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RESUMO 

 

O artigo apresenta a organização de um Coletivo Negro formado dentro da 
Universidade Federal Fluminense com ativismo para além do campus universitário.  
Tomou-se como ponto de partida uma pesquisa realizada com participantes do 
Coletivo, e como base para reflexão etnográfica e apontamentos pertinentes a 
temática do trabalho autores que abordam movimentos sociais, questão racial no 
Brasil e a Ação afirmativa conhecida como sistema de cotas. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Movimento Social. Raça. Sistema de Cotas. 
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ABSTRACT 
 

 
The article presents the organization of a Black Collective formed within the 
Universidade Federal Fluminense with activism beyond the university campus. It was 
taken as a starting point a research carried out with participants of the Collective, and 
as a basis for ethnographic reflection and pertinent notes the theme of the work authors 
that address social movements, racial issue in Brazil and Affirmative Action known as 
quota system. 
 
 
KEYWORDS: Social Movement. Breed. Quota System. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como ponto de partida a observação de um grupo de 

alunos e alunas negros que sempre se reuniam na tenda, em salas e no auditório da 

Universidade Federal Fluminense - UFF. Através da observação da movimentação 

deste grupo de estudantes resolvi me aproximar e saber mais a respeito.  Foi assim 

que conheci o Coletivo Mercedes Baptista, um coletivo universitário formado por 

alunos negros.  Inicialmente pensei em conversar com estes alunos e alunas e saber 

se permitiriam que eu fizesse o meu Trabalho de Conclusão de Curso sobre eles e se 

estavam dispostos a contribuir para a minha pesquisa. Concordaram e gostaram da 

ideia de se tornarem o tema da minha pesquisa e eu me senti privilegiada por ser a 

primeira discente a falar sobre eles em um TCC. 

O grupo passou a se reunir para defender causas em comum por acreditarem 

que unidos são mais fortes e que o racismo, o preconceito, a homofobia e o discurso 

contra as cotas raciais, só podem ser combatidos se forem sempre lembrados e 

falados. Os direitos garantidos por lei são muitas vezes negados, fraudados e até 

mesmo vedados, impedindo, assim, a inclusão e o reconhecimento da população 

negra de participar dos espaços que lhe confiram visibilidade positiva no combate aos 

estereótipos negativos, historicamente construídos e consolidados na forma de 

preconceitos e racismo. Destaco de forma geral o surgimento e objetivos dos 

movimentos sociais na luta da igualdade como um todo e a importância das políticas 

de reparação para as minorias socialmente e economicamente menos abastadas da 

sociedade e também a concepção de racismo abordada por Almeida (2018), 

entendendo o racismo como sendo sempre estrutural, pois é um processo histórico 

político que manifesta em meio as instituições. 

De forma mais especifica, o objetivo deste trabalho consiste em apresentar a 

forma de organização do coletivo negro universitário Mercedes Batista, quais são as 

suas reivindicações, dificuldades, quais são os temas discutidos por este coletivo na 

universidade.  Para atingir os objetivos propostos, foram enviados questionários 

individuais online formulados no google forms, através do grupo de whatsApp do 

coletivo.  Além do questionário, também foram realizados grupos focais e o 

acompanhamento de algumas reuniões do coletivo.  Cabe destacar que não 

acompanhei todas as reuniões presenciais do Coletivo, então também procurei 
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aproveitar cada momento junto desses alunos e realizar um breve trabalho 

etnográfico. 
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1 COMO SURGEM OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

 
Ao longo da história, a democracia tem conquistado o seu espaço através da 

conquista de direitos. Por isso mesmo, a história da conquista da democracia é 

também a história dos muitos movimentos sociais que têm lutado pelo 

estabelecimento de direitos individuais e coletivos que constroem o caminho da 

experiência da liberdade, pois a democracia não é algo que está posto, ela é um 

exercício constante.  Gohn (2008) sintetiza os movimentos sociais como “ações 

sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de 

a população se organizar e expressar suas demandas”.  Essas ações desenvolvem 

um processo de criação de identidades em espaços coletivos não institucionalizados, 

gerando transformações na sociedade, numa conjuntura específica de relações de 

força na sociedade civil.  

A partir da Grécia Antiga, do nascimento e o desenvolvimento da filosofia 

clássica, até os nossos dias, a democracia é uma temática que tem sido pauta das 

grandes discussões filosóficas, políticos e sociais. foram concebidas diversas formas 

de democracia bem como vários conceitos de acordo com a cultura de cada nação, 

grau de poder exercido. Neste sentido podemos recorrer à Noberto Bobbio (2004, 

p.53) que ressalta: “Da idade clássica a hoje o termo ‘democracia’ foi sempre 

empregado para designar uma das formas de governo, ou melhor, um dos diversos 

modos com que o governo na qual o poder político é exercido pelo povo.” 

Nossa Constituição (1988), concebe a democracia representativa e 

participativa, no qual predomina como pressuposto a existência de um processo 

dinâmico, com a existência de uma sociedade aberta e ativa, que no decorrer desse 

processo, oferece aos cidadãos a possibilidade de desenvolvimento integral, liberdade 

de participação crítica no sistema político e condições de igualdade econômica, 

político e social, o que nos leva, contudo, a pensarmos que a democracia em seu 

sentido mais genérico, pressupõe uma participação verdadeiramente ampla, de 

efetiva contribuição representativa de toda sociedade na produção dos mecanismos 

de decisão sobre os rumos que a sociedade deve tomar, porém, na realidade brasileira 

devemos levar em conta, que a tal representatividade foi e ainda é negada a uma 

grande parte da população que é invisibilizada e abastada do processo democrático, 

neste cenário o movimento social toma forma e se organiza para dar respostas aos 

problemas expostos neste contexto vivido. 
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O movimento social em si é constituído pelas demandas que configuram sua 

identidade, o espaço do conflito, e, através de bases, lideranças e assessorias que ao 

se organizarem se articulam com diferentes estratégias para formar redes de 

mobilizações fazendo uso de práticas comunicativas que vão desde um protesto, aos 

mais modernos recursos tecnológicos que podem e dão suporte as diversas formas 

de sustentar e propagar suas reivindicações e ações, assim, Gohn (2008) ressalta 

que: 

Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que 
variam da simples denúncia, passando pela pressão direta 
(mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à 
ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.) até 
as pressões indiretas. Na atualidade, os principais movimentos sociais 
atuam por meio de redes sociais, locais, regionais, nacionais e 
internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios 
de comunicação e informação, como a internet. Por isso, exercitam o 
que Habermas denominou de o agir comunicativo. A criação e o 
desenvolvimento de novos saberes, na atualidade, são também 
produtos dessa comunicabilidade. (GOHN, 2008, p. 335) 

 

De acordo com a autora, historicamente os movimentos sociais existiram como 

um espaço de atividade e experimentação social favorável a desmistificar a realidade 

social para então, através de ações coletivas, buscar minimizar os conflitos:    

Os movimentos realizam diagnósticos sobre a realidade social, 
constroem propostas. Atuando em redes, constroem ações coletivas 
que agem como resistência à exclusão e lutam pela inclusão social. 
Constituem e desenvolvem o chamado empowerment1 de atores da 
sociedade civil organizada à medida que criam sujeitos sociais para 
essa atuação em rede. Tanto os movimentos sociais dos anos 1980 
como os atuais têm construído representações simbólicas afirmativas 
por meio de discursos e práticas.  Criam identidades para grupos antes 
dispersos e desorganizados, como bem acentuou Melucci (1996). Ao 
realizar essas ações, projetam em seus participantes sentimentos de 
pertencimento social. Aqueles que eram excluídos passam a se sentir 
incluídos em algum tipo de ação de um grupo ativo. (p. 336) 
 

As adesões individuais aos coletivos são oriundas de muitas causas expressas 

em demandas plurais socialmente construídas. A desigualdade social é 

consequentemente associada a certos grupos sociais, favorecendo a sua 

naturalização, e se estabelecendo como um campo fértil para a sociedade funcionar 

conveniente a seu favor, em contrapartida, temos na busca pelo direito e justiça social 

a constituição desses grupos. 

 
1 Grifo do autor. 
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Através de reflexões sobre os conceitos de justiça social temos em Fraser 

(2001) a busca em discutir questões sobre as reivindicações de igualdade e 

reconhecimento por meio de argumentos que versam sobre a justiça social ser 

cunhada por meio de uma complementariedade da redistribuição e do 

reconhecimento. A autora chama atenção para os dois tipos de reivindicações que 

versam sobre a sociedade. De um lado, estão às reivindicações redistributivas e por 

outro, as políticas de reconhecimento.  A primeira “pretende buscar uma distribuição 

mais justa de recursos e riquezas [...] dos ricos para os pobres e (até há pouco) dos 

proprietários para os trabalhadores” (FRASER, 2001, p. 7). Essas reinvindicações 

redistributivas são as que perduram na sociedade por mais de 150 anos e 

“constituíram o paradigma para a maior parte das teorias sobre justiça social” (Ibid). 

Sobre a segunda forma de se atuar e buscar por justiça social, as políticas de 

reconhecimento ganham cada vez mais destaque nesse campo, pois tem como 

objetivo englobar as diferenças sociais sem generalização como por exemplo, ter um 

“acolhimento onde a assimilação nas normas culturais majoritárias ou dominantes não 

seja mais o preço que se tenha de pagar por igual respeito”. (Ibid). A autora defende 

que as demandas por reconhecimento são relativamente recentes na sociedade 

contemporânea, fazendo parte de uma evolução da sociedade capitalista, uma época 

chamada por ela de “era pós-socialista”. 

Com vistas ao combate às desigualdades sociais (tanto no que se refere às 

reivindicações redistributivas, quanto no que concerne às demandas por 

reconhecimento), algumas medidas vem sendo tomadas, como por exemplo, as 

políticas das ações afirmativas que são ações voltadas para grupos específicos que 

se encontram em posição desprestigiada socioeconomicamente por razões históricas, 

que serão aqui brevemente retratadas, na discussão do próximo item desse capítulo, 

enfatizando, contudo, o movimento negro enquanto foco de algumas ações 

afirmativas e a formação do coletivo Mercedes Baptista, objeto de minha pesquisa. 
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2. CONTEXTUALIZANDO AS IDEIAS DE RAÇA E O MOVIMENTO NEGRO 

 
Todas as grandes transformações no mundo que tiveram suas origens no 

campo das questões raciais devem ser entendidas como parte da resistência de um 

povo que vem sendo violentado ao longo dos tempos, em detrimento de um processo 

socialmente construído para colocá-lo em condição de subalternidade. 

Como vimos anteriormente os movimentos sociais são entendidos como ações 

sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural com vistas a lutar contra as mazelas 

expressas nas desigualdades sociais vivenciadas por determinados grupos 

inferiorizados por causa de sua raça, sexo/sexualidade, cultura, etc. 

Dentre a ações coletivas que buscam tratar da diversidade e dos direitos 

encontramos o movimento negro, como forma de conquista e reafirmação do seu lugar 

de existência. Este movimento social traz em si uma crescente discussão nos últimos 

anos. Ao trazer o debate sobre o racismo para a cena pública e indagar as políticas 

públicas e seu compromisso com a superação das desigualdades raciais, busca-se, 

assim ressignificar e politizar a raça. 

Retomando um pouco mais a questão da democracia e do direito, não podemos 

pensa-la sem remetê-la a desigualdade racial.  Não há como pensar a democracia 

num contexto onde se naturaliza a ideia de não haver participação política e efetiva 

da maioria da população, que é caracterizada por pessoas negras, majoritariamente 

submetida aos mais variados processos de violência e opressão ao longo dos tempos. 

Um processo democrático não deve contemplar a exclusão e silenciar uma parte 

significativa da sociedade que é composta por pessoas negras, numa democracia 

deve haver equalização de direitos, levar em conta que essas pessoas possuem 

saberes importantíssimos que podem e devem contribuir com a sociedade como um 

todo.  

Para tratar das questões raciais, é importante deixar explícito, aqui, alguns 

conceitos, tais como raça, racismo, preconceito e discriminação, tomando como 

referencial as definições abordadas pelo professor e autor Silvio Almeida (2018, p. 

40). Em relação à raça Almeida diz que este conceito não é estático, mas dependente 

das relações vigentes entre os grupos sociais. De acordo com o autor o conceito de 

raça serve para garantir o funcionamento de normas sociais, ou seja, “é uma relação 

social, o que significa dizer que a raça se manifesta em atos concretos ocorridos no 

interior de uma estrutura social marcada por conflitos antagônicos” (ALMEIDA, 2018 
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p. 40). A raça é uma questão absolutamente ligada ao contexto histórico, podendo ser 

identificada a partir das características físicas e biológicas que levam as pessoas a 

poderem ser identificadas a partir das características comuns de um grupo, ou a partir 

de um pertencimento a certas práticas culturais onde as pessoas são racializadas 

porque comungam dessas mesmas práticas. 

Antes da modernidade, a concepção do termo raça tinha sentido diferente ao 

que tem hoje, e essa compreensão só passa a ganhar essa configuração a partir do 

século XVI ganhando seus contornos no século XIX.  No século XVI ganha sentido de 

classificação de seres animais depois seres humanos, no iluminismo na modernidade 

ganha outro sentido no século XIX o sentido científico (p. 24). Segundo Almeida, a 

definição de raça que temos hoje é um fenômeno da modernidade. Por meio da raça 

a gente pode estabelecer e justificar meios de intervenção de controle, não há como 

desvinculá-la da história e da política e consequentemente a uma relação de poder 

organizado e sistematizado. 

O processo de reprodução das condições em que a raça representa um papel 

fundamental na vida social chama-se Racismo. Trata-se de um processo em que as 

condições da desigualdade racial são reproduzidas social e historicamente política e 

economicamente. 

Racismo é um sistema de reprodução de condições objetivas e subjetivas, 

é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como 
fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou 
inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios, a 
depender ao grupo racial ao qual pertençam (ALMEIDA, 2018, p. 25). 
 

Assim, o racismo de acordo com Almeida (2018) é um elemento muito 

complexo e pode ser definido mediante a concepção individualista, institucional e 

estrutural. 

Se considerarmos que o racismo é uma relação entre indivíduo este é 

entendido como o racismo na concepção individualista, ou seja, como uma 

manifestação de relação interpessoal considerando assim, que o racismo é sempre 

um ato consciente, um ato de alguém realizou conscientemente.  Nesta concepção a 

manifestação do racismo é sempre vista como algo ilegal e que possibilitará, se 

requisitado, a busca por soluções jurídicas criminalizando ou fazendo quem praticou 

o ato a pagar indenização por danos morais, e também, a busca por criação de leis 

ou estabelecimento de programas educacionais que contemplem questões raciais. 
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Não existe racismo fora de uma relação, uma relação contextualizada 

historicamente e politicamente estruturada.  Como é um processo, o racismo precisa 

de estruturas sociais para que a discriminação continue sendo sistêmica e esse poder 

funcione sempre no mesmo sentido. Nesse caso é necessário que exista mecanismos 

estatais funcionando, mecanismos ideológicos para reproduzir o imaginário social 

sobre o comportamento de pessoas e grupos racializados, mecanismo jurídicos que 

vão estabelecer o limite do comportamento das pessoas que vão pertencer a certos 

grupos e mecanismos de estrutura econômica. A estrutura em si é entendida pelo 

autor enquanto estado, ideologia, direito economia, e para que haja racismo como um 

processo sistêmico, estas estruturas tem que estar funcionando de forma alinhada.  

Assim, todo racismo é considerado estrutural porque ele só funciona se houver essas 

estruturas como sua base. 

O que queremos enfatizar do ponto de vista teórico é que o racismo 
como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, 
direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam 
discriminados de forma sistemática. Ainda que os indivíduos que 
cometam atos racistas sejam responsabilizados, o olhar estrutural 
sobre as relações raciais nos leva a concluir que a responsabilidade 
jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma 
máquina produtora de desigualdade racial (ALMEIDA, 2018, p.39). 
 

Para uma estrutura social funcionar é preciso que haja instituições que 

reproduzam comportamentos que transformam indivíduos em sujeitos, e, que vai 

naturalizar a existência de raça.  

O racismo institucional por sua vez, é uma manifestação parcial do chamado 

racismo estrutural, ele se dá na dinâmica das instituições, porque as estruturas sociais 

se manifestam por meio das instituições, ou seja, é o lugar das práticas sociais que 

vão dar sentido e continuidade as estruturas (a estrutura e as instituições que 

funcionam dentro da estrutura).  

Ao longo de suas análises explicitadas em sua obra O que é racismo estrutural? 

Almeida esclarece que o entendimento e diferenciação entre racismo estrutural e 

institucional é muito importante, pois se acharmos que o racismo é só institucional 

conseguimos de imediato definir a forma de combate-lo, ou seja, simplesmente mudar 

o funcionamento da instituição, a fim apenas de distensionar a dinâmica apresentada 

em forma de conflito.  O que não muda nesse caso a estrutura. 

Queremos destacar aqui, a política de ação afirmativa como a prática mais 

comum e muito importante destinada a combater o racismo institucional, pois a mesma 
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estabelece formas de mudanças da disputa de poder dentro da instituição, 

possibilitando que minorias socialmente consideras que disputam espaço dentro das 

instituições possam ter acesso a elas. O movimento negro ao longo de sua existência 

se articula às questões históricas, sociais, culturais, políticas e econômicas mais 

amplas (GOMES, 2012), e como anteriormente mencionado a ideia de raça vai sendo 

produzida e reproduzida por meio de um processo político. 

O movimento negro pode ser entendido como:  

(...) a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na 
sociedade abrangente, em particular os provenientes dos preconceitos 
e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de 
trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. Para o 
movimento negro, a “raça”, e, por conseguinte, a identidade étnico-
racial, é utilizada não só como elemento de mobilização, mas também 
de mediação das reivindicações políticas. Em outras palavras, para o 
movimento negro, a “raça” é o fator determinante de organização dos 
negros em torno de um projeto comum de ação. (Domingues, 2007, p. 
102 apud GOMES, 2012) 

 
Ao ressignificar o conceito de raça, o movimento negro indaga a própria história 

do Brasil e da população negra no país, e, explica como se processa o racismo dando 

outra visibilidade à questão étnico-racial, apresentando a raça como construção social 

e mostrando-a através de uma visão política, revelando sua construção no contexto 

das relações de poder onde visões distorcidas, negativas e naturalizadas sobre os 

negros (sua história, cultura, práticas e conhecimentos) são formadas.  

O grande desafio do movimento negro brasileiro, especialmente a partir da 

década de 1970, foi enfrentar o “mito da democracia racial”, que ganhou força 

principalmente após a repercussão da obra Casa grande & Senzala, de Gilberto 

Freyre, em 1933. Segundo esse mito, as relações de raça no Brasil seriam 

harmoniosas, porém, a miscigenação seria a contribuição brasileira à civilização do 

planeta. Seguindo essa linha de pensamento, como não haveria preconceito de raça 

no Brasil, o atraso social do negro dever-se-ia exclusivamente à escravidão (e não ao 

racismo). 

 De forma ampla destacamos algumas das pautas do movimento negro no 

Brasil: luta por redistribuição; fim da diferença salarial entre negros e brancos; 

desenvolvimento de ações voltadas à redução da desigualdade social existente entre 

brancos e negros como cotas nas universidades públicas; ações contra ideias racistas 

e estereótipos que remetem o espaço do negro na sociedade somente relacionado ao 

esporte e à música; o estereótipo da mulata onde as mulheres são relacionadas à 
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sensualidade e também onde apenas os brancos podem ter aparência de líderes; lutar 

para que a história da resistência negra seja contada nas escolas e para que a 

herança afro-brasileira seja reconhecida. 

Inúmeras são as dificuldades vivenciadas pelo povo negro em todas as esferas 

da sociedade, e, as vivenciadas pela maioria dos alunos negros dentro da 

universidade, nestes me incluo, muitas vezes são ainda mais desafiadoras.  Enquanto 

mulher negra, estudante, dona de casa e inserida no processo de trabalho, vejo que 

as questões cotidianas tornam-se um fator agravante no ambiente univresitário, a 

permanência e dedicação na dinâmica de estudos, dentro e fora do campus, fica muito 

comprometida, e chega a ser conflitante, pois nós negros temos a oportunidade de 

estarmos inseridos, porém, muitos fatores, onde o maior deles é o social, acabam nos 

desencorajando chegar ao final da jornada. 

Uma das práticas executadas pelo movimento negro, dentro da universidade, 

que vivenciamos e a qual nos aproxima do mesmo é o fortalecimento de todos nós, 

seja através das reflexões que ampliam nosso horizonte, seja através da construção 

de mecanismos reforçadores à nossa expressão e desenvolvimento dentro de 

qualquer espaço onde a resistência negra mostre através de debates e embates (se 

preciso) que não existe democracia racial e todas mazelas enfrentadas, e isso vemos 

expresso em nosso dia a dia, e por não encontrarmos muitas oportunidades para essa 

discussão acabamos nos atraindo, assim como foi a organização do Coletivo 

Mercedes Batista e minha inserção e de muitos outros participantes ao longo de 

criação. 
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3 O COLETIVO MERCEDES BAPTISTA: FORMAÇÃO E ATIVISMO 

 
Este capítulo se dedicará a falar sobre a formação e atuação de um coletivo 

negro formado por alunos e alunas no contexto educacional de uma universidade 

pública no município de Campos dos Goytacazes: o coletivo Mercedes Baptista.  

Trata-se de um grupo de alunos oriundos dos vários cursos de graduação oferecidos 

pela Universidade Federal Fluminense. 

 Ao despertar o interesse em falar do coletivo Mercedes Baptista em meu 

trabalho procurei entrar em contato com o grupo e conhecer um pouco a sua história. 

De acordo com os relatos dos alunos que participaram de nossa conversa o coletivo 

surgiu com um grupo de pessoas que já estavam associadas há algum tipo de 

movimento social2, dentro e/ou fora da universidade. Comumente, discussões sobre 

sociedade e universidade, espaço estudantil e movimento estudantil também foram 

abordadas entre eles, corroborando, com o que Gohn (2010, p. 336) nos aponta: “Os 

movimentos sociais realizam diagnósticos sobre a realidade social, constroem 

propostas, propõem debates”. 

Os alunos do coletivo também relataram que já estavam envolvidos nas 

discussões políticas da Universidade, falavam sobre desigualdade, mas as questões 

raciais estavam em segundo plano, nunca eram amplamente debatidas, então um 

grupo de alunos mais antigos dos cursos de Serviço Social e Geografia da UFF 

decidiram se aprofundar nessa temática das questões raciais e resolveram criar um 

grupo, onde essas questões fossem debatidas em sua ampla face. 

As práticas iniciais do Coletivo se deram por meio de diversas formas de 

aproximação com os alunos negros da UFF. Geralmente perguntavam para esses 

alunos como era ser negro na universidade. Com o passar do tempo mais alunos 

pretos foram entrando na UFF e com isso o grupo ganhou força e foi crescendo. O 

grupo ressaltou que, “o que não era discutido e nem ensinado em sala de aula e nem 

nos espaços estudantis, passou a ser discutido entre este grupo”. 

Ao questionar o nome dado ao grupo os alunos que participaram responderam 

que este foi escolhido em homenagem a uma bailarina negra campista, que foi a 

 
2 Gohn (2010) conceitua os movimentos sociais como manifestações, mobilizações, concentrações, 

passeatas, marchas, de ações coletivas, com ações concretas de caráter sócio-político e cultural que 
adotam estratégias de organização popular para expressar suas demandas tais como denúncias: “são 
fontes de inovação e matrizes geradoras de saberes. Entretanto, não se trata de um processo isolado, 
mas de caráter político-social” (2010, p. 333). 
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primeira bailarina negra a dançar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nascida em 

20 de maio de 1921 na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, Mercedes Baptista foi 

bailarina e coreógrafa brasileira, a primeira negra a integrar o corpo de balé do Teatro 

Municipal. Foi responsável pela criação do balé afro-brasileiro, inspirado nos terreiros 

de candomblé.  Era de origem humilde e vivia do trabalho de sua mãe que era 

costureira, ainda jovem mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro.   

Na década de 1940 ingressou na Escola de Danças do Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro, tendo a oportunidade de estudar com Maria Olenewa, Yuco Lindberg e 

Vaslav Veltchek. Em 1947 torna-se a primeira mulher negra a ingressar como bailarina 

profissional no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mesmo fazendo parte do corpo de 

Baile do Teatro, foi poucas vezes escalada para apresentações.  Em entrevistas e 

bibliografias a artista declara que sofreu preconceito.  

A artista conheceu e passou a acompanhar seus ideais de Abdias e do 

Nascimento e o Teatro Experimental do Negro, que pretendia abrir espaço para o 

negro no teatro moderno, já que até então ele estivera relegado a papeis secundários, 

de empregados serviçais, ou de meros tipos populares, malandro, mulata faceira, 

baiana, etc., (o que não mudou até hoje). Mercedes participou de diversos eventos 

promovidos pelo TEN, em 1948, fora eleita a Rainha das Mulatas. No ano de 1950, 

tornou-se membro do Conselho de Mulheres Negras.  Em meados da década de 50 

teve uma grande oportunidade, pois foi escolhida pela coreógrafa, antropóloga e 

militante afro-americana Ketheterine Dunham para estudar dança nos Estados Unidos 

junto a sua companhia, foi para Nova Yorque onde ficou por um período aproximado 

de um ano e meio, tendo aulas de dança moderna, danças dos Haiti, participou do 

processo de luta pela valorização racial que era a especialidade de Ketherine, além 

de lecionar balé clássico para o grupo de bailarinos.  Mercedes retornou ao Brasil e 

no final de 1951, no Rio de Janeiro, fundou o Ballet Folclórico Mercedes Batista, um 

grupo formado por bailarinos negros que desenvolviam pesquisas e divulgava a 

cultura negra e afro-brasilleiras.  O grupo ganhou respeito e fama social, 

apresentaram-se em vários países da América do Sul e na Europa.   

Em 1963, a bailarina foi coreógrafa da Comissão de frente no desfile da 

G.R.E.S Acadêmicos do Salgueiro, do Rio de Janeiro, que dançou o minueto, num 

cenário composto com a igreja da Candelária ao fundo.  O Salgueiro ganhou o 

carnaval, com um desfile que se tornou referência, influenciando e mudando o rumo 

dos desfiles das escolas de samba com alas coreografadas.  Novidade esta que trouxe 
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notoridade púbica e Mercedes ainda coreografou para televisão, teatro e cinema.  

Ministrou vários cursos fora do Brasil, teve consistência e prestígio para introduzir na 

Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro a disciplina dança afro-

brasileira.  Foi homenageada em 2005 através da exposição "Mercedes Baptista: a 

criação da identidade negra na dança", com curadoria de Paulo Melgaço e Jandira 

Lima.  No ano seguinte é lançado um documentário sobre a sua trajetória, intitulado, 

Balé de Pé no Chão - A dança afro de Mercedes Baptista dirigida por Lílian Sola 

Santiago e Marianna Monteiro.  Logo após sua exposição em 2007 foi lançado o livro 

Mercedes Baptista: a criação da identidade negra na dança, de autoria de Paulo 

Melgaço, publicado pela Fundação Cultural Palmares.  Em 19 de agosto de 2014, 

Mercedes Baptista morreu aos 94 anos de idade no Rio de Janeiro.  Uma grande 

perda para todos que conheceram a sua trajetória, ela era uma mulher negra de 

representatividade, de luta e de perseverança, pois além de lutar por si e conseguir, 

não deixou o seus fora, deu oportunidade aos demais negros dançarinos por saber 

das dificuldades que estes também enfrentavam. 

As reuniões do coletivo Mercedes Batista são abertas ao público, todos que 

estão dispostos a discutir assuntos sobre cotas raciais, discriminação, racismo dentro 

e fora da universidade, preconceito e outros assuntos pertinentes que afetam o povo 

preto dentro e fora da instituição, podem fazer parte do Mercedes Batista.  No início o 

objetivo do coletivo era atuar principalmente no município de Campos, mas como a 

maioria dos estudantes não era campista, acabou se tornando um coletivo 

universitário. 

A forma de atuação do coletivo Mercedes Baptista pauta-se em debater como 

levar para a sala de aula questões sobre o racismo institucional, preparar futuros 

docentes dentro dos coletivos para que estes possam trazer para as salas de aulas 

pedagogias que despertem interesse e respeito sobre temas relacionados às 

questões raciais, LGBT, feminismo, religiões, etnias, etc. O coletivo está além dos 

muros da Universidade, pois atua nas ruas, em outras universidades, participam de 

Conferências Estaduais, Municipais e sessões municipais. Estão também presentes 

em comunidades da cidade buscando alternativas para melhorar, resgatar e fortalecer 

a conscientização, com projetos abertos a realidade de cada lugar. 
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O coletivo MB vivenciou momentos importantes ao longo de sua formação, 

gostaria de destacar dois deles: as eleições presidenciais (2018) e o convite para 

participar do 6º ENUNE (O 6º Encontro de Negros e Negras e Cotistas da UNE3). 

Com intuito de discutir estratégias para a votação do segundo turno das 

eleições de 2018 para Presidente do Brasil e para Governador do estado do Rio de 

Janeiro, o Coletivo Mercedes Batista se reuniu com outras entidades da sociedade 

civil da cidade de Campos dos Goytacazes para discutir estratégias para a votação 

do segundo turno. O Coletivo foi de grande valia, pois alguns integrantes fizeram 

cartazes para a organização de um ato público, contra o armamento, em defesa da 

democracia, dos direitos, do reconhecimento e contra a intolerância. No entendimento 

do Coletivo MB e de todos participantes desse ato, a população negra seria ainda 

mais prejudicada.  Nessa reunião havia Instituições representantes do movimento 

negro como a MNU (Movimento Negro Unificado), UNEGRO (União de Negros pela 

Igualdade), o Coletivo Negro da UENF.  

O ato sairia da Praça Alberto Sampaio rumo ao terminal de ônibus da cidade, 

e foi pedido que todos os participantes usassem, de preferência, blusas brancas, 

simbolizando a paz e a neutralidade partidária, a fim de que o movimento não fosse 

associado a nenhum partido e sim as causas postas em pauta, já que o ato era em 

defesa do país e não de algum partido.  Esse ato tinha por objetivo convencer os 

eleitores indecisos a não votarem no então candidato à presidência Jair Bolsonaro, 

pois suas propostas demonstravam retrocesso nas conquistas de direito sociais.  Os 

organizadores do ato, tinham por objetivo unir forças de todo movimentos possíveis, 

coletivos, instituições, ativistas e toda sociedade civil negra para irem as ruas.  

Após esse dia da discussão e trocas de ideias de como seria organizada a 

abordagem aos eleitores indecisos da cidade, foi feito um grupo no WhatsApp para 

trocas de informações sobre o dia e o roteiro da caminhada pela cidade de Campos, 

o grupo se chamava de Ato do Movimento Negro, pois os organizadores não estavam 

ligados a nenhum partido, apenas queriam defender alguns direitos que demoraram 

muito para serem conquistados, pois “nenhum partido representa, não tem 

compromisso com as pautas da população negra, nosso objetivo central e estratégia 

de sobrevivência do povo preto é a tentativa de conscientização dos indecisos em 

relação ao inominável” (palavras dos organizadores).  Após a primeira reunião ficou 

 
3 UNE – União Nacional dos Estudantes. 
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acordado de se fazer um grupo no WhatsApp para trocas de informações até o dia do 

Ato.  O espaço foi aberto a todos os ativistas de movimentos sociais das demais 

correntes do movimento negro da cidade de Campos dos Goytacazes e a todos e 

todas comprometidos com a luta antirracista e era vedado no grupo qualquer assunto 

referente a qualquer partido.  

Houve uma segunda reunião para acertar os últimos detalhes, como horário, 

trajeto e mobilização do ato.  Foram feitas 3000 tiragens de panfletos informativos a 

serem usados no ato, a finalidade não era apenas de se entregar os panfletos e sim 

conversar com as pessoas sobre a defesa e descriminação dos direitos humanos, 

dados sobre armamento, a importância da força dos sindicatos para os trabalhadores, 

a PEC (Projeto de Emenda Constitucional) do teto para os investimentos públicos (em 

educação, saúde,  segurança pública, etc.), também foi citado a importância do não 

consumo de drogas ilícitas, quaisquer que fossem, por parte dos participantes do ato 

para não sofrerem nenhuma represaria da polícia e que os que pudessem usassem 

blusas brancas.  O Ato ocorreu no dia 26 de outubro de 2018 na Praça Alberto 

Sampaio às treze horas e percorreu várias ruas do centro da cidade. Foi um lindo 

trabalho de todas e todos que lutaram bravamente por algo que acreditavam e 

acreditam, de que nenhuma gestão terá poder sobre este povo guerreiro de luta, que 

nunca fugiu nem fugirá da batalha. Um texto muito repetido no grupo: 

Os negros são humanos, não super-humanos. Como qualquer um, 
possuem personalidades diversas, interesses financeiros e aspirações 
distintas. Há negros que jamais lutarão pela liberdade, há outros que 
procuram obter com a luta, vantagens pessoais e há outros que 
colaboram com os opressores. Tais fatos, não devem ser motivo de 
desespero. Todo grupo e todo povo possui sua parcela de covardes, 
oportunistas, e traidores (Martin Luther King). 
 

O segundo momento importante na história do MB aconteceu no mês de abril 

quando Coletivo foi convidado a participar do ENUNE (O 6º Encontro de Negros e 

Negras e Cotistas da UNE) que ocorreu nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2019 em 

Niterói (RJ), cujo mote é “MEU QUILOMBO, MEU LUGAR: Nas Ruas, Nas Periferias 

e Nas Universidades”. O Encontro tem como meta reunir estudantes de todo o país 

para debater uma perspectiva que supere o racismo na educação e na sociedade 

brasileira).  Foi a primeira vez que o ENUNE aconteceu fora de sua terra natal, 

Salvador (BA), e foi para a Universidade Federal Fluminense (UFF) campus Niterói 

(RJ). O VI ENUNE buscou reforçar a necessidade da auto-organização para 

resistência do povo negro.  Por falta de verba e outras questões o Coletivo negro da 
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universidade não pôde participar, porque seriam três dias de evento e como no ato da 

inscrição teriam que pagar por alojamento, alimentação e transporte, nem todos os 

integrantes do coletivo disponibilizavam dessa renda e, já que nem todos poderiam 

participar, foi acordado que nenhum deles participariam.  Por isso resolveram criar o 

próprio projeto dentro da universidade com os coletivos universitários e quem mais 

quisesse somar com o movimento negro, tendo como foco os secundaristas.  Os 

participantes eram o Coletivo Mercedes Baptista, o coletivo da UENF (Universidade 

Estadual Norte Fluminense), o MNU (Movimento Negro Unificado), O Colégio José do 

Patrocínio.   

Durante a construção desse evento, houve muitas discussões a respeito de 

quem deveria e poderia participar. Questões pessoais ligadas ao movimento negro da 

cidade estavam atrapalhando a organização do evento, questões que dificultaram o 

trabalho dos organizadores do evento. Os membros do coletivo da UFF queriam 

convidar uma Psicóloga negra que ajudava os jovens negros, ela atendia os jovens 

negros com preços acessíveis e como a maioria dos membros do coletivo já tinham 

sido atendidos por ela, ficou uma questão não só profissional entre eles, mas também 

pessoal.  Ao citar o nome dessa profissional para compor a mesa do evento, o coletivo 

descobriu que outros ativistas do movimento negro, não queriam a sua participação, 

por motivos pessoais, pois já se conheciam.  Ao ser chamada para participar do evento 

a psicóloga aceitou, mas deixou claro que não queria trazer desconforto aos demais 

participantes.  Eles deixaram bem claro que não participariam do evento se esta 

participasse, o que desaminou profundamente o coletivo que na reunião final, resolveu 

a não participar, pois achavam um absurdo, terem que chamar uma profissional da 

cidade do Rio de Janeiro para participar de um evento na cidade de Campos quando, 

já havia uma tão boa quanto e que sabia da realidade do povo preto da cidade, sem 

contar os gastos que teriam com transporte, hospedagem e alimentação com essa 

outra profissional em três dias de evento.  ”Não é o coletivo participando de algo 

projetado por outra instituição, é uma construção coletiva, se a gente não tem 

autonomia de trazer pessoas que são importantes para o nosso movimento, que 

somam com a gente, não vamos ficar como massa de manobra e muito menos como 

mão de obra pros outros”.  Durante essa frase de uma integrante do coletivo a votação 

começou e por unanimidade todos concordaram que o coletivo não participaria desse 

evento.  
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O coletivo questionou a falta de apoio da universidade, primeiro pela falta de 

estrutura não só para o coletivo e sim de maneira geral, a falta de convite ao coletivo 

para participarem de eventos deliberativos, ou seja, que oportunizam debates dentro 

da universidade.  Reclamaram por não serem chamados e quando são, estes são 

apenas para tratar das mesmas temáticas: violência e racismo. 

 

3.1. Caracterização do Coletivo Mercedes Baptista: A pesquisa  

 
A fim de conhecer um pouco mais da realidade vivenciada pelo coletivo, foi 

realizado uma pesquisa em que os dados foram obtidos através de questionários 

eletrônicos individuais, formulados no Google Forms4 e disponibilizado à todos 

participantes do coletivos através de um link de acesso postado no grupo fechado 

criado na rede social WhatsApp do grupo, e também foram realizados grupos focais e 

o acompanhamento de algumas reuniões do coletivo onde pude apresentar a proposta 

do meu trabalho e entender a dinâmica do coletivo. 

Alguns conceitos foram fundamentais para nortear nossa pesquisa, entre os 

mais utilizados destacam-se os de movimentos sociais, questão racial, e cotas. Adotei 

como metodologia a pesquisa quanti-qualitativa, pois através desta metodologia 

poderia não apenas obter indicadores quantitativos, como também ouvir o sujeito 

pesquisado, conhecendo um pouco da sua realidade e a percepção que tem da 

mesma.  De acordo com Minayo e Sanches, 

A relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetividade e 
subjetividade não se reduz a um continuum, ela não pode ser pensada 
como oposição contraditória. Pelo contrário, é de se desejar que as 
relações sociais possam ser analisadas em seus aspectos mais 
“ecológicos” e “concretos” e aprofundadas em seus significados mais 
essenciais. Assim, o estudo quantitativo pode gerar questões para 
serem aprofundadas qualitativamente, e vice-versa (MINAYO; 
SANCHES, 1993, p. 247).  
 

Infelizmente a primeira proposta de pesquisa que levei ao grupo foi 

desmotivadora, encontrei algumas dificuldades em relação ao preenchimento dos 

questionários, posto que este estava em folhas impressas e ao pedir o retorno das 

 
4 “Google Forms é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Os usuários 
podem usar o Google Forms para pesquisar e coletar informações sobre outras pessoas e também 
podem ser usados para questionários e formulários de registro. As informações coletadas e os 
resultados do questionário serão transmitidos automaticamente.”  
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Forms) 
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mesmas, muitos não haviam preenchido por diversos motivos.  Em princípio tinha 

como objetivo realizar um número maior de entrevistas, porém, pude contar com 10 

participantes, e devido aos imprevistos e alteração do objeto de coleta de dados, 

passei a ter que utilizar o questionário na forma online. 

Assim, como toda técnica de pesquisa, as entrevistas apresentam limites. 

Alguns são característicos da própria interação social que tem seu curso nas 

entrevistas, outros são mais específicos da modalidade de entrevista grupal ou 

individual.   De acordo com Minayo: 

Por mais reconhecido que seja o método em questão, este deve 
sempre buscar a adequação às realidades da(s) região(ões) e do(s) 
grupo(s) social(is) às quais se destina. O simples cumprimento das 
normas e diretrizes contidas em consagrado manual de determinada 
metodologia não pode ser entendido como determinante da acuidade 
de um projeto. Ao contrário, pode se estar usando tal abordagem para 
legitimar uma realidade ilusória, não correspondente àquela 

população e/ou grupo social com o qual está relacionado (MINAYO, 
1998).  
 

Ao analisar os dados obtidos através dos 10 formulários preenchidos, foi 

possível identificar fatores importantíssimos que descrevem o perfil socioeconômico 

dos entrevistados, fatores que pesam em sua trajetória/permanência dentro da 

universidade e me permito dizer o que é ser negro dentro desse espaço. 

Assim, ficou constatado que todos participantes (100%) se autodeclaram pretos 

e tiveram acesso à universidade através do sistema de cotas raciais sem o qual seu 

ingresso não seria possível. Desse total, 60% vivenciaram todo seu processo escolar 

em escolas públicas. O acesso ao ensino superior tem se apresentado cada vez mais 

como uma realidade para a população negra, e é compreendido pelo movimento 

negro como uma possibilidade a mais de ascensão social, em contrapartida é no 

campo da educação que encontramos uma das maiores expressões do racismo e 

desigualdade. 

Quando perguntados se para eles as cotas são necessárias e porquê, todos os 

alunos entrevistados foram unânimes em afirmar que sim, eis algumas declarações: 

“Sim. Pois facilita o acesso de pretos e pobres à universidade 
considerando que pretos pobres e pobres em geral têm um déficit 
no processo de educação e precárias oportunidades na vida. E 
principalmente a importância de reconhecer uma dívida histórica que 
o Brasil tem com a população preta e indígena.” 
 
“São necessárias sim, por causa da desigualdade na educação, na 
sociedade em si e por todo atraso histórico com os negros e 
indígenas.” 
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“Sim, pois é uma grande oportunidade dos meus TENTAREM entrar 
na universidade.” 
 
“Sim. Elas colocam pessoas negras em uma posição de 
possibilidades, contrariam a estratificação social e, ainda, 
revolucionam o cenário de renda e produção de conhecimento na 
medida em que novas narrativas são inseridas.” 

 
Outro dado muito significativo apresentado envolve as questões econômicas 

como a principal dificuldade em se manter na universidade: 

“Econômica e falta de empatia dos professores.” 
 
“A maior dificuldade é financeira.” 
 
“Quando sem bolsa, a dificuldade é para alimentação e passagem.” 
 
“Dificuldades socioeconômicas (obviamente racialmente 
enviesadas), tanto que tenho morado do favor. A universidade diz o 
tempo inteiro que este não é o nosso lugar.” 
 
“Toda uma questão financeira e de saúde mental.” 
 
“Falta de dinheiro.” 
 
“Minha saúde mental foi muito afetada pela condição financeira e 
isso sempre foi um grande problema porque não tinha certeza se 
continuaria estudando.” 
 

Mesmo que as cotas garantam a reserva de vagas e promovam a 

democratização através do aumento do número de estudantes tendo acesso ao 

Ensino Superior, toda essa conquista, muitas vezes, se torna ínfima se pensarmos a 

questão da permanência desses cotistas nos campos educacionais durante toda sua 

formação, ou seja, se conseguirão concluí-la ou se evadirão antes de conseguirem se 

formar.  Para que a Política de Cotas seja efetiva, não deve apenas se voltar ao 

acesso à universidade, e sim, ao mesmo tempo cuidar das condições inerentes a sua 

permanência no meio acadêmico. É necessário que sejam oferecidas condições para 

que os obstáculos e os desafios economicamente impostos contra sua permanência 

nas universidades sejam vencidos com políticas públicas verdadeiramente eficazes e 

não paliativas. 

No Brasil, o preconceito e a exclusão racial se deram – e ainda se dão – de 

forma velada, não institucionalizada e não reconhecida abertamente. Isso dificultou e 

dificulta em muitos casos a tomada de ações por parte do poder público. Ações como 

as políticas de ações afirmativas costumam ser vistas como afronta à igualdade de 
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oportunidades, ainda que muitas pesquisas revelem a desigualdade, a segregação e 

o preconceito. 

Diante de um grande cenário de exclusão social de minorias que são 

acometidas também pela a injustiça social encontramos em Fraser (2001) um caminho 

a ser seguido, que é tratar as reivindicações de igualdade e reconhecimento por meio 

de argumentos que versam sobre a justiça social ser cunhada por meio de uma 

complementariedade da redistribuição e do reconhecimento. Tomamos o 

reconhecimento na esfera das ações afirmativas, pois são formas de garantir 

oportunidades aos grupos cerceados de alcançar posições de poder. 

A implantação de ação afirmativa é recente no Brasil, a primeira mudança de 

postura do governo brasileiro em relação às questões raciais foi dada através da 

Constituição de 1988, que reconheceu e condenou o racismo, punindo-o como crime 

inafiançável (FRY; MAGGIE, 2005). Desde os anos de 1980 o Brasil já era conhecido 

internacionalmente pela desigualdade social, as péssimas qualidades da educação 

pública e uma ampla desigualdade racial em todos os níveis de aprendizagem.  Em 

1996, Fernando Henrique Cardoso, presidente do país, passou a dar mais atenção às 

políticas de ação afirmativa, formuladas pelo Movimento Negro brasileiro.  Segundo 

Guimarães (2003, p.4) a abertura para as ações não se deu apenas pelo fato do 

presidente ser sociólogo, e sim porque o país se vangloriava de não ter preconceito 

racial, questão essa que foi rapidamente rejeitada5. 

Finalmente em 2001, quando ocorreu Conferência Internacional de Durban 

(África do Sul), promovida pela ONU. O Brasil reconheceu em um fórum mundial, as 

desigualdades raciais do país, se comprometendo em reverter esse quadro adotando 

políticas de ações afirmativas, entre as quais os sistemas de cotas nas universidades.  

Após a Conferência Internacional de Durban, foi criado por decreto presidencial, o 

Conselho Nacional de Combate à Descriminação (CNCD), no âmbito da Secretaria de 

Estados dos Direitos Humanos, então vinculado ao Ministério da Justiça.  Um dos 

objetivos do Conselho foi à criação de políticas públicas afirmativas de promoção à 

 
5  Paula (2010, p.35) nos aponta a queda do mito da democracia racial no Brasil, fator importante no 
para criação de políticas de ação afirmativa ao Movimento Negro, pois foi, “por meio de um projeto de 
pesquisa patrocinado pela UNESCO convocou-se uma equipe de sociólogos e antropólogos como Roger 
Bastide, Oracy Nogueira, Florestan Fernandes, Otavio Ianni e Fernando Henrique Cardoso, dentre outros, 
para investigarem as relações raciais na sociedade brasileira. O resultado das pesquisas afirmava que no 
Brasil havia racismo e discriminação racial, ao contrário do que se apregoava.”  Contudo, não havia o que 
se negar ao que estava evidenciado em um estudo ao qual Fernando Henrique mesmo participara, além de 
outros trabalhos como sua tese de doutorado e um livro que tratavam dessa temática. 
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igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e de grupos sociais, raciais e 

étnicos que sejam objeto de discriminação racial ou de outras formas de intolerância.  

A Conferencia de Durban apresentou ao mundo realidades nas quais muitos 

países, principalmente o Brasil, tentavam abafar, pois não admitiam a existência de 

desigualdades raciais, mesmo que as suas Constituições promovessem direitos iguais 

para todos cidadãos.  Como um país que teve um passado colonial escravocrata por 

quase três séculos, que aboliu a escravidão, dando liberdade a um povo sem nenhum 

tipo de indenização pode falar de igualdade para todos os cidadãos?  Como essa 

gente (escrava) sobreviveria num mundo capitalista sem educação, terras e dinheiro?    

A política afirmativa, ficou conhecida no Brasil, como o sistema de cotas.  E em 

2001, o governo do Estado do Rio de Janeiro, reservou 40% das vagas para as 

populações negra e parda no acesso à Universidade do Estado Rio de Janeiro (UERJ) 

e à Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), conforme a Lei Nº 3.708, 

novembro de 2001, promulgada pelo Governador Anthony Garotinho. (DECRETO 

SERÁ ACRESCENTADO). A partir de 2008, 51% das universidades públicas do país 

estavam inseridas no programa.  Porém desde 2003 essa política já era praticada.  O 

critério para funcionamento do sistema de cotas pode ser definido pelas próprias 

instituições de acordo com as suas políticas e regulamentos. Com a aprovação da Lei 

nº 12.711, de agosto de 2012, conhecida também como Lei de Cotas, fica reservada 

uma parcela das vagas para os candidatos que estudaram o ensino médio em rede 

pública de ensino, onde também levam em conta critérios raciais.   

A Lei de Cotas é um instrumento que foi criado pelo Governo Federal para 

contemplar os estudantes de escolas públicas, de baixa renda, negros, pardos e 

indígenas (PPI) e pessoas com deficiência (PcD) para auxiliar o ingresso desses 

indivíduos no Ensino Superior.  Sancionada no dia 29 de agosto de 2012, a Lei de 

Cotas (Lei Nº 12.711) decreta que todas as instituições federais de ensino superior 

devem reservar, no mínimo, 50% das vagas de cada curso técnico e de graduação 

aos estudantes de escolas públicas. No caso dos cursos técnicos, tem que ter 

estudado todo o ensino fundamental na rede pública. Para os cursos superiores, o 

ensino médio. Dentro desta porcentagem, metade das vagas deve ser destinada aos 

estudantes de famílias com renda mensal igual ou menor que 1,5 salário mínimo per 

capita (por/para cada indivíduo). 

Em cada faixa de renda, entre os candidatos cotistas, são separadas vagas 

para autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência, 

http://vestibular.mundoeducacao.com/cotas/lei-cotas-entenda-como-funciona.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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proporcionalmente ao censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

no estado da instituição.  Veja a seguir a ilustração a com a distribuição do número de 

vagas entre os cotistas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de divisão de vagas nas instituições federais de ensino superior 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html 

 

O projeto de lei definia que o critério de seleção dos candidatos cotistas deveria 

ser o Coeficiente de Rendimento obtido pela média aritmética das notas do ensino 

médio. No entanto, a presidente Dilma Rousseff vetou esse texto e definiu que os 

candidatos cotistas poderão ser avaliados pelo Enem, com ou sem a utilização do 

Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Sendo assim, os beneficiados pela lei não 

precisam necessariamente fazer as provas do vestibular. 

Devido às denúncias de fraudes, algumas instituições públicas de ensino 

superior decidiram implantar comissões avaliadoras para verificação das cotas. No 

caso, além da autodeclaração que é feita pelos vestibulandos, a comissão também 

faz análises e até mesmo entrevistas com os candidatos aprovados pelo sistema de 

cotas, são as chamadas bancas de aferição. 

http://portal.mec.gov.br/cotas/sobre-sistema.html
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/como-funciona-sisu.htm
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Foi perante a primeira banca de aferição das cotas raciais que o coletivo 

Mercedes Baptista teve os primeiros diálogos com os coletivos universitários da 

Universidade Federal Fluminense de Macaé e de Niterói.  Para entendermos melhor 

sobre a banca de aferição e o porquê de sua criação, resolvi destacar esse assunto 

no próximo capítulo e a ligação do coletivo MB com as bancas de aferição da UFF. 

 

3.2 As Bancas de aferição: Coletivo MB no enfrentamento às fraudes cotistas  

 
Para dar continuidade à discussão referente às bancas de aferição frente a luta 

de legitimidade ao sistema de cotas, trataremos agora sobre essa questão que 

consiste em uma das principais demandas deste grupo de estudantes negros da UFF. 

O contato do coletivo da UFF de Campos com os coletivos de Niterói e de 

Macaé se deu por causa das fraudes que estavam acontecendo nas universidades 

para as cotas raciais em 2017 denunciadas pelo jornal Folha de São Paulo 

(26/09/2017)6, por isso surgiu a ideia de criar uma banca de aferição. A proposta veio 

de uma aluna chamada J da UFF- Niterói, essa aluna convidou todos os coletivos 

negros de diversas UFF para dialogar. Como resultado dessa mobilização os coletivos 

negros universitários ficaram mais próximos e ganharam mais força. O coletivo 

Mercedes Baptista mantém um diálogo direto e constante com o coletivo negro da 

UENF- Universidade Estadual Norte Fluminense pela proximidade, o que demonstra 

que eles não estão focados apenas dentro da Universidade. 

As bancas de Verificação de Cor/Etnia são formadas por Instituições de Ensino 

Superior para validar as informações sobre cor/etnia prestados pelos candidatos que 

se autodeclaram negros (negros ou pardos), as bancas usam de um único fenótipo 

como base para análise e verificação.  A aferição não avalia à ascendência do 

candidato, de modo que ter avós ou bisavós negros não o torna negro ou pardo, assim, 

as suas características físicas é que contam como critério para avaliação.  Entende-

se por fenótipo um conjunto de características, a cor da pele, a textura dos cabelos, a 

fisionomia/formato do rosto. Estas são determinantes para deferir ou indeferir a 

autodeclaração de candidatos que se consideram negros.  A Banca tem por 

responsabilidade e compromisso fazer justiça, já que é validado pela LEI Nº 12.990, 

DE 9 DE JUNHO DE 2014: 

 
6 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/09/1921835-aluno-branco-que-usava-
cota-para-negros-na-ufmg-vai-desistir-de-curso.shtml. 
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Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos 
concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 
públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, 
das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista controladas pela União. 
 

Em princípio a banca de aferição era uma demanda dos estudantes 

universitários negros da Universidade Federal Fluminense com o passar dos anos 

tornou-se uma demanda cada vez maior. Como os casos de fraudes nas cotas raciais 

estavam aumentando, houve uma necessidade de os coletivos negros da 

Universidade Federal Fluminense se manterem constantemente em contato, por isso 

surgiu a ideia de se criar um grupo de Whatsapp, e através desse grupo houve uma 

reunião entre vários coletivos da UFF. Nessa reunião tinham representantes do 

coletivo negro da UFF de Campos, de Niterói, de Pádua, de Macaé, de Rio das Ostras 

entre outros que representavam a UFF. Esta foi a única reunião presencial destes 

coletivos para conversarem sobre a montagem da banca de aferição. 

Muitos são os motivos que podem ser apontados em relação às fraudes 

voltadas à política de cotas, alguns podem ser fruto de desconhecimento e/ou má 

compreensão do que se trata, como a banalização do fato de ter um bisavô ou tataravô 

negro como critério para ter o direito de se autodeclarar negro e poder pleitear vagas 

destinadas aos alunos que fazem jus de disputar a vaga.  Não obstante, temos 

também que destacar a questão institucional, uma vez que instituições e gestores “não 

buscaram” realizar ações/ fiscalizações mais assertivas em relação à política de cotas 

raciais almejando sua efetividade.  Contudo, mesmo tardiamente, e ainda com 

lacunas, formou-se a primeira banca de avaliação da Universidade Federal 

Fluminense, esta não era presencial, era realizada por meio de fotografias.  A 

Comissão da banca é formada por um Assistente Social, um Assistente 

Administrativo, um estudante negro e um representante do Coletivo Organizado. 

Dadas as polêmicas no que se refere ao sistema de cotas, em entrevista à 

Revista Quero (2018) Juarez Tadeu de Paula Xavier, presidente da Comissão 

Permanente de Verificação da Unesp, afirma que para ele, em sua maioria, as fraudes 

são causadas por pessoas que não aceitam as ações afirmativas.  

O que as apurações tem mostrado, não apenas na nossa 
universidade, na Unesp, mas também nas outras, é que há um grupo 
de pessoas que não se conformam com a democratização do acesso 
à universidade pública. De uma certa forma, parece que é uma 
resistência daqueles que tiveram os seus privilégios conformados em 
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direito e não querem abrir mão de uma ação democrática na 
universidade.  (Revista Quero, 2018.  Disponível em: 
<https://querobolsa.com.br/revista>)  

 

Em 2018, um aluno do coletivo MB fez parte da comissão (2018.1) e juntamente 

com os demais integrantes da comissão reprovaram 8 pessoas, mas por lei todo 

estudante reprovado na banca de aferição tem direito a um recurso, previsto em edital. 

Dos 8 que recorreram, 5 foram aprovados, segundo este estudante este fato deixou a 

comissão sem autonomia, já que a comissão reprova e o recurso aprova. 

“O que queremos saber, quem são essas pessoas que estão 
trabalhando no recurso? surge a problemática, são professores 
brancos, não querem deixar essas vagas para os estudantes negros?”  
 

 A declaração desse aluno demonstra indignação, pois segundo ele, todos 

estudantes que tentam entrar na universidade através das cotas e são reprovados na 

banca de aferição, entram com recurso e por meio deste são aprovados, tiram as 

vagas dos outros estudantes negros da fila, tendo em vista que tais vagas vão para 

ampla concorrência e não ao seu lugar de direito, as cotas.  Paira no ar o sentimento 

de inconformidade com a democratização do acesso à universidade pública àqueles 

abastados de privilégios direcionados a uma pequena parcela da sociedade brasileira. 

Contudo, diante dessa questão me remeto à Fraser (2001) e Almeida (2018), 

onde ambos compartilham a mesma perspectiva frente as ações afirmativas, pois 

entendem que estas não modificam a estrutura social que gera as desigualdades, 

apenas mediam conflitos dentro das instituições reconhecendo apenas a necessidade 

de distribuição a grupos prejudicados historicamente, mas não tratam o cerne das 

questões estruturais que geram tais desigualdades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://querobolsa.com.br/revista/como-saber-se-eu-tenho-direito-cotas-raciais
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O Brasil é um país reconhecido mundialmente pelas desigualdades sociais e 

consequentemente exclusão social de uma grande parcela da população que é 

composta majoritariamente por pessoas negras. Trata-se de um processo sócio-

histórico que embutiu na figura do povo negro a subalternidade e incapacidade de 

ocupar grandes espaços sociais, como as empresas e universidades. 

Encontramos em nossa Constituição Federal/88 o princípio da “igualdade de 

todos perante a lei sem distinção de qualquer natureza”, mas a realidade nos 

apresenta algo ainda distante do que se é apregoado, e abre espaço para que 

formem-se grupos de ações coletivas em comum, que se organizam e se articulam 

para que as demandas que distanciam esse princípio de ser uma realidade vivida por 

todos que são cerceados dos mesmos possam ser minimamente atendidas. Tomamos 

como exemplo em nosso trabalho o movimento negro que vêm buscando 

incansavelmente desconstruir a figura do negro de forma estereotipada atrelada à 

mulata, futebol e profissões que, mesmo de grande importância para a sociedade, são 

reconhecidamente inferiores. 

Todas as grandes conquistas do movimento negro no Brasil se deram através 

de muitos esforços e resistência, a busca por políticas públicas efetivas que possam 

atender as demandas por igualdade e equidade da população negra ainda é uma 

constante, as políticas de ações afirmativas vêm de encontro a efetivação desse 

direito de igualdade, direito de estar disputando espaços de forma mais justa, 

mostrando com clareza que existe sim uma pequena parcela da sociedade 

privilegiada por ocupar tais espaços. 

Durante a aproximação com o campo de estudo, o Coletivo Mercedes Batista, 

pode-se evidenciar o quanto a política de Cotas é fundamental para que a população 

negra esteja inserida na universidade, e o quanto este espaço é concebido, por essa 

população, enquanto forma de ascensão social promotora de um futuro melhor.  A 

formação do Coletivo também os direciona, enquanto minoria, ganhar voz e força 

dentro da universidade para tratar questões que para a maioria outros grupos não 

seriam de grande relevância, além das questões raciais, questões políticas, de gênero 

etc. 

Ainda há muito a se fazer no tocante à luta contra o racismo e suas múltiplas 

manifestações, embora muito importante nesse processo as ações afirmativas estão 
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longe de tratar as desigualdades sociais e o reconhecimento da população negra em 

nosso país como se deveria, pois enquanto problema estrutural que se expressa 

fortemente nas esferas institucionais, todos os caminhos nos levam a crer que 

somente através da representatividade negra nos momentos de propor e criar leis 

aliada ao estabelecimento de programas educacionais de conscientização sobre o 

racismo e todas as demandas raciais, dentro e fora das escolas e universidades - pois 

esta estrutura abarca questões sobre o estado, ideologia, direito e economia -  

estaremos caminhando na direção correta. Trata-se de uma discussão bem mais 

profunda da qual propôs-se aqui, mas que deve ser constante em nossa luta pela 

igualdade e justiça racial. 
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