o número 

menor, as pessoas que estavam indo para lá já entendiam que iam passar por uma 

banca, era difícil para algumas pessoas, para todos o processo é difícil, mas surtiu um 

efeito a nível de política pública porque que eu falo em ser difícil? Porque eu passei, 

assim como todos que estavam lá passaram, por momentos do tipo: pessoas retintas 

não saberem o que escreviam na autodeclaração. Caso de me perguntarem “Moço, o 

que eu escrevo aqui?”  

Aí eu falei assim: “Você escreve o que está sendo pedido.”  

Me respondiam: “Mas você não tá vendo que eu sou preta? Você tá me vendo 

enquanto preta, você tem uma foto minha enquanto preta, mas eu não tenho que 

escrever de novo que eu sou preta? Não é muita coisa para escrever que só preto, é 

preciso dar atestado?”  

Eu falei: “Olha, infelizmente estamos lidando com a burocracia”  

Mas perceba: que até esse processo de reafirmação de “pretitude” – se é que 

podemos chamar assim – também é doloroso para os próprios pretos. Porque 

dependendo de como você lide, de como essa pessoa preta lide ali na vida dela, ela 

já está lutando o tempo todo contra o racismo, contra tudo, então o corpo dela fala 

muito mais do que a palavra dela. As marcas da violência do racismo estão escritas 

naquele corpo, então o candidato vai falar “Para que eu tenho que escrever isso 

novamente? Eu já luto todos os dias lá fora, e vou ter que provar que sou preta pra 

entrar na Universidade?” Entende as complexidades de um processo de banca? 

Agora eu não sei exatamente como está, então você tinha os dois lados, as várias 

camadas que esse processo tinha, você tinha desde militantes que entendiam 

“pretitude” a partir de uma perspectiva do colorismo, não de uma perspectiva do 

movimento negro que vai entender que pardos e negros também fazem parte, porque 

o movimento colorista fala que é preciso separar esses negros, porque negro é uma 

categoria do IBGE que inclui pretos e pardos. O movimento colorista quer separar os 
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pretos dos pardos e ressaltar isso para ter mais direito, só que você ao fazer isso você 

coloca o pardo no não-lugar porque o pardo não é aceito por esses pretos, mas 

também não aceito pelo branco. E aí o pardo é o quê então? Então esse sujeito é o 

quê? Porque se na década de 80 o movimento negro falou e lutou pela inclusão dos 

pardos enquanto sujeitos não brancos e agregou a luta por direitos e tudo mais. Tanto 

que o IBGE muda essa categoria para negro para dar conta do pardo e na sociedade 

brasileira negros são 54%, 56% não me lembro ao certo esse dado da população 

brasileira, mas se você recortar mais ainda esse percentual você vai ver que 

quantitativamente os pardos são maioria – autodeclarados é óbvio – do que os negros, 

do que os pretos de autodeclarados. Então percebe que se você for fragmentar mais 

do que isso você vai ter uma complexidade que você vai colocar o pardo no não– ugar 

que nascem de um lugar não é desse lugar. Você faz o que esse sujeito? Até hoje me 

ligam para que eu diga para pessoa preta ou branca.  

É um processo muito difícil você falar para o outro que ele é ou que ele não é. Se eu 

virasse para uma mulher e falasse assim: “Mulher você é mulher!” Ela não passou a 

vida toda sabendo que ela é uma mulher? Sofrendo como uma mulher? Imagina para 

uma população LGBTQIA+, virar para essa pessoa e falar: “Senhora você é isso, você 

é aquilo...” Entende? Quando você tá lidando com esses grupos minoritários de direito, 

não minoritários de quantitativo, é muito difícil você falar sobre o corpo do outro, de 

legislar sobre o corpo do outro. Então eu falo “Olha, eu não tenho como dizer se você 

é, não é..”, a pessoa responde “Não! É só para ver se ela consegue cota na 

Universidade, você já trabalhou com isso...” eu falei assim: “Olha, não depende de 

mim te dizer que é ou que não é, porque tem uma comissão e ela vai te dizer. O que 

eu posso te dizer que você é seu filho é negro e chegar lá a comissão pode entender 

que ele não é!” 

Então existe um processo subjetivo na própria banca e que até hoje nós não temos – 

embora a gente tenha trabalhado muito para tentar desenvolver ferramentas – que 

ajude esse processo. Porque essa forma de você classificar o outro a partir do 

fenótipo, Caio, ela remete a práticas do século 19 que vão dizer vou medir crânios, 

que podem falar “esse daqui tem o maior percentual de violência porque o crânio dele 

é dessa forma, ele tem a boca assim, ele tem a mão assim...” sujeitos que possuíam 

as mãos grandes eram considerados com uma propensão ao assalto porque tinham 

mãos grandes, eram pessoas pretas. Então você percebe que é muito complexo isso 

para ser resolvido isso simplesmente. Você tá legislando sobre a vida do outro, muita 

gente de coletivo negro não tinha essa questão, tomava a militância como norte e dizia 

“Esse tem que ser assim mesmo, tem que aprender! Se nunca falaram pra ele que ele 

era branco, aqui ele vai levar essa pancada!” Mas a pessoa não era branca, era um 

negro. 
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CLSS– Tentar definir a história, o passado, o presente e o futuro dessa pessoa. De 

como ela vai se aceitar? Como você falou, legislar sobre o corpo da pessoa... 

LV – Sim, é isso! O não praquela pessoa, para quem estava na banca e eu vou dizer: 

o coletivo negro, eu não estou falando mal do coletivo negro, estou falando de uma 

postura que eles tinham e que precisa de reflexão, precisava, não sei, eu não tenho 

contato com o coletivo agora. Mas precisa de uma reflexão, porque isso é um dano 

psicológico a esse sujeito. Quando a mãe falou para mim: “18 anos de construção da 

minha filha como mulher negra e agora você vem dizer que ela não é...” Aquilo pesa 

meu caro, isso pesa muito, você falar essa garota que sofreu muita coisa, para eu 

dizer para ela que ela não é uma mulher negra. Como é que eu faço? Mas é isso, eu 

enquanto o supervisor, tinha esse papel de representar a Universidade, então é muito 

difícil. E o coletivo tratava isso de uma maneira é punitiva, essa era a questão! As 

ações de algumas pessoas, têm alguns membros do coletivo – deixar claro que não 

são as ações de todos, mas de alguns – era tratado como punitivo, basicamente “é 

apanhando que se aprende”. Eu rebatia “Gente, isso não dá! Isso tem um dano 

psicológico, mudando a vida desse sujeito”. A gente precisa pensar formas de menor 

violência para com esses candidatos que hoje podem não estar tão engajados na luta 

antirracista ou podem não estar engajados com movimento negro, mas quando entrar 

para a Universidade vai se entender. Porque ainda existe essa variável que muitos 

não fizeram essa discussão dentro das suas casas, mas quando chega na 

Universidade se depara com essa discussão.  

Então você tem muita complexidade de um debate muito complexo e que dentro de 

um cenário como o de 2018 e como nós estamos a lógica punitiva mais nos prejudica 

do que nos ajuda, um exemplo disso é quando de Djamila Ribeiro fala da “clarinha”, 

quando ela recentemente [...] reduzindo alguma mulher negra a um tom de pele. Isso 

é um debate gigante, inclusive ela está sendo “cancelada” por isso porque ela é 

deslegitimou uma mulher negra. Então esse é um debate que, na atual conjuntura – e 

isso é uma postura, um entendimento meu – não nos ajuda, praticamente é um tiro no 

pé. E por que que eu estou te falando isso? Porque a estrutura governamental que 

vivemos não é uma estrutura que é... como eu posso dizer...afável à essas discussões 

pelo contrário, quando o MP traz essa discussão, ele não quer reforçar a política de 

cotas, ele quer acabar com a política de cotas. Eu vou te dar um exemplo muito claro: 

já foi votado duas vezes, é muito explícito e recente, já foi votada duas vezes o próprio 

membro da família Bolsonaro falando para acabar com a política de cota racial para 

tornar cota social. E por que isso? Com a simples fundamentação, meu querido, se 

eu não sei lidar com problema eu busco a solução e qual é a solução? Se tem gente 

que frauda, se tem gente que faz isso, tem gente que não entende. É melhor acabar 

e botar tudo social porque o país é muito mais uma desigualdade econômica do que 

qualquer outra coisa. Percebe como você esvazia a cota? Se você possui a discussão 

de que: fulano é mais retinto do que o outro, nos prejudica, não nos ajuda no momento 
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– eu não sei como é que tá isso hoje em dia – mas é um momento de agregar esse 

sujeito, os pardos para essa luta e agregar principalmente para nível de fortalecimento 

da política pública porque senão a política de ação afirmativa de cotas é o alvo 

constante dos ataques do atual governo, entendeu?  

CLSS– [...] Para a gente fechar e resumir isso. Qual a sua opinião sobre a importância 

das comissões de heteroidentificação e quais melhorias você acha que o processo 

deveria ter? 

LV– Tenho um gap de um ano que eu não estou dentro das comissões, porque olha 

só, não dá para dar uma contribuição neste sentido sabendo que a Universidade tem 

um problema de orçamento para fazer com que essas bancas rodassem todos os 

noves polos. Então ela tem um problema de orçamento gravíssimo, porque 2018 

rodamos 9 polos para fazer as comissões de heteroidentificação, esse recurso 

financeiro não tem mais então como é que eu posso dar opinião de uma coisa que 

não sei como está na atualidade? Nem sei como anda, a última informação que eu 

tive aqui, não se não tá fazendo mais nos polos porque não tinha dinheiro de gasolina. 

Então eu fico te devendo essa resposta, essa formulação porque eu precisaria 

entender o cenário de 2019 para poder te dizer o que que é possível mudar. Porque 

esse gap não me permite dizer isso já que em 2019 pode ter acontecido muita coisa.  

CLSS – No geral, digamos assim, uma formulação mais concisa. A sua opinião da 

experiência que você teve, qual a importância da comissão para dar continuidade ao 

sistema de cotas? Qual você acha que é importância central das comissões de 

heteroidentificação?  

LV – As comissões de heteroidentificação, elas são importantes do momento em que 

ela continue importante, no momento que ela olhar para o outro de uma maneira muito 

detalhada, ou seja, não usando apenas um norte. O que eu estou querendo dizer com 

isso? Não basta você tomar um pensamento colorista como norte, você tem que ter 

outras ferramentas – e aí talvez eu pudesse colaborar com isso – é dizer que é preciso 

se pensar novas ferramenta, e aí estou falando de ferramentas mesmo. Ferramentas 

que ajudem no processo das comissões de heteroidentificação, de forma que fique 

menos subjetivo e muito mais objetivo o processo. E que não seja a partir de um 

critério de uma abordagem fenotípica de: ele tem boca larga, está dentro. Ele tem 

boca fina, está fora. Ele tem nariz largo, está dentro. Ele tem o nariz menos largo, ele 

está fora. A pessoa tem cabelo crespo, está dentro. A pessoa tem cabelo liso, está 

fora. Mas a pessoa alisou o cabelo, está fora também. Então você tem que refinar 

mais essas ferramentas para reduzir o grau de subjetividade da decisão dos membros 

da comissão de heteroidentificação. Acho que talvez seja a minha maior reflexão 

nesse momento que possa ajudar nesse processo e da importância disso, que é 

pensar numa política pública efetiva e que ajuda sim a colocar jovens para dentro, 
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mas que precisa de novas ferramentas para se tornar menos violenta para aqueles 

sujeitos que participam dela.  


