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Resumo

A monografia apresenta os dados referentes à pesquisa sobre os desafios enfrentados na

implantação das “Bancas de Heteroindetificação para vagas reservadas aos estudantes negros

(pretos e pardos) e indígenas, na Universidade Federal Fluminense (UFF), que tinha como

atribuição legal a identificação por terceiros das autodeclarações dos candidatos, entre os

semestres 2018.2 e 2019.1.

A pesquisa foi realizada com financiamento de duas bolsas de pesquisas aprovadas nos

Editais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica em Desenvolvimento

Tecnológico e Inovação – PIBITI, no anos de 2018-2019 e 2019-2020, o que me possibilitou

realizar a pesquisa de campo, durante os processos de matrículas da UFF de 2018.2 e 2019.1.

Acompanhei o trabalho da Assessoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade

(AFiDE), que me assegurou a realização das análises das autodeclarações e os dados dos

processos de matrícula das Ações Afirmativas de Pretos, Pardos ou Indígenas (PPI) da UFF.

Realizei ainda entrevistas semiestruturadas com ingressantes da política de cotas da

universidade.

O objetivo é analisar as dificuldades e os desafios da heteroidentificação como mecanismo de

“verificação da veracidade” das autodeclarações, tal como previsto na legislação. Destaco

especialmente a dificuldade de sistematizar critérios “objetivos” de heteroclassificação dos

pardos considerando o contexto de debate sobre o fim da manutenção da política de cotas

raciais, cuja revisão está prevista para o ano de 2022.

Diante da complexidade classificatória da categoria “pardo”, ora visto como sinônimo de

degeneração por Nina Rodrigues e os movimentos eugenistas da época, ora convertido em um

dos símbolos da “democracia racial” brasileira nas obras de Gilberto Freyre, tomei como

arcabouço teórico os trabalhos de Stuart Hall, Kabengele Munanga e Luena Nunes Pereira

para a análise das fichas de autodeclaração, considerando a controvérsia sobre a superação do

ideal da mestiçagem.

Concluo que a criação desse procedimento pela administração pública brasileira, voltado

inicialmente aos concursos públicos, que foi adaptado às seleções de ingresso das

universidades, tem se revelado como mais um obstáculo à implantação das ações afirmativas.

Sob o argumento de “combater às fraudes”, tem introduzido uma segregação entre pardos e

pretos, que o movimento negro, já julgava superada desde os anos 1980.
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Abstract:

Affirmative action at universities began to be regulated in Rio de Janeiro in 2000. The pioneer

university in implementing quotas in the country was the State University of Rio de Janeiro

(UERJ), which adopted the vacancy reservation system in 2002. As a result of denunciations

made by collectives of black students of possible cases of fraud in self-declarations in SISU,

that is, white candidates declaring themselves black (black or brown) with the objective of

entering vacancies that are not widely competitive. In 2017, the Federal Public Ministry

(MPF) recommended UFF to create “mechanisms” to verify the authenticity of these

self-declarations in order to confirm the candidate's belonging to the ethnic-racial groups

contemplated in the vacancy reserve, either at the university or application to civil service

careers. Through this recommendation, Prograd implemented the heteroclassification

procedure in the two registration processes of 2017 (first and second semesters), in the form

of measurement commissions. The assessment commissions formed by a group composed of

teachers, administrative technicians and students, after an interview, decided whether the

candidate could be accepted (or not) in the quota, based on phenotypic criteria. The

problematic character of the phenotypic criteria has already been observed in applications to

civil service careers, such as the IFPA, which prepared a table describing what traits the

candidate needs to have in order to obtain the right to quotas. And it is widely repudiated by

the Brazilian Association of Anthropology (ABA), since "it presumes a generic domain over

the ability to position itself on identity essences, which cannot be evaluated externally". The

evaluations carried out in 2017.1 resulted in a very large volume of resources. The lack of

clarity about the criteria used by these commissions, due to the subjective character of the

process, ended up producing complex situations with regard to the verification of

self-declared brown candidates - which are those that have some miscegenation, according to

IBGE. Based on these data, UFF procedures were modified for the year 2018, with the aim of

seeking to analyze black (black or brown) and indigenous identity, one of these changes was

the verification commissions for verification commissions. Therefore, the role of the

commissions became to verify the documentation that supports the self-declarations and not

to verify the identity of a human being, through totally subjective and arbitrary criteria.

Keywords: Self-declaration. Heteroclassification. Ethnic-Racial Quotas
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triste com um mundo que insistia em não me aceitar

voando em lugares que frequentemente tinha a companhia de meus iguais

em cemitérios e jornais

prisões e favelas

me escondendo na escuridão

que a margem me proporcionava.
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que minha alma era branca

pobre demais para fazer faculdade
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Eu já fui o vilão

que você vê na televisão

com ferro na mão e disposição

mais um a enriquecer o Datena.

Eu sou vítima da sociedade

uma sociedade covarde

que muda a história

e diz que o branco que me escravizou

tratou de me libertar.

Eu sou o mimimi diário

do branco que acha errado

a minha revolta.

Eu sou o Rafael Braga

prisioneiro político

de um sistema racista.

Eu sou a luta de Zumbi e Dandara

pela liberdade de vidas pretas.
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Eu continuo a voar

nesse céu negro

feliz em ser diferente de um mundo que não me aceita

gente essa que sequestra e escraviza

só para satisfazer suas delicadezas.

Por Iago Menezes de Souza
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Introdução

Este Trabalho de Conclusão de Curso se insere nos estudos sobre administração de

conflitos e seus efeitos na construção de subjetividades, corporalidades e moralidades,

desenvolvidos pelo Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos

(INCT-INEAC), tendo como tema de pesquisa a política pública referente ao ingresso de

estudantes negros e indígenas nas universidades através das cotas étnico-raciais.

Meu lugar neste campo de estudos é o de um estudante de Licenciatura em Ciências

Sociais, negro e morador de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Sempre me interessei por

política desde adolescente: fui presidente do Grêmio Estudantil da escola pública onde

estudei. Na verdade, ajudei a refundar o Grêmio junto com meus companheiros da União dos

Estudantes de São João de Meriti. Sou filho de pais negros, que são filhos de homens brancos

com mulheres negras. Ambas as minhas avós, tanto de pai quanto de mãe, foram abandonadas

durante a gravidez e tiveram que cuidar dos filhos sozinhas. Logo, nunca tive muito ou quase

nenhum contato com meus avôs brancos. Durante muito tempo as poucas pessoas brancas

com quem convivi foram os antigos empregadores da minha avó paterna. Eu já observava

algumas diferenças de tratamento, algo que era naturalizado pela minha avó e pelo resto de

minha família.

Nunca tive vontade ou coragem de estudar questões étnico-raciais. Meus pais sempre

fizeram de tudo para que eu não sofresse qualquer tipo de preconceito em razão da minha cor.

O racismo nunca foi uma questão debatida no seio familiar. Só comecei a me dar conta da

minha cor e o que ela significava, quando entrei na vida política como militante. Em um

primeiro momento, a minha militância se resumia a lutar por melhorias para minha escola, um

Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) no município de São João de Meriti; na

segunda oportunidade, comecei a lutar pelo direito de ir e vir, da escola para casa,

reivindicando a manutenção e ampliação do Passe Livre Estadual, que todos os estudantes de

escola pública do Estado do Rio de Janeiro têm direito, segundo a Lei nº 3.339, de 29 de

dezembro de 1999; Em terceiro, pela vida de meus amigos que foram mortos brutalmente -

pela polícia, pelo crime, pela falta de oportunidades, pela fome e pelo descaso da instituição

educacional, que mais parecia uma prisão do que uma escola.

Perder meus amigos de forma prematura me fez questionar quem eu era e o motivo de

não ser eu dentro daqueles caixões. Foram esses e vários outros eventos que me fizeram

questionar os motivos de meus amigos não conseguirem se imaginar em uma instituição de
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ensino superior e de não ver no estudo uma porta de entrada para uma vida melhor. Antes de

começar a pesquisa que me fez chegar nesta monografia, eu batalhei incessantemente pela

educação pública, participei de 2016 a 2018, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

à Docência (Pibid), organizei e dei aulas no Pré-Vestibular Social Êda Luiz, na antiga escola

de Ensino Médio, com ajuda de outros ex-estudantes, que também conseguiram acessar o

ensino superior. E eu continuei a militar nas entidades partidárias, de classe e nos movimentos

sociais por ensino público de qualidade, para que nenhum jovem morra entre seu trajeto para

trabalhar num subemprego ou por falta incentivo e fé na Educação.

Minha aprovação para o curso de Licenciatura em Ciências Sociais na UFF aconteceu

em 2014. Porém, só fui apresentado ao tema desta monografia no início de 20181, depois que

conversei com a Professora Ana Paula Miranda sobre meu interesse em estudar as

apropriações dos movimentos sociais pelo capitalismo. Ela disse que não estudava o tema,

porém estava atuando como Assessora na Assessoria de Ações Afirmativas, Diversidade e

Equidade (AFiDE) da UFF, para coordenar o trabalho das “Bancas de Heteroidentificação” na

matrícula dos candidatos pretos, pardos e indígenas. Durante nossa conversa, ela perguntou se

eu não me interessava em estudar o processo. Aceitei o convite e iniciei o trabalho

digitalizando as autodeclarações dos processos de matrícula referentes aos semestres 2017.2 e

2018.1.

Posteriormente passei a atuar como membro-estudante da Assessoria de Ações

Afirmativas, Diversidade e Equidade (AFiDE), com a finalidade de atuar na composição das

Bancas de Heteroidentificação para os candidatos cotistas. Foi a partir dessa experiência que

me deparei com a dificuldade em sistematizar critérios objetivos de heteroclassificação para

os candidatos pardos diante do caráter discricionário do processo – pautado na subjetividade

dos avaliadores. Neste período comecei a vislumbrar a possibilidade de elaborar um projeto

de pesquisa que visasse facilitar a sistematização dos critérios utilizados, para tentar diminuir

o caráter discricionário do processo.

Com essa ideia submeti o projeto de pesquisa ao Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI, no Edital

2018-2019, e fui aprovado com o projeto “Cotas étnico-raciais como forma de acesso ao

1 Em 2018, participei por alguns meses como, sou bolsista substituto no Programa de Iniciação Científica e
Tecnológica (PIBIC) na pesquisa intitulada “O atabaque está chamando!?: uma análise das estratégias de
mobilização dos adeptos das religiões afro-brasileiras no enfrentamento da intolerância religiosa no município de
Duque de Caxias”, em substituição a um colega que havia sido aprovado para o Mestrado, sob com orientação da
Professora Ana Paula Mendes de Miranda.
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ensino superior para estudantes negros e indígenas: análise dos critérios e procedimentos de

autodeclaração e heteroclassificação nas comissões de aferição da UFF”. No Edital de

2019-2020 do mesmo programa (PIBIT), apresento o projeto revisto, agora intitulado “Acesso

ao ensino superior para estudantes negros: A implantação de reserva de vagas por meio da

heteroidentificação”. Ambos sob a orientação da professora Ana Paula Mendes de Miranda.

Meu objetivo foi o de analisar os desafios e as dificuldades da heteroidentificação,

considerando que ela se institucionalizou como um mecanismo de “verificação da veracidade”

das autodeclarações, revelando uma lógica de suspeição expressa pelos movimentos sociais e

órgãos públicos. Observei especialmente a dificuldade de sistematizar critérios objetivos de

heteroclassificação dos pardos, a fim da manutenção da política de cotas raciais. Foi

analisando as situações de conflito identificadas ao longo das bancas que decidi aprofundar a

análise do material compilado de modo a transformá-lo em um tema para minha monografia

de conclusão de curso.

Delimitação do objeto de pesquisa

As bolsas PIBIT são orientadas pela ideia da identificação de um “problema”, num

contexto de “Inovação para o Desenvolvimento Social”, e da busca de uma “solução” que dê

conta de administrar, ou mitigar, os problemas identificados por meio de ações que envolvam

atores sociais. Na ocasião, o “problema” apontado foi a dificuldade de classificação dos

candidatos autodeclarados pardos pela banca. A “solução” foi a realização de oficinas de

capacitação continuada2, durante as quais se buscou discutir com os participantes das bancas –

docentes, discentes e servidores técnicos-administrativos – as possibilidades de tentar

uniformizar as decisões entre os diferentes membros, a fim de evitar preconceitos e injustiças

por consequência da subjetividade do processo. Interessava também explicitar que era preciso

a valorização da presunção da inocência para a análise da autodeclaração do candidato, a fim

de que se valorizasse a ação afirmativa como uma política pública.

A participação nessa atividade despertou o interesse em analisar a distinção entre uma

avaliação centrada na “identidade do sujeito” em contraste com a ideia de “fenótipo”, tal

como se apresentava na legislação sobre concursos públicos, pois entendi que a construção

identitária de natureza étnico-racial é complexa e variável. Sabendo que o SISU é um

2 Tratava-se também de atender as exigências da Portaria nº 4/2018, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, no que se refere a capacitação sobre a temática da promoção da igualdade racial e do
enfrentamento ao racismo de todos que compuseram as Comissões.
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procedimento nacional, fomos obrigados a considerar, portanto, que os candidatos são

pensados de forma diferente conforme os seus locais de origem, e por isso, poderiam declarar

uma identidade étnico-racial compatível com seu pertencimento, mas que causava estranheza

aos avaliadores. Isso era mais comum nos casos de pessoas que se declaravam pardas. Se no

Rio de Janeiro elas poderiam não ser classificadas dessa forma, o que poderia ser considerado

uma “fraude”, na cidade de origem dos/as candidatos/as isso era um fato.

Evitou-se, assim, repetir casos como o do Instituto Federal do Pará (IFPA) que foi um

exemplo na incompreensão do uso do fenótipo na realização de concursos públicos. O IFPA,

ao elaborar uma tabela descrevendo quais traços o candidato deveria apresentar para obter o

direito a cotas, recuperando critérios utilizados no século XIX, por pensadores como Cesare

Lombroso, cujos efeitos foram nefastos para a população negra, já que até hoje se associa a

ideia de “tipo padrão” como identificação criminal de negros em instituições do sistema de

justiça criminal.

Figura 1: O anexo IV do edital trazia uma tabela descrevendo como a pessoa deveria ser para ter direito a cotas

Fonte: Reprodução/ Site do IFPA
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Por outro lado, a adoção do critério fenotípico para “verificação” foi repudiada pela

Associação Brasileira de Antropologia (ABA), já que “presume um domínio genérico sobre a

capacidade de se posicionar sobre essências identitárias, que não podem ser avaliadas

externamente”. Para a ABA, “as identidades correspondem à ordem das moralidades

construídas com base em histórias de vidas individuais ou de grupos específicos que só

podem ser da competência daqueles que as experimentam, a começar pelos sujeitos que se

autodeclaram”3. Tal observação é fundamental para discutir que as “Comissões de

Heteroidentificação” não deveriam “aferir” ou “verificar” quem é preto, pardo ou indígena,

mas apenas acompanhar se havia alguma inconsistência em procedimentos de matrícula. Não

cabia à Comissão atestar o pertencimento étnico-racial dos candidatos.

Foi orientado por essas questões que me debrucei sobre os dados documentais

analisados – as fichas dos candidatos considerados aptos pelas “Bancas de

Heteroidentificação” da UFF, realizadas nas cidades de Niterói, Volta Redonda, Macaé,

Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras, Angra dos Reis, Nova Friburgo, no estado do Rio de

Janeiro, durante as matrículas dos semestres 2018.2 e 2019.1. Meu propósito foi analisar as

dificuldades e os desafios da heteroidentificação como mecanismo de verificação da

veracidade das autodeclarações, especialmente a dificuldade de sistematizar critérios

objetivos de heteroclassificação dos pardos, a fim da manutenção da política de cotas raciais.

A partir do acompanhamento das Bancas passei a ter como hipótese que a exclusividade

do elemento fenotípico, entendido como a aparência/cor da pele, não considera a

classificação/denominação de cor/raça no sistema brasileiro como parte de uma política

eugênica de embranquecimento (SCHWARCZ, 1993; MUNANGA, 2008) imposta à

população negra.

Meu questionamento entrou em choque com a posição de alguns colegas militantes que

defendiam um modelo de “Comissão de Heteroidentificação”, distinta da que estava sendo

proposta e implementada. A impressão que tive é que parecia que se esqueceram das teses

eugenistas, que defendiam a ideia de superioridade dos brancos perante os negros, que

fomentaram uma tese de embranquecimento como forma de alvejar a população através da

miscigenação de homens brancos com mulheres negras, acreditando que em cada geração os

filhos nasceriam cada vez mais brancos. Esta política teve como principal percursor João

3 “Nota de Repúdio da ABA.” Disponível
https://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/noticias/nota-da-associacao-brasileira-de-antropologia-aba/ Acesso em
11/05/2021.
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Baptista de Lacerda, que via a miscigenação no Brasil como uma forma efetiva de

sobreposição dos traços da raça branca sobre as outras, a negra e a indígena.

Figura 2- Quadro “A Redenção de Cam”, por Modesto Brocos y Gómez (1895)

Fonte: Museu Nacional de Belas Artes

O quadro chamado “Redenção de Cam” (Fig. 2), do pintor espanhol Modesto Brocos,

foi usado como alegoria da tese do embranquecimento de João Baptista de Lacerda por

resumir categoricamente os ideais racistas contidos nesta ideia que alçou o patamar de política

pública (SCHWARCKZ, 1993; MUNANGA, 2004; ALMEIDA, 2019). Em uma análise

preliminar do quadro, percebemos uma mulher mestiça com uma criança no colo, uma

senhora negra com as mãos voltadas para o céu, como que em agradecimento por algo divino,

e um homem branco observando a mulher e a criança. O homem branco e a mulher mestiça

seriam os pais da criança branca. Já a senhora agradecendo aos céus seria a mãe da mulher

mestiça e avó da criança branca. Seguindo a teoria de embranquecimento de Lacerda, a

miscigenação embranqueceria os negros através das gerações. O nome do quadro “Redenção

de Cam” vem de um episódio bíblico4, quando Cam, filho de Noé, foi amaldiçoado pelo pai

por zombar de sua nudez e embriaguez. Noé profetizou que ele, Cam e sua descendência,

4 Gênesis 9:20-27. Disponível em https://www.bibliaon.com/versiculo/genesis_9_20-27/, acesso em 04/0
5/2021.
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estariam banidos, cercados de obstáculos e sem forças para resistirem a seus inimigos,

tornando-se escravos dos escravos. Essa passagem se transformou no imaginário popular

como uma explicação para que os filhos de Cam fossem representados como negros. Logo

essas ideias serviram de justificativas para validar o tráfico de negros escravizados e teses

eugenistas, como a do embranquecimento. Além disso fomentaram a mestiçagem como uma

prática que se tornou presente em muitas famílias negras que passaram a entender os

casamentos inter-raciais para “clarear a família" como uma possibilidade de ascensão social e

humana, produzindo mais que uma paleta de cores, do ponto de vista melanodérmico, mas

sentidos e representações variáveis e regionalizados sobre quem é ou não é “negro”.
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CAPÍTULO I - Sobre as Ações Afirmativas

Devo ressaltar que, neste texto, considero como “Ações Afirmativas”, uma política

pública cujo papel é garantir a reserva de vagas para estudantes negros e indígenas às

universidades públicas como um direito constitucional, conforme decisão tomada no

julgamento do Recurso Extraordinário (RE 597.285)5 pelo Supremo Tribunal Federal, em

maio de 2012. Ainda que com alguma incerteza, diante do momento político atual do país, as

cotas étnico-raciais seguem como um instrumento legal que pode afetar a mobilidade social

dos grupos em condição de desigualdade no país, inspirado no que vem sendo adotado pelos

Estados Unidos6.

Segundo Santos (2012), o Brasil tende a priorizar o debate norte-americano quando se

trata de Ações Afirmativas, desde o século passado os EUA são os que mais servem de

exemplos quando o assunto são desigualdades entre brancos e negros. Tanto lá quanto aqui, o

objetivo das Ações Afirmativas é a ascensão social e econômica dos descendentes de

africanos e indígenas. Neste sentido, é possível compreendê-la como uma política liberal, que

pretende integrar os negros e indígenas à sociedade abrangente sem, no entanto, oferecer

reparações políticas e econômicas efetivas a esses mesmos grupos.

A política pública Ações Afirmativas no Brasil, pelo menos quando o assunto é

educação pública, tende a lidar com a consequência da desigualdade entre brancos e negros,

mas não com a causa. Um dos maiores exemplo é que pouquíssimos negros retintos7

conseguem chegar à fase das matrículas das universidades. Nas minhas observações sobre as

autodeclarações dos candidatos do processo de Ações Afirmativas de Pretos, Pardos ou

Indígenas (PPI) da Universidade Federal Fluminense, percebi que poucos eram os “retintos”.

A maioria dos candidatos eram pardos, principalmente nos cursos mais concorridos da

universidade como Medicina, Direito e Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica etc.). Via de

7 Essa palavra é usada para se referir aos negros de pele escura. O significado da palavra “retinto” no
Dicionário Online de Português Dicio, dentre muitas outras, são "Individuo de cor muito escura” e “Que tem cor
carregada, muito intensa e escura: vermelho retinto”. Logo, “negro retinto” significa um negro com a pele mais
escura, mais negro que um pardo, por exemplo, que acaba tendo a cor mais clara - na maioria das vezes - por
conta da mestiçagem. Disponível em https://www.dicio.com.br/retinto/ Acesso 11/05/2021.

6 As cotas começaram de fato na Índia em 1948, ano que passou a constar na Constituição do país o sistema de
cotas. “No contexto de descolonização, o intelectual indiano Bhimrao Ramji Ambedkar idealizou um sistema de
cotas para as castas, pelo qual se reservam vagas para os intocáveis (dalits), determinadas minorias religiosas,
tribos e castas, e os djiva” (SANTOS, 2012, p. 212).

5 Recurso Extraordinário. Constitucional da Política de Ações Afirmativas: Ingresso no Ensino Superior.
Disponível em https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5455998 Acesso em
11/05/2021.
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regra, os “retintos” quando entravam, eram poucos e estavam em sua maioria nos cursos de

Humanidades, em especial, nas licenciaturas dos cursos de Ciências Sociais, História,

Filosofia, mas também da Matemática e Física, que acabam sendo menos concorridos que os

demais cursos. Para lidar com as causas efetivas dessa situação entendi que seria preciso uma

reestruturação da educação básica brasileira, proporcionando uma educação pública e de

qualidade para que todos os estudantes disputassem, com o mesmo nível de educação e

conhecimento, o acesso às universidades públicas do país. Não se trata aqui de desvalorizar a

importância das Ações Afirmativas para entrada de alunos negros e indígenas nas

universidades, mas de entendermos a qual fim esta política se destina e como se realiza na

prática.

No Brasil e nos Estados Unidos alega-se que as Ações Afirmativas seriam um

instrumento para que se possa lidar com uma justiça compensatória. Como nos explica Gomes

(2001 apud FERREIRA, 2010), os instrumentos de “reparação” ou “compensação” servem

para que as injustiças e discriminações que ocorreram no passado, a um ou vários grupos, não

fiquem por isso mesmo. Gomes (2001 apud FERREIRA, 2010) também aponta falhas nesse

argumento e lembra que a ideia de compensação pressupõe uma relação causal, sendo

complexo de argumentar judicialmente que um indivíduo sofre hoje seja consequência direta

de uma injustiça que seus antepassados sofreram. Pensar nisso é fundamental, pois é um

argumento utilizado para desmerecer a política de cotas raciais para negros, pardos e

indígenas. Mesmo que na realidade brasileira as cotas raciais para os cursos de graduação das

universidades públicas não sejam somente raciais, é necessário comprovar renda per capita

inferior a um salário-mínimo ou que estudou o ensino médio completo em escola pública.

Santos (2012, p. 11) argumenta que a “maioria das instituições incluiu no seu sistema de

ingresso uma reserva de vagas para estudantes oriundos do sistema público de ensino, negros

(pretos e pardos), indígenas, pobres ou portadores de necessidades especiais”. Para o autor as

Ações Afirmativas são adotadas devido à emergência de políticas diferenciadas para grupos e

populações excluídas:

“Implicitamente, o processo de adoção das ações afirmativas e seus significados

remetem à emergência de termos definidores do que seriam políticas diferenciadas

para grupos e populações excluídas. E as universidades públicas tornaram-se o lócus

privilegiado na sociedade brasileira para se entender a forma como discursos de

manutenção de status e poder apareciam na esfera pública. Lugar de reprodução das

desigualdades, a academia teve que sair das suas vestais e responder com propostas
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e ações. E, assim, entrou em cena a elaboração de políticas internas direcionadas

para a inclusão social e racial no sistema de graduação do ensino superior”

(SANTOS, 2012, p. 14).

Antes de entrar a fundo na análise das Ações Afirmativas no ensino superior brasileiro é

importante ter em mente que o assunto polêmico, por muitos visto como uma esmola do

estado para pessoas negras, como fosse um simples ato de caridade realizado pelo governo

para amenizar as consequências da escravidão, para outros, uma violação do ao princípio

constitucional de igualdade da Constituição Federal de 1988, que no seu artigo 5º determina

que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza…”. Em um

levantamento a partir dos dados do IBGE, feito pelo site Quero Bolsa, informa que - entre

2010 e 2019 - o número de alunos negros no ensino superior cresceu quase 400%.

Gráfico 1: Percentual de Negros no Ensino Superior (2010-2019)

Fonte: Quero Bolsa/ Inep

As Ações Afirmativas no ensino superior brasileiro são o exemplo de uma política

pública de sucesso no que diz respeito à democratização de acesso à universidade pública

brasileira8, porém as cotas raciais continuam sendo tratadas com polêmica. Assim como

Santos (2012) vejo que as discussões que tratam as cotas como uma esmola ou como uma

8 Segundo o Censo da Educação Superior de 2017, realizado pelo INEP, havia cerca de 2 milhões e oitocentas
mil vagas ociosas no ensino superior privado no Brasil, contra cerca de 99 mil vagas nas instituições públicas.
Disponível em
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/qualificacao/2018/11/657988-quase-tres-milhoes-de-va
gas-estao-ociosas-no-ensino-superior.html, acesso em 16/05/2021.
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violação ao princípio constitucional de igualdade, são menos recorrentes quando o assunto

são Ações Afirmativas voltadas para diversos grupos e populações marginalizadas. O assunto

se torna polêmico quando envolve adoção de ações afirmativas voltadas especificamente para

população negra. No decorrer do próximo item veremos que nada veio de graça, que

implementação das Ações Afirmativas no Brasil foi processo de luta de luta e reivindicações

dos movimentos negros brasileiros que através dos anos conquistaram vitórias importantes até

chegarmos de fato as ações afirmativas (SILVA, 2017).

Ações Afirmativas no ensino superior no Brasil: Uma história de lutas

No caso das universidades brasileiras, a Ações Afirmativas surgiram como alternativa

para diminuir uma disparidade entre estudantes brancos e negros no ensino superior público.

Em 1977 apenas 1,8% dos jovens autodeclarados negros e pardos. entre 18 e 24 anos.

frequentavam ou haviam concluído o ensino superior. Em 2002, as Ações Afirmativas em

universidades brasileiras começaram a ser regulamentadas no Rio de Janeiro, o percentual de

pretos e pardos que concluíram a graduação era de 2,2%.

Gráfico 2: Comparação de estudantes negros e pardos em universidades federais (2003-2010)
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Fonte: GEMMA (2013)

É notório o fato que as primeiras universidades que adotaram as cotas raciais foram as

estaduais, em boa parte, instituídas por Decreto. Também é importante frisar aqui que houve

muita resistência da sociedade brasileira da época, apresentarei também neste tópico as

disputas que nortearam a implantação das cotas raciais nas universidades públicas do país.

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) foi a primeira instituição pública

de ensino a adotar o sistema de reserva de vagas, tornando-se assim a primeira em nível

nacional a instituir este processo. A Lei nº 3.524 de 2000 determinou que 50% das vagas das

universidades estaduais (UERJ e UENF) fossem destinadas a estudantes que tivessem cursado

integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas. Posteriormente, a Lei nº

3.708/2001, regulamentada pelo Decreto nº 30.766/2002, determinou a reserva de 40% das

vagas de cada curso para estudantes autodeclarados negros e pardos:

“A lei inicialmente proposta pelo ex-governador Anthony Garotinho (PSB) previa a

reserva de 50% das vagas para estudantes de escolas públicas. Depois, a Assembleia
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Legislativa criou uma reserva para negros e pardos de 40%. Para não comprometer

90% das vagas, decidiu-se incluir as cotas raciais na parcela destinada aos alunos de

colégios públicos" (Jornal Folha de São Paulo, 08/02/2003).

Nesse primeiro momento, ainda em 2003, o ingresso na Uerj ficou dividido em dois

concursos distintos – o “tradicional” e o com reserva de vagas. Foram realizados dois

vestibulares: um deles, denominado Sistema de Acompanhamento do Desempenho dos

Estudantes do Ensino Médio, mantido pelo Poder Público (Sade), destinado a candidatos

procedentes de escolas da rede pública; e outro para os demais candidatos. Ambos

consideravam a inclusão de afrodescendentes, mas sem o corte relativo à carência

socioeconômica. Segundo dados da UERJ, no ano de 2003, ingressaram 3.045 alunos cotistas

no seu vestibular, sendo que 1.946 negros e 1.099 oriundos da rede pública.

Em 2003 foi a vez da Universidade de Brasília (UnB), que se propôs a estabelecer as

Ações Afirmativas para negros no vestibular de 2004. Foi uma das pioneiras no Brasil e a

primeira Universidade Federal a adotar cotas raciais em seu sistema de ingresso. O processo

de cotas foi aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) no dia 6 de junho

de 2003, o Plano de Metas para Integração Social, Étnica e Racial estabelecia que 20% das

vagas do vestibular seriam destinadas a candidatos negros, além de prever a disponibilização

de vagas para indígenas de acordo com demanda específica.

Também em 2003, a Universidade Estadual Mato Grosso do Sul por meio da Lei nº

2.605/03, de 06/01/2003 implantou 20% de reserva de vagas para negros. Os critérios para

inscrição no sistema de cotas foram definidos por uma comissão constituída por

representantes da UEMS, do Movimento Negro e do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos do Negro. Diferente das outras universidades que se utilizaram somente a

autodeclaração para identificação, a universidade começou a usar fotos enviadas por

estudantes para decidir quais poderiam ter acesso às vagas, que foram determinadas por uma

lei aprovada pela Assembleia Legislativa daquele estado. Segundo Correia (2003) o

“fenótipo” exigido era composto por “lábios grossos, nariz chato e cabelo pixaim”. A ação

gerou protestos de movimentos negros, pois o resultado desse critério foi que muitos alunos

autodeclarados negros foram excluídos do vestibular daquele ano. Segundo dados da

NUPS/PROE/UEMS, 2006, dos 615 inscritos, 279 foram indeferidos, 290 foram aprovados e

apenas 236 matriculados.
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De volta ao Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou que

rejeitaria uma política de cotas, o reitor Aloísio Teixeira que tinha acabado de entrar no cargo,

defendeu o fim do vestibular e rejeitou a criação de uma política de reserva de vagas:

“Nosso interesse não é estabelecer um sistema de cotas, mas modificar a forma de

ingresso na universidade. O que a gente pretende de fato é acabar com o vestibular.

Nós consideramos que o vestibular implica um processo que constitui uma barreira

intransponível para estudantes provenientes de famílias de renda menor” (Estadão,

19 de julho de 2003).

Na Universidade Federal do Paraná, o sistema de cotas foi criado a partir do ano 2004,

pela Resolução Nº 37/04-COUN, reservando, durante 10 anos, cerca de 20% das vagas totais

para alunos oriundos de escolas públicas – as cotas sociais – e outras 20% de vagas para

alunos negros – as cotas raciais, como forma de democratizar o acesso à Universidade

Pública. No mesmo ano, o Ministério Público Federal (MPF) do Paraná entrou com um

recurso na Justiça pedindo que a Universidade Federal do Paraná (UFPR) não adotasse o

sistema de cotas em seu vestibular. O Judiciário paranaense freou a prática entendendo que a

reserva de cotas afrontava “o princípio constitucional de isonomia e reforça práticas sociais

discriminatórias”.

Em 2006 surgiu uma carta pública contra as cotas, no manifesto intitulado “Todos têm

direitos iguais na República Democrática”, um grupo formado por Lilia K. Moritz Schwarcz

(historiadora/antropóloga), Wanderley Guilherme dos Santos (cientista político), Renato

Lessa (cientista político), Manolo Florentino (historiador), Ferreira Gullar (poeta) e Caetano

Veloso (compositor), dentre outros intelectuais, afirmava que os Projetos de Lei de Cotas (PL

73/1999) e do Estatuto da Igualdade Racial (PL 3.198/2000) ameaçavam o “princípio da

igualdade política e jurídica dos cidadãos que é um fundamento essencial da República e um

dos alicerces sobre o qual repousa a Constituição brasileira”. O abaixo-assinado junto com o

manifesto foi dirigido ao Congresso Nacional, endereçado aos deputados e senadores,

pedindo que recusassem o PL nº 73/1999 (PL das Cotas) e o PL nº 3.198/2000 (PL do

Estatuto da Igualdade Racial), em nome da República Democrática.

Em resposta ao manifesto anterior, outro grupo de intelectuais formado por Abdias do

Nascimento (sociólogo), Eduardo Viveiros de Castro (antropólogo), Emir Sader (sociólogo),

Otávio Velho (antropólogo), José Jorge de Carvalho (antropólogo), dentre outros, dirigiram o
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manifesto pró-cotas intitulado “Manifesto em favor da Lei de Cotas e do Estatuto da

Igualdade Racial”. Escreveram “Contra um dos principais argumentos dos que condenam o

Estatuto da Igualdade Racial - o de que o projeto, na verdade, desrespeita o princípio da

igualdade de todos perante a lei, já que cria direitos distintos para os afrodescendentes-, os

signatários do novo documento afirmam que "a igualdade universal dentro da República não é

um princípio vazio, e sim uma meta a ser alcançada”9.

Já na Universidade Federal Fluminense a implantação de Ações Afirmativas sob a

forma de cotas para estudantes de escolas públicas, negros (pretos e pardos) e indígenas

ocorreu somente em 2007. Neste mesmo ano a UFF aderiu ao Programa de Apoio à

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI)10, o que propiciou uma

ampliação da estrutura física da instituição, com a construção de novas edificações e do

aumento da oferta de vagas, com destaque para um processo de ampliação da interiorização

dos cursos de graduação da Universidade. 

No processo seletivo realizado em 2008, a UFF introduziu uma política de cotas

voltada para estudantes egressos de escolas públicas municipais e estaduais. Esta medida

antecipou a prática instituída pela Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, chamada Lei de

Cotas. Regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012, essa lei propõe que 25% das vagas sejam

destinadas para estudantes oriundos da rede pública, com renda igual ou inferior a 1,5

salário-mínimo; 25% para candidatos que estudaram integralmente no ensino médio e que

possuem renda igual ou superior a 1,5 salário-mínimo e, ainda, um percentual para candidatos

autodeclarados pretos, pardos e indígenas, conforme o último Censo Demográfico do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na região. Com a regulamentação desta lei, a

reserva de vagas nas universidades públicas e nos institutos técnicos federais tornou-se

compulsória. 

Em 1° agosto de 2016, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

aprovou a Orientação Normativa nº 3, que dispõe sobre regras de aferição da veracidade da

autodeclaração prestada por candidatos negros para fins do disposto na Lei nº 12.990, de 9 de

junho de 2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos

concursos públicos para ocupação de funções laborais no quadro permanente. Tal medida foi

considerada como uma importante política para enfrentar a fraude, entendida oficialmente

10 O programa condicionava a liberação de verbas às instituições à adoção de medidas inclusivas e de assistência
estudantil. É isso que explica o crescimento de medidas de ações afirmativas após 2007.

9 “Intelectuais fazem manifesto pró-cotas” Disponível em
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0407200613.htm Acesso: 11/05/2021.
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como uma usurpação das vagas por candidatos/as brancos/as, daqueles que seriam os sujeitos

de direito às cotas étnico-raciais, por membros de movimentos sociais, no que se refere à

discriminação no ambiente laboral (BENTO, 2002), a medida foi imposta também às

universidades. 

Em decorrência de denúncias de possíveis casos de fraudes em autodeclarações no

SISU, ou seja, estudantes “brancos” que, de má-fé, candidatavam-se às vagas que não são de

ampla concorrência, que eram destinadas aos alunos negros e indígenas. Para tentar

administrar este conflito, o Ministério Público Federal (MPF), em 2017, recomendou às

universidades públicas a criação de “mecanismos” para a “verificação da autenticidade” das

autodeclarações, de modo a confirmar o pertencimento do candidato aos grupos étnico-raciais

contemplados na reserva de vaga. Por força desta Recomendação, a Pró-Reitoria de

Graduação (PROGRAD) implantou o procedimento de heteroidentificação no processo de

matrícula do SISU de 2017.1, sob a denominação de “Comissões de Aferição”.

O processo de construção de mecanismo para a aferição das autodeclarações é bem

recente, e no Brasil se coloca numa questão muito complicada e com poucos precedentes

legais. De acordo com os dados do Censo da Educação Superior de 2017, 36% dos alunos

matriculados na UFF ingressaram por ações afirmativas. Boa parte desses, cerca de 11.197

entraram pelas cotas étnico-raciais.

O processo de ingresso na universidade para os estudantes cotistas tem passado por

alterações constantes. Na UFF, em 2014, mesmo ano que eu entrei na Universidade, a

matrícula dos cotistas era feita mediante uma entrevista com a assistente social, que os

avaliava por critérios étnico-raciais e socioeconômicos. Desde então, controvérsias sobre as

denúncias de fraudes passaram a surgir. Ressalte-se que, após o SISU, a circulação dos

estudantes aumentou, tornando-se mais comum que candidatos cotistas buscassem vagas nas

universidades federais de vários estados do país.

Nas “Bancas de Heteroidentificação” de que participei era comum que os candidatos

fossem de outras regiões – e declarem uma identidade por terem sido considerados dessa

forma por toda vida. Isso se explica pelo fato de a identidade ser um elemento chave do

processo de construção da pessoa, portanto, não podemos desconsiderar as referências de vida

e as formas de relação de um indivíduo com o grupo no qual foi socializado são as bases a

partir das quais um sujeito irá construir as relações com a sociedade abrangente. No caso dos

candidatos que se autodeclaram pardos isso é o mais comum, pois se nos seus estados eles

eram considerados pardos, no Rio de Janeiro por exemplo poderiam não ser classificados
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dessa forma. Por este motivo, optei por não tratar das denúncias de ‘fraudes’, mas sim dos

mecanismos desenvolvidos ao longo do tempo para a “verificação” das informações sobre os

alunos que acessam o ensino superior através das cotas.
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CAPÍTULO II - Assessoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (AFiDE)

A criação da AFiDE (Assessoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade)

ocorreu após o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) analisar e deliberar sobre

162 recursos administrativos, num universo de 1.274 estudantes, de candidatos reprovados no

processo seletivo de 2017.1 no que se referia às autodeclarações. A sua criação está

diretamente ligada a uma decisão da gestão de administrar os conflitos surgidos a partir da

implantação da Comissão de Aferição de Autodeclaração, no primeiro semestre de 2017, com

o objetivo de coibir possíveis casos de fraudes, que eram anunciadas por estudantes em fóruns

universitários e redes sociais, mas que nunca foram formalizadas como denúncias na

instituição.

Em seu endereço de e-mail a AFIDE oferece um canal para denúncias de possíveis

fraudes, que são analisadas por seus membros e encaminhadas para a PROGRAD. Desde sua

criação a quantidade de recursos diminuiu em relação a 2017.1, no período de 2017.2 a

2018.2, foram 120 candidatos considerados aptos após protocolarem o recurso, número que

não ultrapassou os 162 recursos administrativos do primeiro ano da comissão.

Tabela 1: Dados referentes aos recursos administrativos encaminhados às Comissões/Bancas de PPI na

UFF (2017.2 a 2018.2)

Fonte: Coseac

Foi esta controvérsia das fraudes em particular, aliada a pouca acumulação da

discussão racial dentro das universidades e as ações judiciais promovidas por candidatos

considerados não aptos a ingressarem no ensino superior pelas cotas, os principais motivos

que levaram a UFF a discutir internamente a necessidade de acompanhar mais de perto a

realização das matrículas dos candidatos cotistas.

29



Foram selecionados cinco membros entre professores e estudantes pela assessora Ana

Paula Mendes Miranda, que formou a equipe da AFIDE.

Como funcionam as Bancas de Heteroidentificação da UFF?

A composição das Bancas de Heteroidentificação da UFF que avaliam o ingresso de

candidatos cotistas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) contava com a participação de

técnicos, professores e discentes de graduação e pós-graduação até 2020, quando uma decisão

da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), em conjunto com a AFIDE, suspendeu a

participação dos estudantes - é importante salientar que a decisão de retirada dos discentes

não foi discutida com eles. Os motivos alegados foram cortes na verba da universidade pelo

Governo Federal que inviabilizaria os pagamentos das diárias dos participantes e o transporte

deles até os campos interiorizados. A matrícula de 2021.1 ocorreu exclusivamente nos

campos de Niterói. Antes da suspensão, os técnicos, professores e estudantes formavam duas

equipes mistas distintas e atuavam em duas etapas diferentes de trabalho. A primeira etapa era

o primeiro contato, era o momento de acolher os candidatos, era formada uma banca de três

ou duas pessoas, que a partir dos documentos comprobatórios, da leitura da autodeclaração e

da observação decidia se o candidato era apto ou se existia dúvida. Não era necessária uma

decisão unânime para aprovar determinado candidato, basta um voto positivo de qualquer

membro da banca para o candidato se tornar apto a política de cotas. Nessa primeira etapa são

considerados os seguintes documentos que constam cor: cadastro militar; certidão de

nascimento\casamento; cadastro das áreas de segurança pública e sistema penitenciário

(incluindo boletins de ocorrência e inquéritos policiais); cadastro geral de empregados e

desempregados – Cadeg; cadastros de identificação civil – RG; e formulário de adoção das

varas da infância e adolescência. Esses documentos são emitidos por instituições públicas, por

funcionários públicos, dotados de fé pública, que também produziram uma

heteroidentificação na hora da produção desses documentos. Caso houvesse dúvida de algum

membro da banca sobre o pertencimento do candidato à vaga de cota étnico racial, ele era

encaminhado para segunda banca. Logo, são atribuições da primeira banca:

1. Acolher o candidato (a) após ele ter aguardado na sala de espera;

2. Analisar a documentação comprobatória;

3. Conferir a validade da documentação entregue, segundo as normas de

documentação, como autodeclaração com foto devidamente preenchida e
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assinada. E os outros documentos anexados ou não. Visto que o anexo não

era algo obrigatório;

4. Pedir que o candidato (a) volte para a sala de espera e aguarde o resultado;

5. Após a saída do candidato(a) a banca deve deliberar acerca da documentação. Não

era necessária uma decisão unânime para aprovar determinado candidato, basta um

voto positivo de qualquer membro da banca para o candidato se tornar apto a política

de cotas. A comissão assinava no campo de deferimento e carimbava o formulário

específico para cota étnico-racial. Caso o candidato (a) fosse deferido (a) era

explicado quais eram os próximos passos da matrícula.

A figura 9 retrata como funciona a primeira etapa do processo, que conta com uma

banca de triagem com três membros sendo eles um técnico ou professor da UFF, que confere

a documentação entregue seguindo as normas do edital.

Figura 3: Organização da banca de triagem

Fonte: AFIDE, 2018.

Dividir o procedimento em duas bancas simplificou e agilizou o atendimento
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dos estudantes. Os candidatos “retintos”11 eram identificados e dados como aptos na

primeira etapa, possibilitando um trabalho mais demorado e cuidadoso para os casos

que poderiam apresentar alguma dúvida sobre a classificação, que era de

responsabilidade da segunda banca. Por ser um processo que tem que ser realizado

no período de matrícula da universidade, que dura poucos dias e tem uma alta

demanda de pessoas a atender, era de suma importância que houvesse agilidade. A

segunda banca era composta de três a cinco membros de uma equipe mista composta

por estudantes, técnicos e professores. Os candidatos considerados de difícil

classificação eram entrevistados nessa segunda etapa onde se era perguntado:

“I – Por que você se autodeclara preto(a), pardo(a) ou indígena?; II -

Você já foi beneficiário de alguma política de ação afirmativa? Qual?;

III- Você já sofreu algum tipo de discriminação Étnico-racial? 12; IV –

Você tem algo a acrescentar?”

A entrevista era toda filmada, por exigência do Ministério Público Federal,

para servir de prova caso alguém recorresse da decisão da banca. A segunda banca

tinha como atribuições:

1. Filmar a ficha do candidato/a candidata antes da sua entrada na sala visando

evitar o constrangimento diante das câmeras (fig. 10);

2. Tranquilizar o candidato/a candidata assim que ele entrava na sala, com

intuito de reduzir sua tensão;

3. Explicar o porquê da filmagem e quais perguntas seriam feitas;

4. Caso o candidato/a candidata fosse menor de idade, o responsável legal seria

convidado a acompanhar a filmagem. Neste caso, explicava-se o

procedimento também para o responsável;

12 Para Vaz (2018), as cotas étnico-raciais destinam-se a pessoas que foram vítimas de situações discriminatórias,
mesmo que os/as candidatos/as não tenham passado por experiências pessoais desse tipo. A autora considera que
a percepção das discriminações é um processo complexo e subjetivo, por isso ela recomenda que essa pergunta
não seja incluída em processos seletivos. No caso da UFF a questão foi inserida por sugestão do movimento
social, que julgava esse aspecto relevante.

11 Dentre os argumentos do colorismo, essa palavra é usada para se referir aos negros de pele escura. O
significado da palavra “retinto” no Dicionário entre muitas outras, são “Individuo de cor muito escura” e “Que
tem cor carregada, muito intensa e escura: vermelho retinto”. Logo, “negro retinto” significa um negro com a
pele mais escura, mais negro que um pardo, por exemplo, que acaba tendo a cor mais clara - na maioria das
vezes - por conta da mestiçagem.
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5. Finalizada a filmagem, o candidato/a candidata era encaminhado/a à sala de

espera, para aguardar o resultado;

6. Após a saída do candidato/a candidata, a banca deliberava sobre sua aptidão,

ou não, à cota étnico-racial, tendo o princípio da inocência como norteador e

informava aos responsáveis pelo atendimento da sala de espera o resultado

dos alunos;

7. O resultado era comunicado ao candidato/a candidata. Caso ele fosse deferido

era explicado quais eram os próximos passos da matrícula. Em caso de

indeferimento também era explicado o passo seguinte acerca da

possibilidade de submissão de um recurso a ser analisado por outra comissão

em data posterior;

8- O aluno é avisado que teve o pedido por ora indeferido, em seguida ele é

informado que pode recorrer da decisão da banca através da submissão do

recurso por e-mail, onde também poderá anexar qualquer arquivo que ajude

a comprovar a veracidade da sua autodeclaração;

9- A comissão de recurso é composta por uma equipe composta de professores,

técnicos e alunos diferentes das etapas anteriores. Em uma data posterior ao

dia da comissão, a partir das filmagens das entrevistas e documentos

adicionais enviados pelos candidatos por e-mail;

10- Caso o candidato seja considerado não apto pela comissão de recurso, ele

ainda pode recorrer através da justiça comum.

Figura 4: Filmagem da ficha de um candidato a entrevista
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Fonte: AFIDE, 2019.

Agora que finalmente compreendemos como funcionam as Bancas de

Heteroidentificação da Universidade Federal Fluminense, vamos entender como esse processo

foi desenvolvido e os procedimentos utilizados. E que a autodeclaração é o instrumento mais

importante quando o assunto é as cotas raciais.

A importância da Autodeclaração nas “Bancas de Heteroidentificação”

As “Bancas de Heteroidentificação” são formadas por professores, servidores e

coletivos estudantis, nos processos que acompanhei e participei, que foram os de 2018.1,

2018. 2 e 2019-1 se buscou uma diversidade de áreas de formação, bem como a atuação de

grupos descentralizados nos diferentes campi da UFF. Nos processos de que participei houve

muita dificuldade em montar as equipes, já que as datas de matrícula correspondem ao

período de férias para a maior parte dos docentes e, além disso, boa parte se recusava a

participar por não concordar com esse tipo de função. Os que aceitaram participar foram

convidados para uma oficina e uma reunião organizativa que tinha como objetivo atender às

exigências da Portaria nº 4/2018, no que se refere a “capacitação” sobre a temática da

promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo de todos que compõem as

bancas.
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Foto 1: Participantes da Oficina de Capacitação e equipe da AFIDE

Fonte: AFIDE, 2018.

Durante as atividades percebi que as bancas distinguiam facilmente os candidatos

pretos dos brancos – os possíveis fraudadores -, mas apresentavam dificuldades ao tentar

definir quem eram os “pardos”.

Sabemos que os pertencimentos étnico-raciais estão no plano das subjetividades e das

trajetórias individuais, ainda que a marca (NOGUEIRA, [1954] 2008) seja o diacrítico

fundamental para que os indivíduos sofram violências físicas e simbólicas em suas relações

com os vários segmentos do Estado. Assim, não foram raros os casos em que candidatos

heteroidentificados como “retintos” se autodeclararam pardos nas entrevistas. Quando

perguntados informalmente usaram essa opção, vários justificavam dizendo que tinham medo

de contrariar algum documento oficial, no qual constava a cor da pele como parda e, por

acusação de falsidade ideológica, perder a vaga na universidade pública. O contrário também

foi observado, quando candidatos heteroidentificados como pardos se declararam “pretos”

porque relataram que em suas famílias seriam os “mais escurinhos”.

Esse desafio de classificar o “pardo” foi um tema importante nas discussões entre os

participantes das bancas. Foi a partir dessa controvérsia que a AFiDE buscava argumentar a

necessidade de valorização da presunção de inocência do candidato, que se apresentava com

uma determinada identidade étnica, pois realmente acreditava que pertencia àquele grupo.

Além de uma forma de estimular a confiança dos indivíduos com o Estado. Nos processos em
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que participei, a AFiDE sempre buscou a promoção da boa-fé entre os membros das bancas

em razão dos candidatos que iriam atender, além de um padrão de comportamento ético e a

diminuição do caráter punitivo dos procedimentos executados pelas “Bancas de

Heteroidentificação”. A adoção desses procedimentos foi necessária para evitar constranger

os candidatos e para que eles não fossem tratados como “suspeitos”, principalmente, quando o

indivíduo atendido já sofreu inúmeras violações em toda sua vida. Quando o assunto é

identidade afro-brasileira é importante lembrar da histórica desvalorização da nossa

identidade e da negação e inferiorização da pessoa negra. Além das violências e violações que

sofrem todos os dias, na mão da polícia e do Estado. Em um processo de matrícula é

necessário que seja diferente, tratar o candidato como suspeito é somente repetir um

procedimento que a Polícia Militar brasileira faz muito bem. A matrícula deveria ser um

momento de celebração, a porta de entrada da universidade, a tão sonhada aprovação para o

ensino superior.

A preocupação em punir os candidatos “fraudadores” foi um tema muito presente no

primeiro modelo de autodeclaração adotado pela “Comissão de Aferição” da UFF, em 2017,

que previa, na “hipótese de constatação de declaração falsa”, que o candidato / a candidata

seria eliminado / a “sem prejuízo de outras sanções cabíveis” (Fig. 2).

Figura 5: Modelo de Autodeclaração do ano de 2017
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Fonte: AFIDE UFF
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Em 2018, os documentos a serem preenchidos foram alterados, o modelo de

autodeclaração foi mudado, os termos passaram a ser orientados pela promoção da boa-fé e a

valorização da presunção de inocência no processo, para o edital do primeiro semestre de

2018.

Figura 6 - Modelo de Autodeclaração do ano de 2018
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É importante frisar que o entendimento da Universidade era que a tarefa da

heteroidentificação não é o de revogar a autodeclaração do candidato. Para atender à

legislação nacional se tratava de um dispositivo complementar para confirmar a autenticidade

das informações contidas na documentação apresentada.

Vale ressaltar que a autodeclaração na qualidade de um instrumento jurídico foi

inaugurado, no âmbito internacional, pela Convenção 169, da Organização Internacional do

Trabalho (OIT), de 1989 (RESADORI, RIOS, 2018), e reconhecido nacionalmente pelo

Estatuto de Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010), com destaque para o

quarto parágrafo do artigo primeiro:

IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas,

conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.

Segundo Resadori e Rios (2018) a autodeclaração se consagra como técnica jurídica

adotada no Brasil em matéria de definição de identidade étnico-racial. Em 2014, o Supremo

Tribunal Federal, além de declarar a constitucionalidade da lei de reserva de cotas para negros

e pardos em concursos públicos (Lei nº 12.990/2014), considerou legítima a autodeclaração

do candidato13. Isso foi de extrema importância para garantir a matrícula de uma estudante da

UFRGS, no primeiro semestre de 2019, no curso de Medicina, que fora recusada por uma

“Comissão Permanente de Verificação da Autodeclaração Étnico-Racial” da universidade. A

comissão entendeu que ela não apresentava características físicas de pessoa parda e por isso

não homologara sua autodeclaração. O desembargador responsável pelo caso considerou

“ilegal o parecer emitido pela Comissão de Verificação que, de forma sumária, conclua apenas

pelo critério da heteroidentificação, sem qualquer fundamentação e sem levar em

consideração a autodeclaração da candidata e os documentos juntados por ela”.

No processo de matrícula da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi

implementada a “Comissão Permanente de Verificação da Autodeclaração Étnico-Racial”, em

2018, surgiram diversas denúncias de candidatos que tiveram a homologação da

autodeclaração negada pela universidade, a maioria reclamava que os documentos anexados

13 ACESSO À UNIVERSIDADE. Avaliação de fenótipo não derruba autodeclaração de quem opta pelo sistema
de cotas. Disponível em
https://www.conjur.com.br/2019-nov-09/avaliacao-fenotipo-nao-derruba-autodeclaracao-sistema-cotas Acesso
em 14/05/2021.
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nos processos não foram levados em conta pela referida comissão14. Um candidato afirma na

matéria que anexou ao processo uma série de fotos suas, além de documentos dos pais e de

outros parentes. Também que possui características negras em consonância com o próprio

edital da UFRGS leva em conta durante a “aferição”. Mesmo assim, a matrícula do candidato

foi indeferida pela universidade que considerou todos os elementos apresentados em prol da

verificação da comissão. Além das questões jurídicas, essa atitude atinge a subjetividade do

estudante, na medida em que coloca em questão como se deu a construção da identidade desse

indivíduo que, segundo o próprio, “a vida inteira eu fui uma coisa e, no único momento em

que isso me ajudaria, não fui reconhecido”.

Se, na ordem jurídica, o que predomina é a autodeclaração, “a tarefa

heteroidentificatória da comissão não implica derrogação da autodeclaração, mas atividade

complementar e necessária, dissipando dúvidas e geralmente confirmatória da autodeclaração,

visando à consecução dos objetivos das ações afirmativas” (RIOS, 2018, p 216).

Em outro caso, publicado na mesma matéria do site de notícias Sul 21, uma aluna teve a

homologação da autodeclaração indeferida, mesmo sendo aprovada anteriormente em outra

universidade como cotista racial. Na matéria, a candidata afirma que suas irmãs e sua mãe

também foram aprovadas em cotas raciais em instituições públicas.

“Em seu recurso após a rejeição inicial pela comissão, ela justifica sua decisão de se

declarar parda ao afirmar que sua descendência étnico-racial é composta por negros,

pardos e um branco, a avô paterno, sendo o pai pardo e a mãe negra. Ela anexou

fotos de familiares e documentos para embasar a sua justificativa. Mas, mais uma

vez, teve o recurso negado”15.

Apesar da negativa da universidade, no dia 9 de abril, a candidata foi aprovada como

cotista pela comissão de outro concurso público que realizou. Para evitar essas contradições,

na UFF, candidatos que já tivessem sido aprovados em outros concursos, através do benefício

15 ‘A vida inteira eu fui uma coisa e, no único momento em que isso me ajudaria, não fui reconhecido’.
Disponível em
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/04/a-vida-inteira-eu-fui-uma-coisa-e-no-unico-momento-e
m-que-isso-me-ajudaria-nao-fui-reconhecido/ Acesso 14/05/2021

14 ‘A vida inteira eu fui uma coisa e, no único momento em que isso me ajudaria, não fui reconhecido’.
Disponível em
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/04/a-vida-inteira-eu-fui-uma-coisa-e-no-unico-momento-e
m-que-isso-me-ajudaria-nao-fui-reconhecido/ Acesso 14/05/2021.
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das cotas, eram considerados aprovados imediatamente pela Banca, de forma a não contrariar

a decisão de outra instituição pública, nem expor o candidato a um constrangimento.

As normativas nacionais e internacionais evidenciam que a identidade étnico-racial não

pode ser aferida considerando-se os “aspectos fenotípicos do candidato", tal como aconteceu

na Comissão Permanente de Verificação da Autodeclaração Étnico-Racial da UFRGS e no

que supõe a Orientação Normativa nº 3, do MPOG16, sob o risco de que a comissão

deliberativa seja transformada em um "tribunal racial", que pode essencializar os complexos

processos identitários. Segundo o acórdão da ADPF 18613, emitido pelo STF, a identificação

dos beneficiários de ações afirmativas deve começar pela autodeclaração, a fim de primeiro

evitar identificação externa, que poderia levar a formas ofensivas de discriminação (IKAWA,

2009), e segundo fortalecer o autorreconhecimento como membro de um grupo discriminado,

já que ainda há no Brasil uma negação dos processos discriminatórios.

Além das autodeclarações, outros critérios adotados pela Universidade Federal

Fluminense no trabalho das bancas foram alterados pela AFiDE. Em 2017, os critérios

adotados seguiam o Instrumento de Serviço de nº 01/2017, que estabeleceu os seguintes

procedimentos para as “Comissões de Aferição”:

1. 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.

2. Emissão de relatório das análises, contendo lista de candidatos APTOS e NÃO

APTOS à continuidade no processo seletivo.

3. Entrevista com os candidatos considerados NÃO APTOS à continuidade no processo

seletivo.

4. Emissão de relatório final, contendo lista de candidatos APTOS e NÃO APTOS à

continuidade do processo seletivo”.

No ano de 2018, a PROGRAD emitiu a Instrução de Serviço nº 2 que, a partir do

diálogo com a AFiDE, trouxe algumas alterações dos procedimentos. A principal mudança foi

a reformulação das perguntas a serem feitas durante a entrevista, bem como sobre os

16 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 1º DE AGOSTO DE 2016.
Disponível em
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/23376081/do1-2016-08-02-orientac
ao-normativa-n-3-de-1-de-agosto-de-2016-23375906 Acesso 14/05/2021.
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documentos comprobatórios que poderiam ser entregues à banca, um original e uma cópia,

para serem anexadas ao formulário de autodeclaração.

O caráter subjetivo do processo e a falta de critérios específicos, produziu situações

complexas no que se refere à seleção dos candidatos autodeclarados pardos – que são aqueles

que apresentam alguma miscigenação, segundo o IBGE – em várias ocasiões. Inclui-se nesta

categoria a pessoa que se declara mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com

pessoa de outra cor ou raça (PNAD 1999).

Na contemporaneidade, setores dos movimentos negros têm valorizado a aparência/cor

da pele dos “retintos” como foco de políticas de discriminação positiva (ALMEIDA, 2015).

Porém, ainda que não houvesse dúvidas em relação ao pertencimento étnico-racial dos

“retintos” e dos “brancos”, percebi que os “pardos”, ao terem sua identidade racial

questionada e/ou negada, passavam a acionar a ancestralidade como “prova” de suas próprias

identidades. Esse processo tem sido classificado pejorativamente como os “afrobege”.

O grau de complexidade na classificação dos “pardos” ficava mais evidenciado no

momento da entrevista dos candidatos não aptos na análise das autodeclarações, quando o

candidato, tinha que responder às seguintes perguntas:

I - Por que você se autodeclara preto(a), pardo(a) ou indígena?; II - Você já

foi beneficiário de alguma política de ação afirmativa? Qual?; III - Você já

sofreu algum tipo de discriminação étnico-racial?; IV – Você tem algo a

acrescentar?”

Na entrevista os candidatos “pardos” buscam atestar o seu pertencimento para além do

que já tinham preenchido nas autodeclarações. Além do desconforto de participar de uma

entrevista filmada, o candidato tinha que convencer a banca que era realmente o que dizia ser.

O relato de um candidato ao curso de Sociologia, autodeclarado como “pardo”, mas que se

entendia “negro”, explicita essa situação de medo e constrangimento:

“Fiquei com muito medo quando entrei naquela sala e vi que tinha três pessoas mais

escuras do que eu, que iriam julgar, se eu era negro ou branco. Depois, eu vi a

câmera, não sabia que seria filmado e não sabia o que falar, pois no fundo acreditava

que o que eu tinha escrito na autodeclaração já era o suficiente para atestar que eu

sou negro.”
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Se a entrada dos estudantes cotistas na universidade pretende uma mudança das

relações raciais no país e, sobretudo, a construção de uma identidade positiva do alunado

negro (PEREIRA, 2010) através do acesso aos cursos de graduação, nos parece necessário

considerar que a política eugenista mundial promoveu transformações e rupturas que

trouxeram para a cena contemporânea descentramentos relevantes para a especificidade

histórica (HALL, 2001) do Brasil.

“O processo de embranquecimento não teve sua maior eficácia no físico – expressa

na paleta de cores dos indivíduos– mas perpetua-se em seus efeitos psicológicos em

milhares de negros e negras que negam sua cor para tentar alcançar (um dia) a

identidade branca” (MUNANGA, 1999, p. 16).

Os conflitos observados revelam uma dificuldade histórica, resultante do sistema de

classificação étnico-racial brasileiro, que emerge com as políticas de Ações Afirmativas –

como lidar com o mestiço? 

Foi percebido também que um candidato pode ser entendido como “negro” no Rio de

Janeiro, por exemplo, e “pardo” ou até mesmo “branco” num estado do Nordeste. Foi isso que

aconteceu com uma candidata ao curso de Ciências Sociais que, vinda do Paraná,

autodeclarada “negra”, teve dificuldades de passar pela Banca de Heteroidentificação. Nas

discussões entre os membros ficou nítido o desconforto da candidata se declarar “negra”, e

não “parda”. A banca em um caso de não compreensão do “pardo” como parte do grupo

étnico “negro”, considerou uma candidata não-branca, porém, não aceitava o fato de ela ter se

autodeclarada “negra”, confundindo os termos “preta” e “negra”. Durante a entrevista, a

candidata relatou que na cidade onde mora e no seu meio familiar, ela era considerada

“negra”. Este não foi o único caso. Um jovem, oriundo de São Paulo, autodeclarado “negro” -

que mesmo usando um vocabulário periférico e traços considerados “negros” - teve o ingresso

negado na primeira seleção, só conseguindo efetivar a matrícula através de recurso.

Neste ponto é preciso comentar sobre o trabalho das Bancas, é preciso considerar as

subjetividades e um “ideal” de identidade dos seus membros, uma vez que os entendimentos

variavam entre “só é negro quem tem a pele mais (ou tão) escura que a minha”, frase dita por

um servidor da universidade, até a “passou de branco é negro”, dito por outra servidora.

Ambos se reconheciam como negros e eram heteroidentificados como tal. Entendemos que os

ideais sobre o “ser negro” se constituíam no principal entrave para um processo justo. Por ser
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um processo subjetivo, as métricas de quem era “negro” ou “branco”, eram pessoais, não

tendo como centro a autodeclaração, assim como se espera de uma discussão identitária.

É neste sentido que problematizar sobre as construções identitárias do ponto de vista

étnico-racial, aponta para um imediato refinamento dos sistemas de descendência e origem

como dados relevantes para que a política de inclusão de alunos “pardos” através das cotas

étnico-raciais se mantenha includente para as próximas gerações.  Outra questão importante é

apontar alguns dos riscos teóricos e práticos e as principais implicações de uma concepção de

fraude segundo a qual os “pardos” são classificados como “brancos”, quando eles sempre

foram identificados como “negros” pela sociedade. Existe também uma questão contrária, de

candidatos "pardos” que foram classificados como “brancos”, tendo sua identidade negada

novamente, pois sempre que se identificam como “negros” são contrariados, tendo que

suprimir sua identidade ou se embranquecer. Essa confusão pode resultar numa

impossibilidade de inclusão de um grupo historicamente discriminado, tendo o efeito

contrário do que se espera de uma Ação Afirmativa. 

44



Capítulo III - Os pardos e as Bancas de Heteroidentificação

Relembrando o quadro "Redenção de Cam”, do pintor espanhol Modesto Brocos,

percebemos que a categoria “pardo”, que no quadro é representada pela mulher mestiça com a

criança branca no colo, está no imaginário social e político brasileiro faz muito tempo. Seu

significado mudou com o tempo, mas permaneceu seu caráter intermediário, traduzido no que

Kabengele Munanga (1999) conceituou como ‘passabilidade” – o que expressa uma dimensão

relacional, que dependendo do local e das relações, ora pode ser lido como negro, ora como

branco, que supostamente faria com que estivesse menos exposto às situações de

discriminação.

No primeiro Censo brasileiro, em 1872, o Império ordenou que se incluísse uma

questão sobre a “raça” para avaliar os impactos demográficos sobre um possível fim da

escravidão, tendo sido usadas quatro categorias: “branca”, “preta”, “parda” e cabocla – como

sendo uma classificação que pudesse quantificar os descendentes de escravos alforriados ou já

nascidos livres (CAMPOS, 2013; CAMARGO, 2009). 48 anos depois, o Censo de 1920

suprimiu a questão sobre a raça por influência do eugenismo da época, que alegava que a

questão não captaria a “verdadeira raça” dos brasileiros, principalmente a maioria da

população que buscava embranquecer. Já em 1940 não foi colocado nenhuma opção

intermediária de cor no Censo. Logo, quem não se classificava como “branco” ou “preto” era

classificado como “cor não identificada”. Naquele ano, 20% da população escolheu essa “não

categoria”, o que fez a opção aparecer como classificação no Censo de 1950 (Campos, 2013,

p. 83). Desde o Império o “pardo” tem sido entendido como uma categoria política

intermediária, o que no contexto eugenista brasileiro tem um sentido específico de explicitar o

resultado positivo relativo ao embranquecimento da população.

Carlos Hasenbalg e Nelson Vale Silva, como nos lembra Campos (2013) foram os

primeiros a fundir as categorias “pardo” e “preta” dos dados das amostragens captadas pelo

IBGE, resultando em um agregado rotulado como “não brancos”. A categoria de “não

brancos” é aplicada às pessoas que se percebem como “pardas” e não como “pretas”. Porém,

percebeu-se que os “pardos” costumam possuir uma situação econômica similar aos que se

consideram “pretos”. Neste contexto, os “não brancos” expressam uma condição social muito

distinta daqueles que se declaram “brancos” (Hasenbalg e Silva, 1988 apud CAMPOS, 2013).
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“Enquanto, os sociólogos preferem respeitar as categorias do censo, falando em “não

brancos” ou simplesmente em “pretos” e “pardos”, o movimento defende que todos

os “não brancos” sejam chamados de negros” (CAMPOS, 2013, p. 86).

O fim da dicotomia “brancos” e “não brancos” foi reforçada por pesquisadores ligados

ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e reafirmada na Conferência de Durban

em 2001. A partir daí se observa dois modelos de classificação: o do IGBE que se utiliza das

categorias “branca”, “parda”, “preta”, “amarelo” e “indígena”; e o modelo adotado pelos

militantes negros e os pesquisadores do IPEA, que reduz as categorias para “branco” e

“negro”. No entanto, a Lei das Cotas (12.711/2012) obrigou todas as universidades federais a

usarem o modelo classificatório do IBGE, o que pode resolver a questão no plano

administrativo, mas não soluciona os conflitos que envolvem a adoção de uma terminologia

classificatória, já que o uso do termo “afrodescendente” pela ONU também não é considerado

satisfatório pelos movimentos contemporâneos.

Durante as entrevistas realizadas com os candidatos nas bancas, vimos jovens

influenciados pela ideologia da mestiçagem, ensinadas até hoje nas escolas e nas famílias,

justificarem seu pertencimento a partir de sua ancestralidade, evidenciada pela descrição das

composições familiares inter-raciais. A autodeclaração é uma ferramenta muito importante

para as pessoas afirmarem sua identidade, muitas vezes negada ou simplesmente ignorada. O

status negativo de ser “negro” no Brasil faz com que muitos para sua autopreservação

inconscientemente se embranquecessem ao invés de aceitar sua identidade negra.

Antes das recomendações e orientações do Ministério Público Federal (MPF), em

2017, a autodeclaração era o único documento de acessibilidade por cotas, respaldada

nacionalmente pelo Estatuto da Igualdade Racial17, criado a partir da Lei nº 12.288, de 20 de

julho de 2010, que é

“destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades,

a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à

discriminação e às demais formas de intolerância étnica”.

No Estatuto também está prevista a criação de “ações afirmativas: os programas e

medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das

17 A autodeclaração também é reconhecida para a coleta de informações pela Nota Técnica nº 43/2015 da
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).
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desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades”. O Estatuto da

Igualdade Racial menciona “a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos” e a

descendência como o vínculo de sangue, ou de Lei, para a população afrodescendente, não se

referindo ao fenótipo como um critério identitário.

No processo de análise das fichas de autodeclarações das cotas raciais da UFF dos

anos de 2017 e 2018, quase em sua totalidade o discurso da ancestralidade, entendido como a

ascendência familiar, foi utilizado pelos candidatos, principalmente pelos autodeclarados

“pardos”. Por certo que a noção de ancestralidade provém dos próprios critérios definidos

pelo IBGE, o que faz com que estejam presentes nas autodeclarações, a fim de validar as

informações ali preenchidas através de um critério estabelecido por uma instituição pública.

Essa tentativa de validação através de documentos públicos ou critérios estabelecidos

por outras instituições públicas estão muito presentes nas autodeclarações dos “pardos”,

mesmo que não sejam obrigatórios. Os documentos públicos como certidões de nascimento,

de identificação dos pais, declarações de nascido vivos – repudiado pelo coletivo de

estudantes negros da UFF por sua “fragilidade”18 – entre outros documentos que, em tese, são

a comprovação da identidade racial desses sujeitos, passaram a fazer parte do repertório de

justificativas de identidade dos pardos. Porém, antes de observar a questão dos documentos

públicos, apontamos como se a dimensão da ascendência na discussão das ações afirmativas

brasileiras.

Quando o assunto é Ações Afirmativas, no Brasil, "o debate tende a priorizar os

Estados Unidos como lócus de comparação para políticas que se valem do critério racial para

a promoção de equidade” (SANTOS, 2012, p. 213). Porém, existem grandes diferenças do

contexto brasileiro para o norte-americano. Um dos principais é a questão da ancestralidade,

que pauta a política nos EUA. Assim, para ser considerado negro nos Estados Unidos basta

ter uma gota de sangue negro nas gerações anteriores (sistema one-drop rule). Esta prática é

diferente do contexto brasileiro que se baseia no aspecto físico e com formas não-binárias de

classificação, o que propõe um espectro variável de classificações para além do que é

percebido nos EUA – que continuam utilizando o binarismo negros/brancos. A quantidade de

18 A Declaração de Nascido Vivo (DN), criada em 1990, é documento padronizado pelo Ministério da Saúde
(MS) e de uso obrigatório em todo o território nacional para que ocorra o registro civil da criança. É um
documento gerado por profissionais da saúde ou parteira. É o primeiro documento do recém-nascido e uma das
informações que consta é a cor. Como o documento é uma declaração emitida para que ocorra a lavratura da
Certidão de Nascimento pelos Cartórios de Registro Civil, é visto como um documento frágil.
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autodeclarações que pautaram a questão da ancestralidade no sistema one-drop rule para

validar a identidade como negro, mostra que este também é um processo histórico e estatal.

A importância da utilização de documentos oficiais (GUEDES, 1999) para demonstrar

a validade e legitimidade dos argumentos contidos nas autodeclarações, revela um processo já

conhecido em outras situações na sociedade brasileira de “legalização” do conteúdo contido

na ficha. Logo, esses documentos servem como provas do que é dito pelo candidato

(GUEDES, 1999, p. 92). É mais evidente esses aspectos quando analisamos os recursos dos

candidatos negados no primeiro momento, que buscam reiterar o que foi dito na

autodeclaração com a justificativa que esses documentos comprovam por si só seus

pertencimentos, mesmo que a prova documental não seja um critério estabelecido para

avaliação dos candidatos.

O termo Comissão de Aferição foi proposto pelo Ministério do Planejamento e Gestão

(MPOG) para designar o grupo que teria a função de “detalhar os métodos de verificação da

veracidade” da autodeclaração étnico-racial de um candidato a uma vaga de concurso público,

em especial, no que seria a consonância de sua aparência física, entendida como fenotípica.

Em abril de 2018, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) fez

mais uma recomendação alterando a nomenclatura das comissões para “Bancas de

Heteroidentificação”, o que foi incorporado ao edital do SISU do segundo semestre de 2018. 

A mudança dos termos não é algo de menor importância. Ao contrário, o uso dos

termos aferição e verificação denotam avaliação e estão diretamente associadas à prática da

frenologia para a população negra no Brasil. Portanto, a avaliação indica um processo de

construção do imaginário racial relativo à delinquência que, infelizmente, segue sendo

ensinado em algumas Faculdades de Direito. Importante notar que a metodologia

desenvolvida no século XIX, para demonstrar a vinculação do caráter criminoso de um

indivíduo às características genéticas e fenotípicas de sua raça – cuja conclusão era a de que a

população de negra seria a mais propensa ao cometimento de crimes (SCHWARCZ, 1993) –

apesar de desqualificada há mais de um século, segue sendo base teórica para a formação de

operadores do Direito. No Brasil a influência dessa teoria foi tão disseminada que resultou

numa política oficial de embranquecimento da população, a partir da imigração europeia.

A adoção pela UFF do termo Banca e não Comissão percorreu uma longa trajetória de

debates internos na universidade que pretendiam afastar a ideia de um tribunal – no sentido

jurídico do termo. Banca, neste caso, teve o sentido de informar aos candidatos que eles

seriam submetidos a uma avaliação pautada no princípio acadêmico de escrutínio, comum nas
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universidades, e não a um julgamento. Também teve a intenção de ampliar o debate, uma vez

que majoritariamente os candidatos – jovens recém-saídos do ensino médio – estavam se

deparando pela primeira vez com a necessidade de justificar suas pertenças e identidades. Já a

palavra “heteroidentificação” é nova no vocabulário brasileiro, e apresenta outras formas de

atestar a identidade étnico-racial do candidato.

As Bancas de Heteroidentificação se apresentam como uma mudança na postura que

não devem mais aferir ou verificar quem é “preto”, “pardo” ou “indígena”. E sim,

compreender as diversas formas de pertencimento étnico-racial dos candidatos, incorporando

procedimentos que revelem o caráter relacional do processo de construção identitária.

Importante frisar que o Estatuto de Igualdade Racial (Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010)

serviu como base para nortear a organização de todas as atividades das comissões, e que nele

é destacado “a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos” e a descendência

como o vínculo de sangue ou de Lei, para a população afrodescendente, não se referindo ao

fenótipo como um critério identitário. 

As Bancas de Heteroidentificação PPI dos processos de 2018.1 de matrícula da UFF

incorporaram à ideia do genótipo como solução complementar para a dificuldade de

classificação dos pardos, diante da necessidade de se entender a relação de ancestralidade

direta (pais e mães) nos casos controversos. Para os “negros de pele clara” o genótipo seria

uma forma de sanar injustiças de centenas de anos de processos contínuos de

embranquecimento (MUNANGA, 1999), que fizeram estragos no processo identitários dos

“negros” e criaram uma facilidade em distinguir quem são os “pretos”, mas dificultaram

entender quem são os “pardos”.

Não por outro motivo, adotamos formas de identificação externa que abrangem uma

política de identificação que supere a desconfiança atual em relação à autoidentificação no

país, em consonância com o princípio da dignidade humana, em um cenário de direitos

contextualizados, ou seja, entendemos que a configuração do direito à ação afirmativa nas

universidades deve ter como foco os beneficiários desse direito para que a ideia de justiça

distributiva e dignidade humana possam se realizar no âmbito da educação superior como nos

apresenta Daniela Ikawa (2009).

É importante ressaltar que não cabe à universidade definir qual a identidade dos

sujeitos, mas assegurar a lisura dos procedimentos de matrícula. A identidade pessoal é um

elemento-chave do processo de construção do sujeito e por essa razão não se deve

desconsiderar que as referências de vida e as formas de relação de um indivíduo com o grupo

49



no qual foi socializado são as bases a partir das quais um sujeito irá construir as relações com

a sociedade abrangente. No caso das identidades afro-brasileiras essas relações foram

marcadas por uma histórica desvalorização, inferiorização e negação da pessoa negra, o que

pode suscitar o desenvolvimento de baixa autoestima, bem como a vivência de variadas

formas de manifestação do racismo, inclusive o que se costuma chamar de “racismo

institucional”, que sob essa perspectiva

“o racismo não se resume a comportamento individuais, mas é tratado como o

resultado do funcionamento das instituições, que passar a atuar em uma dinâmica

que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça.

(ALMEIDA, 2020, p. 37).

Se buscou evitar que os candidatos fossem expostos a constrangimentos e tratados

como suspeitos, caracterizando assim a “filtragem racial”, que corresponde a diversas ações

de controle social que são realizadas racionalmente em situações do cotidiano ou

institucionais, que resultam na construção do “suspeito social” ou “suspeito policial”, por

meio da exclusão física e simbólica de determinados grupos, em especial os negros (pretos e

os pardos) que se suprimiu a filmagem para todos os candidatos, tal como ocorreu ao longo

de 2017. Também se buscou garantir a presunção de inocência da autodeclaração e estimular a

construção de uma relação de confiança entre os indivíduos e o Estado, por acreditarmos que

faz parte do trabalho pedagógico da universidade a promoção da boa-fé entre as partes

(docentes, discentes e técnicos) como um padrão de comportamento ético, que dá

segurança jurídica aos procedimentos administrativos sem subjugar a autonomia dos

sujeitos. Buscou-se reduzir o caráter punitivo dos procedimentos executados pelas Bancas de

Heteroidentificação.
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Considerações Finais

Em 2015, lideranças do movimento negro foram convidadas a participar da Comissão

de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), no Senado Federal, onde sugeriram a

tipificação do crime de fraude no sistema de cotas, diante dos “casos de pessoas brancas que

se autodeclaram pretas ou pardas para tirarem proveito das cotas em concursos públicos, em

disputas por bolsa de estudo ou em seleção para ingresso em universidades públicas”. Assim

foi institucionalizada a demanda de verificação das autodeclarações. O Ministério Público

Federal (MPF), em 2016, devido ao aumento da quantidade de denúncias e ações judiciais

sobre os supostos fraudadores, publicou a Recomendação nº 41/2016, determinando que as

universidades de todo país criarem “Comissões de Aferição”, cujo objetivo é diminuir o

número de “fraudadores das cotas”.

As cotas étnico-raciais são instrumentos legais que visam à mobilidade dos grupos em

condição de desigualdade social e histórica. Porém, em 2019 o deputado estadual Rodrigo

Amorim (PSL/RJ) protocolou o Projeto de Lei (PL) 470/2019 que prevê a extinção do sistema

de cotas para ingresso nas universidades estaduais, tendo como justificativa os “noticiados

casos de candidatos que fraudam as autodeclarações raciais no intuito de fazerem jus a uma

vaga que na verdade não fazem.” Entretanto, diferente do que o título da PL nos faz crer, caso

seja aprovado, somente extingue o sistema de cotas raciais para ingresso de pretos, pardos e

indígenas nas universidades estaduais no estado do Rio de Janeiro.

No mesmo ano, observamos a proposição de outros Projetos de Lei, com justificativas

semelhantes. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Deputado Estadual Fernando

Holiday (PATRIOTA/SP) apresentou o PL 19/2019, e no Congresso Nacional, a Deputada

Federal Dayane Pimentel (PSL) PL 1443/2019, que também se utilizam de justificativas

semelhantes a do Deputado Estadual Rodrigo Amorim (PSL). Nos PL os parlamentares

afirmam que as cotas raciais impedem a “tão sonhada igualdade perante a lei” e um sistema

"realmente meritocrático”. No entanto, ao invés de exterminar a política de cotas para todos

os segmentos sociais, inclusive para os filhos de policiais e bombeiros e pessoas com

deficiência, os PLs visam o fim do sistema de cotas raciais para ingresso de pretos, pardos e

indígenas. Neste campo, é possível pensar que o combate às fraudes lançou luzes sobre a
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complexidade das classificações raciais no país e evidenciou a dificuldade objetiva em definir

quem é ou não negro no Brasil.

A política de cotas raciais segue sofrendo ataques. Pinheiro e Soares (2020) é

importante lembrar que a Lei de Cotas não foi criada para ser eterna. Na Lei de Cotas nº

12.711, de 29 de Agosto de 2012, segundo o Art. 7º, a política tem sua revisão programada

para 2022:

Art. 7º No prazo de dez anos a contar da data de publicação desta Lei, será promovida 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.

No caso dos concursos públicos, a Lei nº 12.990, de 9 de Junho de 2014, estipula que

a revisão será em 2024, também um período de 10 anos a partir da publicação.

Portanto, a política de cotas corre o risco de acabar em 2022, para instituições federais,

ano que ela deve ser revista, considerando-se o contexto político atual. Tendo em vista o

projeto do governo atual de extrema direita e neoliberal, onde o próprio presidente Jair

Messias Bolsonaro, publicamente nega o racismo e diz que sempre questionou a questão das

cotas raciais no país19, durante o Programa Roda Viva, da TV Cultura, exibido em 30 de julho

de 2018, o presidente chegou afirmar que não sabe se consegue acabar com as cotas20, pois

depende do Congresso Nacional, mas em outra oportunidade afirmou que vai pelo menos

buscar uma diminuição do percentual de vagas ofertadas pela Lei21.

Nesta monografia tentei identificar a dificuldade das bancas em sistematizar critérios

objetivos de heteroclassificação dos pardos e os desafios da implantação de reserva de vagas

por meio da heteroidentificação na Universidade Federal Fluminense. A dimensão da fraude é

muito pequena em uma política que influencia diretamente mais de mil negros

semestralmente na UFF, um levantamento realizado pela Folha de São Paulo apurou que pelos

menos 163 alunos foram expulsos de universidades federais desde 2017 por conta de fraudes

21 Bolsonaro volta a negar racismo e diz: "sempre questionei a questão de cotas". Disponível
https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/eder-content/2018/08/24/bolsonaro-promete-reduzir-cotas-pa
ra-universidades-e-concursos.htm Acesso em 14/05/2021.

20 No Roda Viva, Bolsonaro questiona escravidão e cotas. Disponível em
https://exame.com/brasil/no-roda-viva-bolsonaro-questiona-escravidao-e-cotas/ Acesso em 14/05/2021.

19 Bolsonaro volta a negar racismo e diz: "sempre questionei a questão de cotas”. Disponível
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/05/4923113-bolsonaro-volta-a-negar-racismo-e-diz-sempre-
questionei-a-questao-de-cotas.html Acesso em 14/05/202.
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no sistema de cotas raciais, num universo de 823.843 estudantes matriculados na rede pública

de ensino superior22. As expulsões resultaram das mais de 1.188 denúncias, que geraram 729

processos administrativos, registradas nas 26 universidades que compartilharam informações

com o jornal23. O universo de 1.140 alunos matriculados na UFF em 2018.2 nos processos de

PPI apresentados anteriormente na Tabela 1, demonstra a importância e a eficácia da política

de cotas.

Essa pesquisa, desde o seu início, está inspirada na manutenção dessa política – Ações

Afirmativas – da qual sou fruto. Sem as cotas étnico-raciais nas universidades, provavelmente

eu não estaria em uma. E é importantíssimo que lutemos para sua continuação, pois um

benefício conquistado por muita luta não pode simplesmente acabar, sem ao menos, resolver

as disparidades que justificaram sua criação.

Ao buscar identificar os desafios de implantação das Bancas de Heteroidentificação

não pretendi me opor às correções de situações de usurpação de vagas por pessoas não aptas à

aplicação da política, mas de buscar apontar como os modos de exercer essa tecnologia de

governo (FOUCAULT, 1990) pode funcionar como um dispositivo de poder que resulte em

um processo distinto – a exclusão – do objetivo da política – a inclusão. Se desde os anos

1980, a luta do Movimento Negro foi a de defender que o “pardo” é negro, não se pode

retroceder na construção de um processo que tem apontado como a política da mestiçagem

tem usos distintos quando se refere a garantia de direitos. Garantir que a vaga seja de pretos,

pardos e indígenas é algo diferente de assegurar que os brancos não as ocupem. Há que se

buscar meios e modos para que a branquitude não controle os procedimentos e deturpem o

objetivo das ações afirmativas.

23 Fraudes em cotas raciais geraram 163 expulsões e 729 processos. Disponível em
https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2020-08-17/fraudes-em-cotas-raciais-geraram-163-expulsoes-e-729-pr
ocessos.html Acesso 14/05/2021

22 Ver
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior
_2017-notas_estatisticas2.pdf, acesso em 14/05/2021.
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Anexos

22 a 25 de Maio de 2019, Praça Araribóia - Centro, Niterói e Campo de São Bento, Icaraí,

Niterói.
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