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RESUMO 

 

Considerando as experiências individuais de cada universidade quanto à efetividade de 

políticas de inclusão, essa pesquisa torna se necessária para o controle social da política 

pública de reserva de vagas prevista nas Leis 12.711/2012 e 12.990/2014. Tem como objetivo, 

fazer uma análise do papel fundamental da Comissão de Heteroidentificação na Universidade 

Federal de Goiás (UFG), como mecanismo antifraude. A metodologia se dá a partir da 

narrativa da experiência de uma estudante universitária, que vivenciou o momento da 

matrícula em que o único mecanismo de combate às fraudes era a autodeclaração, além disso, 

há também as motivações que a levaram posteriormente a voltar ao processo de ingresso no 

ensino superior, mas em momentos em que a Comissão de Heteroidentificação já se faz 

presente. O aporte teórico se dá, sobretudo, no conceito de racismo individual e institucional 

discutidos por Silvio Luiz de Almeida (2010); ações afirmativas como responsabilidade da 

gestão pública enfatizado por Georgina Helena Nunes e definição do conceito de 

heteroidentificação definido por Augusto Sales Santos. Mediante isso, é importante 

refletirmos sobre qual é o nosso papel no controle social dessas políticas de inclusão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comissão de Heteroidentificação; matrícula na universidade, 

racismo, Lei de cotas, inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Considering the individual experiences of each university regarding the effectiveness of 

inclusion policies, this research is necessary for the social control of the public policy of 

reservation of vacancies provided for in Laws 12.711/2012 and 12.990/2014. It aims to 

analyse the key role of the Heteroidentification Commission at the Federal University of 

Goiás (UFG), as an anti-fraud mechanism. The methodology is based on the narrative of the 

experience of a university student, who experienced the moment of enrollment in which the 

only mechanism to combat fraud was self-declaration, in addition, there are also motivations 

that led her to return to the process of entering higher education, but at times when the 

Hetero-identification Commission is already present. The theoretical framework is mainly in 

the concept of individual and institutional racism discussed by Silvio Luiz de Almeida 

(2010) ; affirmative actions as responsibility of public management emphasized by Georgina 

Helena Nunes and definition of the concept of heteroidentification defined by Augusto Sales 

Santos. Therefore, it is important to reflect on our role in the social control of these inclusion 

policies. 

 

Key-words: Heteroidentification Commission; university enrollment, racism, quota law, 

inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escritora brasileira Conceição Evaristo discute, em grande parte de suas obras, sobre 

a importância de nós mulheres negras escrevermos nossa própria história, nomear nossas 

dores e relatar nossas vivências, processo esse que ela denomina de “escrevivência”. Partindo 

dessa noção, apresento ao leitor, por meio de uma narrativa integral, um processo seletivo 

para ingresso na graduação, desde a inscrição até o ato da matrícula, e perpassar o caminho 

percorrido com as experiências no estágio, pesquisas e extensões que resultaram no retorno ao 

processo de entrada no ensino superior, não mais como candidata, mas sim como acolhedora 

na matrícula. 

A pesquisa tem seu desenrolar metodológico inicialmente em registros feitos a partir 

de memórias do processo de matrícula da graduação em 2016, ano que a autodeclaração era a 

única exigência para comprovação étnico-racial. Essas memórias de minha experiência como 

candidata concorrendo à chamada pública
1
 da UFG estão descritas no capítulo 1 que é 

intitulado “Hũparnõ e o processo de matrícula”. Em seguida, no capítulo “Ser negra na sala de 

aula, na extensão e no mercado de trabalho” relato episódios de racismos cotidianos que vivi, 

enquanto mulher negra estagiária e, posteriormente, assessora na Assembleia Legislativa de 

Goiás, e enquanto graduanda. Essas memórias de violências serão relatadas no sentido de que 

são as principais razões para que, anos depois, eu volte ao processo seletivo de matrícula, não 

mais como candidata.  

Além disso, a etapa metodológica deste estudo também se deu no âmbito teórico – 

interpretativo. Quanto ao aspecto teórico, serão trabalhados os conceitos que embasam a 

presente pesquisa, como racismo individualista, institucional, estrutural e contextualização 

histórica acerca da importância das políticas públicas de ações afirmativas. Logo após, no 

processo interpretativo, analisei legislações, portarias e resoluções que regem o rito 

procedimental da Comissão de Heteroidentificação
2
, da Universidade Federal de Goiás. 

Capítulo no qual será apresentada a estrutura da Comissão de Heteroidentificação, da UFG. 

Ressalto aqui que a seleção do vocábulo “rito”, termo esse que é frequentemente utilizado na 

linguagem técnica jurídica, mas que trago para me referir aos procedimentos, é em alusão aos 

ritos burocráticos da administração pública.  

Ainda nesse capítulo será descrita sua atuação de modo presencial no ano de 2020 e, 

                                                           
1 A Chamada Pública é a chamada para preenchimento das vagas remanescentes, recebe essa adjetivação, pois é efetivada por 

chamamento presencial, público e em som audível, dentro do Centro de Eventos onde estiver ocorrendo o processo de 

matrículas. 
2 Heteroidentificação: ato de identificar o outro, no caso das cotas raciais, observa-se características fenotípicas da negritude. 
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na modalidade remota, no ano de 2021, especificamente no processo de matrículas na 

graduação. Destaco aqui que as universidades públicas podem trabalhar com dois tipos de 

heteroidentificação seja Comissão de Verificação de supostas fraudes ou Comissão da 

Validação da autodeclaração étnico-racial (SANTOS, 2021, p.3). A UFG opta por trabalhar 

permanentemente com o modelo de comissão que promove a validação da autodeclaração 

étnico-racial, pois por essa via é possível efetivar o controle tanto a fim de evitar apropriações 

indevidas, quanto na prevenção de fraudes, sendo que, quando necessário, a comissão de 

verificação é acionada, em caso de denúncias de possíveis fraudes. 

Somado a isso, este estudo conta também com trechos de entrevistas concedidas por 

pessoas que exerceram ou exercem papel fundamental e, em alguns casos, fundante da 

Comissão de Heteroidentificação na Universidade Federal de Goiás. O total de pessoas 

entrevistadas foi seis: Joaze Bernardino-Costa, Luciana de Oliveira Dias, Luciene de Oliveira 

Dias, Marlini Dorneles de Lima, Pedro Rodrigues Cruz e Roberto Cunha Alves de Lima. No 

entanto, neste presente estudo, somente trechos das falas de Luciene de Oliveira Dias, Marlini 

Dorneles de Lima e Pedro Rodrigues Cruz (presidente da Comissão de Heteroidentificação) 

são trabalhadas. Vale ressaltar que essas entrevistas serão abordadas em artigos e pesquisas 

futuras, uma vez que todas as entrevistas se remetem ao objeto de pesquisa deste texto.  

Devido ao distanciamento social em prevenção ao COVID-19, as entrevistas, para esta 

monografia, foram realizadas através de salas de reuniões virtuais geradas a partir de e-mail 

profissional da orientadora Suzane e, às vezes, dos próprios entrevistados, uma vez que como 

estudante não me é permitido realizar gravações na plataforma do Google Meet. Quanto ao 

acesso aos documentos, no que se refere ao rito de procedimentos da Comissão de 

Heteroidentificação da UFG, os que são externos às universidades, por exemplo, a Lei 

12.711/2012, Lei 12.990/2014 e a Portaria Normativa nº 04 são bem mais acessíveis, visto 

que estão públicas na internet. Quanto ao que se trata das legislações internas, as Resoluções 

estão disponíveis no site da própria UFG e quanto às portarias consegui a partir da ajuda dos 

servidores técnicos lotados na Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF), Igor Coelho, 

João Cotrim e Pedro Cruz. 

“De volta à matrícula: estudantes cotistas nas trincheiras do acolhimento na 

heteroidentificação étnico-racial” é um capítulo muito especial, pois ele reconhece a 

importância da presença do estudante cotista no processo de acolhimento aos candidatos que 

estão chegando à universidade pública. Visto que a linguagem de ambos os grupos estão 

muito próximas, devido à proximidade tanto de realidades, quanto de idades, na maioria das 

vezes. Por isso, destaco a importância do estudante nesse processo, pois, para ele também é 
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um momento de auto-identificação e uma mão de via dupla quanto ao sentimento de 

pertencimento ao espaço universitário, para ambos. 

Pesquisar esse tema é importante para alertar a sociedade quanto à importância das 

políticas de ações afirmativas, necessariamente as reservas de vagas, mais conhecidas por 

cotas, como importante elemento promotor de igualdade e equidade racial. O conhecimento 

modifica comportamentos, logo, realidades. Essa pesquisa também é importante para 

aumentar o arcabouço teórico no campo dos estudos das ciências sociais, necessariamente na 

formulação e acompanhamento de políticas públicas, como as que tem objetivo final ações 

afirmativas para povos historicamente excluídos dos lugares de poder.  Além disso, colabora 

também para fomentar a base de dados de pesquisas da CAAF, da Universidade Federal de 

Goiás e do Brasil. 

Enquanto tecia esse trabalho, veio à memória um apelido que recebi de uma grande 

amiga e conterrânea, a qual conheci somente no meu segundo ano de faculdade, época em que 

ela já cursava o mestrado. Letícia Jôkànhkwj Krahô, por diversas vezes, carinhosamente me 

chamou de Hũparnõ quando numa espécie de não obediência ou afronta eu insistia, sobretudo 

em situações que de alguma forma haviam sido recomendadas a não fazer, não questionar e a 

deixar pra lá. De fato, a trajetória aqui narrada é sobre isso, sobre desobediência e resistência 

de quem não se curva, não desiste e questiona a estrutura.  

 

 1 – HŨPARNÕ E O PROCESSO DE MATRÍCULA 

1.1 – Porta Estreita: universidade pública e gratuita 

 

O que eu queria mesmo era estudar Direito ou Relações Internacionais, as pessoas 

dessas áreas sempre usam roupas muito chiques e caras, falam muito bem, têm carros, casas 

chiques e não lhes falta dinheiro, aparentemente. Mas a nota que tirei no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), em 2015, foi tão baixa que precisei mudar de opção, foi nesse 

momento que meu amigo Tony
3
 sugeriu o Curso de Ciências Sociais com habilitação em 

Políticas Públicas. Disse que esse curso era muito a minha cara. Isso porque conversamos 

bastante sobre política e sociedade.  Ainda sem eu entender, ele disse que parecia muito com 

as matérias de filosofia e sociologia que estudamos no ensino médio. Mas... Na escola do 

interior em que estudei, pelo que me recordava, as aulas giravam em torno de temas como 

“cidadão de bem e oração do pai nosso”. Já não me recordava do que estudei em Palmas 

                                                           
3 Nome fictício. 
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(TO), na escola de Itapuã (DF) e nem lembro se tive essas matérias em Aparecida de Goiânia 

(GO). O que política tinha a ver com o conteúdo do ensino médio? 

Tony pediu para confiar que ia dar certo, porque sem dúvidas eu seria aprovada e 

gostaria do curso, ajudou-me a interpretar o edital, fazer a inscrição e organizar os 

documentos exigidos. Era um rapaz muito sabido, estudou a vida inteira na cidade grande, e 

entendia de todo aquele processo de matrícula, esteve me acompanhado desde o momento em 

que o Sistema de Seleção Unificada (SISU) havia sido aberto naquele ano. Nossas conversas 

sempre aconteciam no trabalho, eu jovem e ele menor de idade, ambos aprendizes pelo curso 

de Assistente Administrativo da rede de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI).  Em 11 de janeiro de 2016 era o primeiro dia que era para preencher um formulário 

online do SISU, ele sentou ao meu lado, em frente a um dos computadores da empresa e 

pacientemente me ajudou a preenchê-lo. Eu, muito angustiada, ansiosa e apreensiva com todo 

o processo, não conseguia prestar atenção no que estava lendo, parecia até que estava diante 

de outro dialeto (risos). Na época não entendi que até mesmo aquele edital era uma estratégia 

política de manutenção de lugares sociais. Visto que usava uma linguagem pouco acessível, 

que somente pessoas que tiveram acesso à educação de qualidade teriam menos dificuldade de 

ler, e se olharmos para o retrato do Brasil, sabemos qual categoria racial e de classe tem mais 

acesso a esses recursos. Pois, como afirma o filósofo e advogado brasileiro Silvio Almeida   

 

O domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na 

raça, que servem para manter a hegemonia do grupo racial no poder. Isso faz com 

que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo 

tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Assim, o domínio de 

homens brancos em instituições – o legislativo, o judiciário, o ministério público, 

reitorias de universidades, etc. – e instituições privadas – por exemplo, diretoria de 

empresas – depende, em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que direta 

ou indiretamente dificultem a ascensão de negros e/ou mulheres. (ALMEIDA, 2019, 

p. 40). 

 

Retomando ao formulário de pré-matrícula online... era um questionário que exigia respostas 

objetivas sobre diversos âmbitos da vida dos candidatos: dados pessoais, moradia, raça, renda, 

escolaridade, família. Tudo deveria ser respondido na maior sinceridade possível, pois havia 

penalidade para falsa declaração. Quanto a isso, sempre levei muito à risca. Tony começou a 

ler as perguntas e as possíveis respostas em voz alta, enquanto eu ia dizendo qual deveria 

marcar. Logo, chegou à pergunta sobre minha cor: “Você é branca, parda, preta, ou amarela?” 

Até aquele momento, acredito que minhas respostas não tinham levado sequer 10 segundos. 

Porém, parei para refletir sobre essa específica pergunta. Segundo Sueli Carneiro, “atribui-se 

à larga miscigenação aqui ocorrida a incapacidade que demonstramos de nos autoclassificar 
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racialmente.” (Carneiro, 2015, p.58). Para mim se dissesse que era preta estaria mentindo e se 

eu dissesse que era branca, também estaria mentindo, pois não tinha os traços europeus de 

branco de meu pai e nem a pele escura como a da minha mãe
4
, mas como ela mesma dizia, e é 

inegável, “tenho boca de nego, nariz de nego e cabelo de nego”. Respondi dizendo que sou 

parda, meu amigo não questionou e continuamos o questionário até finalizá-lo.  

Depois, Tony instruiu-me quanto aos documentos, lemos cada um que era exigido pelo 

edital, ele perguntou se eu os tinha e se estavam de fácil acesso, porque na falta de alguns, era 

possível preencher declaração de ausência de documento. Bom, não me recordo se foi 

necessário declarar isso. Enquanto voltávamos de ônibus coletivo para nossas casas, 

conversamos sobre tudo que era tipo de assuntos relacionados à política, sociedade e 

educação. Tony, muito entendido do mundo acadêmico, a partir de sua visão, falava de várias 

coisas que eu presenciaria no campus. Falava das manifestações, do Restaurante 

Universitário, do meu curso e do que mais me convencia a tentar entrar no ensino superior 

eram “os intercâmbios para fora do país”. Aaah! Intercâmbio era tudo de bom!  Eu sonhava 

acordada com a possibilidade de estudar pelo menos um pouquinho no exterior.  

No SISU poderíamos tentar em qualquer universidade do país, até que eu pensava 

estudar em outro estado, mas não via possibilidades de me manter em outro lugar, porque não 

conhecia e nem tinha certeza de arrumar trabalho. Caso eu entrasse na UFG já estava de bom 

tamanho. Eu já estava com 23 anos, foi a primeira vez que consegui fazer o ENEM e 

imaginava que poderia ser minha única chance na vida. Tinha ido para a cidade grande em 

busca de trabalho e, até então, apenas sonhava em cursar uma faculdade, mas não acreditava 

que um dia conseguiria entrar em uma pública, e melhor ainda, gratuita. Por que eu pensava 

assim? Porque a sociedade ocidental, que é racista e sexista, é estruturalmente organizada para 

destruir a autoestima do sujeito negro, seja esteticamente, socialmente ou academicamente. 

Como reafirma a filósofa e escritora bell hooks (1995), quando ela diz que 

 

Na verdade, dentro do patriarcado capitalista com supremacia branca, toda a cultura 

atua para negar às mulheres a oportunidade de seguir uma vida da mente, torna o 

domínio intelectual um lugar interdito. [...] O sexismo e o racismo atuando juntos 

perpetuam uma iconografia de representação da negra que imprime na consciência 

cultural coletiva a ideia de que ela está neste planeta, principalmente, para servir aos 

outros. (hooks, 1995, p. 468). 

 

                                                           
4 Conhecida carinhosamente na pequena cidade de Itacajá - TO como Zefa, minha mãe vive uma vida simples prestando 

serviços do lar conforme vão surgindo bicos, de faxina, lavação de roupas e acompanhamento de pessoas idosas. Sua 

oportunidade para os estudos foi interrompida quando criança, por motivos de conflitos de interesse religiosos da única 

instituição de ginásio da cidade, naquela época, e só foi possível voltar para a escola depois de adulta, quando na mesma 

cidade onde mora foi instituída a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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 As convocações do SISU começam sempre com os candidatos que tiram nota maior 

no ENEM. O Tony foi chamado para um curso das biológicas já na primeira lista da UFG, que 

saiu em janeiro, época que ainda estávamos na empresa
5
. Contudo, as vigências de nossos 

contratos já estavam se findando, e alegando que não nos efetivaria, devido à crise econômica 

que o país estava passando, nossos serviços foram dispensados no dia 16 de março de 2016. 

Depois dessa data nós dois mantivemos contato pelo aplicativo Whatsapp. Todos os dias, eu 

olhava no site do Centro de Seleção da UFG para ver se tinha alguma novidade, lia 

rotineiramente o edital e conferia se todos os documentos estavam organizados para levar. Fiz 

isso até quando saiu o escalonamento para matrícula, da chamada pública presencial e a 

relação de candidatos convocados para a regional Goiânia. Para o curso de Ciências Sociais – 

Políticas Públicas – Bacharelado – Noturno, ainda restavam duas vagas e eu era a terceira 

candidata convocada para comparecer ao Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo 

Freua Bufáiçal (CCEPRFB), Campus Samambaia, Goiânia-GO, no dia 22 de março de 2016. 

Quando chegou a data esperada, levantei bem cedo e me arrumei, conseguindo pegar o 

ônibus lotado do setor Santa Luzia, na cidade de Aparecida de Goiânia das seis e meia da 

manhã, em direção ao terminal Pedro Ludovico. No qual peguei outro ônibus em direção ao 

terminal Praça da Bíblia, ambos na cidade de Goiânia. Havia descido do ônibus no ponto em 

frente ao restaurante universitário do Campus Samambaia, era a primeira vez que entrava em 

uma universidade. Segui o corredor coberto que ligava o ponto de ônibus ao pátio da 

Faculdade de Química, mais adiante atravessei o Centro de Convivência onde tinha uma 

agência dos Correios e uma do Banco do Brasil, cheguei ao local de matrícula uma hora antes 

da porta do CCEPRFB, do campus Samambaia ser fechada às nove horas da manhã.  

 

1.2 – “Há tempo para todas as coisas”: e o tempo continuou a transcorrer 

 

Ainda por fora do auditório era possível ver através de suas paredes de vidro vários 

blocos de cadeiras pretas, enfileiras no seu interior retangular. Na porta principal, e único 

acesso para os candidatos, se encontravam dois seguranças e dois rapazes de coletes amarelos 

que confirmavam nossas convocações para aquele dia, as outras pessoas de colete amarelo se 

encontravam espalhadas por dentro e por fora do recinto. Procurei informação com uma 

pessoa que estava no centro do auditório para saber onde deveria aguardar o atendimento, ela 

perguntou para qual vaga eu estava concorrendo e assim que respondi, indicou-me um bloco 

                                                           
5 Aqui, por vontade própria e movida pela força do combate ao excesso do sistema capitalista na estrutura da sociedade, faço 

uso apenas do substantivo comum para se referir ao local onde trabalhávamos, pois não tenho nenhum interesse de usar 

minhas produções para fazer propaganda gratuita do marketing dessa multinacional. 
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de cadeiras que estava ao lado direito do palco. Aproximando-me de lá, sentei na primeira 

fileira de dez cadeiras que se repetia em mais seis fileiras uma atrás da outra. Em nossa frente, 

tinha duas mesas onde se encontravam várias pessoas de colete amarelo e um telão que 

apresentava nomes que estavam cadastrados no sistema do Centro de Seleção para esse 

processo seletivo em específico. Esse cenário replicava-se em um par de linhas paralelas 

preenchendo tanto o lado direito quanto esquerdo do auditório. 

Às nove horas da manhã, pontualmente, a porta do recinto fechou e quem chegou pelo 

menos um minuto atrasado não conseguiu entrar mais. Recordo-me que ao olhar pela porta de 

vidro, avistei algumas pessoas em prantos porque não chegaram a tempo. Nesse momento, em 

cada bloco, pessoas que estavam de colete amarelo pegaram seus respectivos microfones e 

após nos cumprimentar, começaram a passar os informes enquanto os outros permaneciam 

sentados aguardando candidatos que eram chamados. Entre as diversas informações, a que 

mais me preocupava era sobre a quantidade de vagas, pois ser convocado na chamada pública 

ainda não garantia a matrícula, apenas se os primeiros da lista para aquele dia não 

comparecessem para matricularem-se. Eu tinha me preparado para ficar atenta aos nomes que 

estavam concorrendo à categoria L2
6
, foi essa instrução que me recordava do amigo Tony. 

Precisava ficar atenta para não perder a vez, pois havia a possibilidade de que algum dos dois 

primeiros candidatos nessa categoria não comparecesse, porque caso contrário, candidatos 

que estavam depois de mim, na lista, seriam chamados em meu lugar. O processo era lento, as 

cadeiras do bloco em que eu estava quase todas se encontravam preenchidas, aguardava 

silenciosamente e ansiosamente pelo pronunciamento do meu nome. 

Entre os muitos candidatos chamados, havia aqueles que pulavam de seus assentos 

numa espécie de salto, provocados pela alegria do candidato anterior não ter comparecido, 

pois assim, essa falta permitia chamar seu nome. Entre as performances dos outros 

candidatos, atuação da equipe de colete amarelo, meu silêncio, angústia e imagens na minha 

mente por ouvir e ver meu nome ser pronunciado pelo moço do microfone, tudo isso se 

misturava dentro de mim causando assim uma sensação de “borboletas no estômago”. Minhas 

mãos suavam, minhas pernas balançavam enquanto lentamente nomes de candidatos eram 

pescados do Sistema do Centro de Seleção, os quais apareciam no telão e eram pronunciados 

pelas pessoas que estavam com microfone na mão. O ar-condicionado do auditório se 

distribuía pelo teto, cada vez mais que os candidatos se retiravam de lá de dentro mais 

aumentava o frio.  Pelo que me recordo havia uma diversidade entre homens e mulheres tanto 
                                                           
6
 L2 (PPI e Renda Inferior): Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, optantes pela Reserva de Vagas com 

renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 

escolas públicas (Lei de 12.711/2012). 
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dos candidatos e seus acompanhantes, quanto das pessoas que estavam trabalhando ali, 

impossível identificar negras, negros e indígenas na equipe de colete amarelo. 

Quando o primeiro nome da lista de candidatos para a primeira vaga L2 foi chamado, 

o candidato levantou-se da cadeira identificando-se. Nesse momento, senti meu rosto 

formigar, meus olhos entristeceram e a sensação de “borboletas no estômago” ficou mais 

forte. Em pensamento disse a mim mesmo “Fico feliz por ele ter conseguido!”. Antes mesmo 

de reparar o perfil desse candidato, desliguei-me dessa vaga e concentrei na segunda e última 

vaga L2. Minha mente dizia: concentre-se, ainda tem uma vaga e você precisa apenas de uma. 

O momento de chamada foi muito confuso, ao passo de que enquanto tecia essa monografia, 

para recuperar a imagem dos candidatos, precisei recorrer à lista do edital de matrícula de 

2016. Difícil dizer se candidatos negros de fato ocuparam vagas L2 uma vez que, já na 

chamada pública estava ocorrendo repescagem, ou seja, quer dizer que ocupávamos as vagas 

que sobravam e nem sempre correspondia à nossa opção de origem. 

Já era mais de onze horas da manhã quando o segundo nome foi chamado no 

microfone, o auditório já começava a esvaziar-se. Entre as pessoas que iam embora, haviam 

recém-matriculados e candidatos que não conseguiram as vagas. No bloco onde eu estava via 

candidatos levantarem das cadeiras e ir embora, alguns irritados, bravejando porque as vagas 

estavam acabando. Ainda sentada na cadeira, fiquei... Acredito que por mais ou menos cinco 

minutos observando, apenas com os olhos, todo aquele momento e movimento. Ver a segunda 

candidata levantar-se e identificar-se quando seu nome foi chamado pelo moço do microfone, 

foi como estar em uma cena de filme em que uma bomba é estourada perto dos personagens e 

ainda assim desorientadas/os eles se levantam em câmera lenta, mal podendo ouvir e entender 

o que acabou de acontecer. Fui despertada do estado de choque quando o moço do microfone, 

que havia saído por alguns minutos, voltou e disse: “Estão indo embora?! Pera aí gente, não 

vai embora ainda não. Vamos aguardar para ver se sobram outras vagas”. Queria sentir alívio 

no meu coração com o aviso desse moço, mas não dava. Pelo menos senti que poderia ter 

novamente a possibilidade de ouvir meu nome ser chamado. Nesse momento vários 

candidatos que, impacientemente, saíram do auditório não puderam ouvi-lo, porque já 

estavam longe.  

O tempo continuou a transcorrer, já era mais de meio dia e o auditório foi ficando cada 

vez mais vazio. Até a hora em que foi anunciado que havia uma vaga ociosa. A partir daí não 

olhei para mais ninguém naquele espaço a não ser aqueles que estariam encarregados de 

verificar a documentação. Recordo-me de sentar em frente a uma mesa redonda que tinha 

sobre si um computador e que um homem branco estava usando. Após cumprimentá-lo com 
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um bom dia acanhado, entreguei toda a documentação pessoal que estava em uma pasta que 

carregava comigo. Enquanto ele analisava, separava e conferia cuidadosamente toda aquela 

papelada, e que por sinal tinha alguns a mais. Acredito ter levado por precaução, como 

exemplo a cópia do cartão CPF, mesmo já tendo o respectivo número na identidade e uma 

cópia a mais de cada documento. Gentilmente, esse mesmo moço de colete amarelo, disse que 

se estivesse tudo certo com a documentação, a matrícula seria possível. E assim que terminou, 

encaminhou-me para outra mesa, onde estava uma mulher branca também de colete amarelo.  

Quando levantei, indo em direção à outra mesa, tomei um susto ao perceber o 

auditório como um cenário quase vazio. Tinha só eu e um concorrente que aguardava sentado 

no mesmo bloco no qual esperei a manhã toda. Não tinha percebido ele ainda, e sinceramente, 

não sei de onde aquele rapaz tinha saído. Muito bem vestido, com uma camiseta de manga 

longa para dentro da calça preta sustentada com um cinto de fivela brilhante igual panela de 

alumínio ariada; seu sapato muito bem engraxado; o cabelo preto penteado de lado e 

mergulhado em gel, estava com um corte unidercut anos 90, o rapaz andava que nem um 

lorde. Ele havia tentado concorrer pela AC
7
, mas não conseguindo, assim como eu, aguardava 

por alguma vaga não preenchida. 

Sentei em uma cadeira em frente à mesa em que a moça aguardava. Muito educada, 

cumprimentou-me com um bom dia/boa tarde e assim que me acomodei, ela solicitou o 

certificado de Conclusão do Ensino Médio e o Histórico Escolar. Enquanto isso, foi puxando 

assunto, dizia ela que “são muitos candidatos, é puxado o trabalho e que devido ao horário 

estava com fome, mas que é um serviço que vale a pena”, eu ri de leve. Conversei, mas não 

me recordo o quê exatamente perguntei a ela naquele momento, lembro-me de ter respondido 

que sua área de formação era das biológicas e também era técnica da UFG. Até aí estava tudo 

bem, parecia uma conversa muito tranquila, o problema começou quando ela parou de falar e 

fixou por alguns segundos os olhos no meu histórico escolar. Depois me perguntou sobre as 

escolas em que eu havia estudado “Aqui no seu histórico aparece que você estudou em quatro 

escolas diferentes”. Eu disse: “É isso mesmo, primeiro foi em um Colégio Estadual
8
, no 

interior do Tocantins, na cidade de Itacajá, segundo foi em um Colégio Militar de Palmas, 

terceiro foi CEF
9
 01, de Itapuã, no DF e o quarto foi no Colégio Estadual de Aparecida de 

Goiânia”. 

                                                           
7 AC (Ampla Concorrência). 
8 Colégio Estadual de Itacajá foi uma das quatro instituições de ensino básico em que estudei, na pequena cidade do interior 

do Tocantins, enquanto vivi minha infância em uma IACA (Instituição de Acolhimento a Crianças e Adolescentes). 
9 Instituição Educacional CEF 01 de Itapuã, no município de Paranoá, do Distrito Federal, cursei uma etapa do Ensino de 

Jovens e Adultos- EJA, junto com compadre Chico (meu pai), que na época buscava recuperar o tempo que perdeu, pois em 

sua juventude precisou optar entre trabalhar e estudar. 
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Ela parou e ficou olhando para o histórico novamente, eu perguntei se havia algo de 

errado e ela: “Tem certeza que esse colégio militar
10

 não é particular?”. Em resposta disse: 

“Não, ele é colégio administrado pela polícia, mas os professores e verbas vêm do mesmo 

lugar que cuida das escolas públicas”. Ela novamente fixou os olhos no documento, em 

seguida voltou seu rosto para a tela do computador e começou a digitar, depois voltou os 

olhos para o histórico e perguntou sobre o terceiro colégio. “E esse colégio aqui, é 

supletivo?”. Eu disse: “É o EJA, eu precisei fazer porque quando cheguei ao Itapuã, não tinha 

ensino regular”. Ela continuou a indagar: “Aí, em Aparecida de Goiânia você também fez o 

supletivo.” Respondendo: “Sim, lá no Santa Luzia não tem ensino regular durante o dia para o 

ensino médio, e eu precisava que fosse de noite e nesse horário só tinha o EJA e eu também já 

queria terminar logo”. Ela disse: “E lá tem o quarto semestre, né”.  Eu: “Sim, nesse último 

colégio o EJA é dividido em quatro semestres”. 

Foi aí que ela se levantou da mesa e foi ao outro lado do auditório onde estava outra 

pessoa de colete amarelo. Enquanto elas conversavam algo que eu não conseguia ouvir devido 

à distância, o rapaz que aguardava sentado lá no bloco onde estive pela manhã inteira chegou 

repentinamente e disse: “Dá licença, está havendo algum problema? É porque estou 

aguardando por essa vaga. Não é nada contra você, mas se você não conseguir eu entro”. Eu 

voltei os olhos aflitos para as mulheres que estavam conversando e que logo depois de apontar 

o dedo indicador em minha direção vieram ao meu encontro. Elas disseram que precisariam 

contactar algumas das escolas onde estudei para confirmar algumas informações. Primeiro 

ligaram no colégio militar de Palmas, eles demoraram muito a atender. Isso deixou meu 

coração a ponto de, com uma batida, rasgar meu peito e pular para fora. De uma coisa eu tinha 

certeza: eu estudei naquele colégio! Só não tinha certeza se eles iriam atender um telefonema 

em horário que normalmente é para o intervalo de almoço. Assim que terminou essa ligação, 

uma das mulheres dizia não ter encontrado o telefone do outro colégio e, por isso, não teria 

como ligar. Foi aí que a outra impacientemente respondeu: “Mas esse colégio existe, certo? 

Você confirmou, né?”. A colega de trabalho confirmou e prosseguiu. É como se não 

acreditassem em mim, nem no meu comprovante de conclusão de ensino médio, devidamente 

assinado e registrado. Diante disso me recordo da fala de bell hooks (1995), porque sinto, vejo 

e percebo que, assim como ela afirma, a sociedade não acredita que nós mulheres negras 

podemos acessar lugares de poder, de intelectualidade, e se isso acontecer, deve ser 

questionado e minuciosamente verificado para ver se não teve fraude. 
                                                           
10

 Por mais que na época institucionalmente o nome era Centro de Ensino Médio de Palmas, na prática já estava sendo 

identificado como Colégio Militar de Palmas, até tínhamos que usar o fardamento, saudar com continência e participar da 

hora cívica. 
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O ocorrido com o histórico me deixou muito aflita naquele momento. Não estava 

entendendo o que estava acontecendo, o porquê de duvidarem da legalidade de meu histórico. 

Foi o momento de maior pressão que passei naquele processo seletivo. Enquanto elas falavam 

que eu só poderia ser matriculada se todas as informações tivessem sido confirmadas, o rapaz 

que aguardava pela vaga, o tempo todo esteve ao meu lado, das mais variadas formas 

possíveis, dizia que aquela vaga seria dele. E parou apenas quando falaram que eu poderia 

continuar. Então, ele disse: “Não foi dessa vez”, e retirou-se do auditório indo embora. 

Ao terminar o procedimento, a moça, entregando metade de um papel contendo 

algumas informações sobre meu curso e quando começariam as aulas, orientou-me quanto a 

essas informações do papel e disse que já tínhamos terminado. Ingenuamente perguntei a ela 

se era só isso e, se eu já estava matriculada. Ela respondeu que, conforme o papel, eu deveria 

ficar atenta ao dia de início das aulas e era só isso. Despedimo-nos e ao sair daquele auditório 

ainda não acreditava que tinha conseguido uma vaga em uma universidade pública e gratuita. 

Meu rosto estava formigando, minhas mãos suavam a ponto de pingar. Peguei o ônibus 

voltando para casa e cheguei lá aproximadamente às16h40min. Já era tarde, mas só foi nesse 

momento, depois de um banho, que fui sentir fome. 

Naquela época, não existiam comissões específicas para validação dos requisitos 

previstos hoje em edital, aliás, não fazia ideia do que seria comissão de heteroidentificação, e, 

no meu entender, autodeclaração era só mais um documento do qual eu não podia faltar com a 

verdade. Mal entendia que os objetivos de toda aquela documentação estavam relacionados à 

manutenção de Ações Afirmativas, às quais são garantidas por uma lei (Lei nº 12.711/2012). 

Outrossim, pela linguagem do edital e constrangimentos vividos dentro do auditório, o 

processo em si tornou-se, de certo modo, excludente, uma porta estreita.  

Essas dores ao me lembrar do processo de matrícula se aliviam tempos depois, quando 

naturalmente à medida que fui estabelecendo redes de contatos e amizades, principalmente, 

com estudantes cotistas dentro da universidade. Laços que possibilitaram envolvimento e 

conhecimento dos debates que discutem as diferenças e desigualdades. No primeiro ano de 

curso participei de um grupo de estudos e pesquisas em perspectivas comparadas de 

movimentos ativistas; no segundo e terceiro ano estive trabalhando em um órgão público; no 

quarto trabalhei no Cineclube Kalunga Goiás (CCKG) e foi através desse último que descobri 

que na universidade existe uma Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF), e para quê ela 

serve. 
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2 – SER NEGRA NA SALA DE AULA, NA EXTENSÃO E NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

Partindo de uma linguagem cinematográfica e debates fortes que envolvem vozes da 

periferia, o Cineclube Kalunga Goiás (CCKG) foi fundamental no processo de percepção e 

reflexão sobre marcadores da diferença e da desigualdade, bem como influenciou na minha 

decisão de aceitar o convite, no segundo semestre de 2019, a desenvolver pesquisa junto à 

CAAF por meio da Iniciação Científica.  A pesquisa, que por sinal exigia muitas leituras e 

produções de relatórios sobre a Lei 12.711/2012 e a Lei 12.990/2014 causaram impactos 

profícuos, ao passo que cheguei a trabalhar como voluntária na Comissão de 

Heteroidentificação nos anos seguintes desta mesma universidade. 

Meu primeiro ano na universidade foi muito tenso quanto à questão financeira, não 

consegui a tempo a gratuidade do passe livre estudantil, nem do restaurante universitário e 

muito menos a bolsa permanência. Para chegar em minha casa precisava dar volta ao mundo 

inteiro, porque o caminho mais curto, exigia que pagasse uma passagem a mais, quando fosse 

para chegar ao segundo ônibus. Naquela época estava desempregada, no final do primeiro 

semestre todas as economias já estavam se esgotando, no segundo semestre continuei na 

universidade por um ato de generosidade do professor Franck
11

, que ao saber que eu estava 

procurando emprego, resolveu financiar uma bolsa de ajuda de custo para mim, ela foi 

“socorro bem presente na hora da angústia”, antes que as moedas da caixinha de sapato 

chegassem ao fim. Tal gesto motivou-me a dedicar ainda mais aos estudos teóricos e 

participar de outros eventos da faculdade, a partir de então, passei a chegar ao campus ao 

alvorecer e voltava para casa ao entardecer, muitas vezes fui a primeira e a última pessoa a 

cumprimentar o porteiro da Faculdade de Ciências Sociais, da UFG. De segunda a sábado, 

minha agenda estava comprometida com as salas de aula, PROLUTA, auditórios e corredores 

daquela universidade. 

 

2.1 – De um racismo cotidiano na casa das leis 

 

No segundo ano comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 

(ALEGO), trabalho este que só me foi possível por meio de indicação. Lá pude entender, na 

prática, como funciona a máquina burocrática, bem como experienciei violência racial, das 

                                                           
11 Em um dia de aula normal, o professor Francisco Tavares Machado (Franck) entrou na sala em que eu estava e após pedir 

permissão ao docente responsável, nos convidou a conhecer e fazer parte do grupo de estudos e pesquisa que ele era 

coordenador (PROLUTA). No dia em que marcaram a reunião, cheguei mais cedo à faculdade e entrei na sala em que o 

PROLUTA estava reunido, desde então me tornei membra ativa do grupo chegando todos os dias mais cedo na faculdade 

para estudar na sala do grupo. 
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quais três tornaram-se combustível para meu processo de busca de codificar o racismo. O 

tradicional apelido presente na boca dos parlamentares, que reconhecem a ALEGO como “a 

casa do povo”, torna-se duvidoso quando se passa um tempinho a mais no seu interior, 

convivendo com seus integrantes. 

Constituída por homens e mulheres, é possível identificar a divisão institucional por 

grupos de parlamentares, gestores, polícia interna, assessores, estagiários e mulheres que 

zelam pela limpeza a estrutura física. Sendo que esse último é composto por maioria negra, 

recordo-me, inclusive, de uma mulher argentina. Os parlamentares fazem questão de sempre 

estarem de paletó, sapato brilhando e para os que, porventura, não estão com suas “passadas 

brilhando como um brinco”, em uma das portas da plenária encontrarão uma escova 

automática que lustra sapatos de quem quiser, sem precisar descalçá-los. A assessoria, 

composta em sua maioria por mulheres elegantemente vestidas, seguem um mesmo padrão 

estético, intercalando entre saias, vestidos, calças. Muitas das vezes, parecia até que estavam 

dentro de uma disputa de quem possuía o salto mais alto e o cabelo mais liso, e a maquiagem 

mais bem feita. Não muito distante encontram-se as estagiárias que, diferentemente das 

assessoras, usam calças jeans em uma frequência maior, entrando também na lógica do jogo 

de quem tem a sapatilha, calça, maquiagem mais bonita e o cabelo mais liso do que o próprio 

natural. Geograficamente perto, mas politicamente muito distante, as mulheres que zelam pela 

limpeza aproximam-se dos demais para garantir, através de sua força de trabalho manual, a 

higienização das cadeiras, escrivaninhas, computadores e o chão. Ao exercerem a boa 

educação que suas ancestrais lhe passaram: pedem licença. Contudo, só podem começar seus 

afazeres depois que “o santo do bom senso
12

”, muito tempo depois, desce sobre a cabeça e 

coração dos indiferentes “donos” das mesas e cadeiras. 

Em um dia de trabalho normal, cheguei à ALEGO após ganhar uma pintura corporal 

indígena como presente de amizade da Jôkànhkwj. O grafismo Krahô pintado em meus braços 

rendeu diversas reações enquanto estive naquele espaço legislativo chamado “casa do povo”. 

Entre elogios e censuras, uma pessoa que trabalhava na mesma secretaria que eu, disse: “Não 

se mistura com essa gente não, essa gente do mato é selvagem e sem educação... (risos) estou 

brincando”. A outra que trabalhava no gabinete da presidência e que tinha como rotina quase 

todos os dias visitar as colegas de trabalho que estavam no mesmo gabinete que eu, disse: 

“Josi, na sua casa não tem sabão e bucha não?”. Um outro servidor ao comparar a pintura que 

estava em meus braços com a pintura que uma outra colega tinha também em seus braços, 

disse: “O desenho que está no braço dela é mais bonito do que o seu, porque o teu nem está 
                                                           
12 Expressão informal para fazer referência ao comportamento não sensato de algumas pessoas. 
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pintado direito”. 

Essas “brincadeiras” são formas do racismo recreativo operar, e é muito complexo, 

porque com esse tipo de fala percebe-se que há uma busca por “preservar um sistema de 

representações culturais que legitimam a dominação branca por meio da desqualificação 

sistemática de minorias raciais.” (MOREIRA, 2020, p. 151). Ademais, as “brincadeiras” não 

pararam por aí, já haviam passados três dias desde que tinha acontecido o assassinato brutal 

da vereadora Mariele Franco, com isso, a notícia estava circulando por vários veículos de 

comunicação, inclusive pelos jornais impressos que chegavam todos os dias à ALEGO. Já era 

finalzinho do dia e meu expediente estava a findar-se, eu estava sentada em uma das cadeiras 

em frente a um dos computadores do gabinete, quando um servidor chegou, pegou um jornal 

impresso que estava sobre a mesa e olhando para mim, disse: “Tá vendo isso aqui, oh! Você 

fica andando com esse povo aí de movimento, fica fazendo esse curso, fica com esse 

cabelinho, vai morrer igual ela”, e saiu logo em seguida da sala. Todos que estavam ali viram 

o que havia acabado de acontecer, era possível nomear: racismo recreativo! Contudo, 

ninguém foi capaz de rir da suposta brincadeira. Uma pessoa se manifestou, e não fui eu, a 

colega que estava em uma mesa ao lado voltou-se para mim e disse: “Liga não, ele é louco”. 

Louco? Louco é o racismo que ele praticou contra mim, de uma violência absurda! 

Digo agora, mas foram situações nas quais não consegui me posicionar, a não ser 

permanecer calada como sempre fazia. Todas essas palavras me causaram angústia, eu sabia 

que não era certo e aquelas “brincadeiras” eram maldosas. Naquele espaço só tinha gente 

branca, e eu era a única “diferente”. Diferente fenotipicamente, diferente no jeito de falar, 

diferente no posicionamento político, e eu sabia que isso incomodava elas e eles. Para lidar 

com essas “pedras em meu sapato”, como refúgio busquei me engajar cada vez mais nas 

discussões sobre desigualdade racial, o que me levou a entender o porquê aquela casa 

legislativa tinha poucas pessoas negras atuando em cargos de poder. As leituras sobre a 

temática, a partir de epistemologias negras, aconteciam muito mais pela rede de contatos do 

que dentro da sala de aula, propriamente. 

 

2.2 – De um racismo cotidiano na casa dos saberes 

 

Quando passei a integrar o Cineclube Kalunga Goiás, organizávamos as sessões de 

cinema para acontecer pelos menos duas vezes por mês, além de convites que recebíamos de 

outros cineclubes e instituições. Um dia precisei faltar à aula, pois haveria uma sessão com 

debate. Essas faltas não eram problemas para uma professora, pois conforme estava no plano 
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de aula dela, caso estivéssemos em atividades extracurriculares poderíamos recuperar 

apresentando uma resenha do conteúdo trabalhado no dia da falta, somado aos certificados ou 

declarações de participação no evento que envolvesse assuntos da grade curricular do curso.   

No dia correto, entreguei a resenha, em sala de aula, para a professora, juntamente 

com o certificado. Ela olhou e disse “Esse certificado não vale”. Eu olhei para ela com cara de 

dúvida e questionei: “Mas, por quê? Sendo que se trata de um projeto de extensão”. Em 

resposta ela disse: “Mas você foi lá e só colocou o filme”. Retruquei dizendo “Professora o 

projeto é um Cineclube que discute questões raciais, a gente não só passa filme, nós 

discutimos sobre esses filmes”. O que me intrigava em toda essa história era que no 

certificado estava escrito “cine debate com o documentário Ser Tão Velho Cerrado
13

” e em 

momento algum no certificado estava escrito que minha função foi “só colocar o filme”. 

Na sociedade brasileira cria-se a ilusão de que a mulher negra sair da cozinha, da 

frente de um lavatório, para trabalhar limpando o chão de empresas e estruturas públicas, é 

um ato de benevolência do senhor branco e senhora branca, situação que remete ao “Mito do 

Senhor Benevolente”, teorizado por Abdias do Nascimento, no livro Genocídio do Negro 

Brasileiro. Pois, é como se o homem branco estivesse fazendo um favor ao “autorizar” que ela 

esteja em lugares não domésticos, como se esse espaço fosse o determinado para ser o lugar 

do negro. Contudo, percebemos nisso um movimento de manutenção de práticas racistas, 

visto que os serviços permanecem no âmbito da limpeza e manutenção, e não da 

intelectualidade. Enquanto as mulheres brancas já estão ocupando setores burocráticos em 

cargos de decisão, obviamente em menos proporção do que os homens brancos, a mulher 

negra ou indígena sequer chega a encontrar possiblidades de ocupar cargos nos níveis mais 

baixos da burocracia, uma vez que esse exige não somente nível de escolaridade, mas 

determinada educação, bem como uma determinada aparência. 

 

Nos ambientes acadêmicos e próprios ao exercício da advocacia percebi que, 

na grande maioria das vezes, eu era uma das poucas pessoas negras, senão a 

única, na condição de advogado e de professor. Entretanto, essa percepção se 

altera completamente quando, nesses mesmos ambientes, olho para os 

trabalhadores da segurança e da limpeza: a maior parte negros e negras como 

eu, todos uniformizados, provavelmente mal remunerados, quase que 

imperceptíveis aos que não foram “despertados” para as questões raciais 

como eu fui. (ALMEIDA, 2019, p. 60).  

 

 Nem toda brincadeira é bem vinda, mas na maioria das vezes membros de grupos 

minoritários são surpreendidos com piadas que desmoralizam, ao reforçarem estereótipos 

                                                           
13  O documentário Ser Tão Velho Cerrado retrata o impacto ambiental e social do cerrado brasileiro, que sofre o 

desmatamento intenso. 
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negativos. Não consegui rir de nenhuma piada que foi dita e descrita nesta monografia. Todas 

as vezes que eu era vítima de racismo, não conseguia dizer nada, mas sentia meu corpo 

arrepiar, meu estômago contrair, intensa formigação que começava pelas mãos, subindo até 

atingir o rosto. Quando essas sensações, causadas pelo constrangimento, amenizavam, eu 

refletia sobre o quanto aqueles espaços são opressores e eu, sendo uma jovem negra, mesmo 

tendo menos melanina na pele, ainda incomodava pessoas brancas ao me verem ocupar uma 

posição que historicamente e socialmente eles e elas já vêm ocupando a séculos. 

Djamila Ribeiro (2019), no seu livro “Pequeno Manual Antirracista”, nos provoca a 

pensarmos o que podemos fazer para mudar essa realidade. Eu, naquele lugar, não me 

identificava nem com o perfil e personalidade das demais estagiárias, das assessoras e muito 

menos com as mulheres que estavam em cargos de decisão. No entanto, apesar de não exercer 

nada da função das trabalhadoras da limpeza, era com elas que me identificava. Sempre fui de 

conversar pouco e observar bastante as relações interpessoais. Depois que parei de trabalhar 

na ALEGO, uma indagação ainda permanecia em minha mente: por que vejo muito mais 

pessoas negras exercendo função de limpeza e manutenção daquele lugar? A ideia de construir 

um projeto de lei que torne obrigatória a reserva de 50% das vagas de estágios para pessoas 

negras, quilombolas e indígenas é o primeiro passo para a mudança! 

Quem tem consciência racial sabe que precisamos dar continuidade na luta ancestral 

de nosso povo no combate contra todas as formas de racismo. E precisamos fazer uso de 

forma estratégica a cada espaço que ocupamos. Na universidade aprendemos a usar várias 

ferramentas teóricas e técnicas, além disso, vale ressaltar que o universo acadêmico é também 

lugar de poder. E nós estudantes mesmo tendo menos autonomia, podemos estabelecer rede de 

contatos que muitas vezes nos possibilitará influenciar em tomadas de decisões, seja como 

estagiárias, extensionistas ou pesquisadoras. Talvez não seja possível mudar o mundo por 

inteiro, mas podemos influenciar na estrutura que está mais próxima de nós. 

 Em 2018 incomodada com as dificuldades que os discentes do curso de Ciências 

Socais com habilitação em Políticas Públicas tinham que conseguir estágio nos órgãos 

públicos da cidade de Goiânia no estado de Goiás, Brasil, mobilizei uma sala de aula inteira e 

convenci a professora Suzane de Alencar, da disciplina afroindígena, a abrir espaço em sua 

aula para que pudéssemos discutir esse problema. Com ela foi possível organizar um 

seminário contando com a presença de estudantes cotistas e o presidente da comissão de 

heteroidentificação das cotas raciais, dessa mesma instituição. 

 Para a maioria de minhas colegas brancas, o que fizemos foi apenas uma atividade 

avaliativa para o segundo semestre daquele ano, mas para nós negros era um ato de 
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resistência. Uma afronta! Naquele mesmo semestre, enquanto participava do projeto de 

extensão Politizar, vi estudantes apresentarem projetos de lei em uma simulação na ALEGO. 

Em 2020, consegui desenvolver uma solução para o problema que também percebi que era 

muito maior que o da faculdade, foi aí que tive a ideia de construir um projeto de lei que cria 

cotas para pessoas negras nas vagas de estágio em órgãos públicos, que estejam sob 

administração do estado de Goiás.  

 

3 – MAS AFINAL, COMO O RACISMO ATUA MESMO? 

 

 De acordo com Silvio Almeida (2019), ao se debater as mais diversas formas de 

atuação do racismo existem três concepções: individualista, institucional e estrutural. Para 

pensar essas classificações observa-se os critérios que relacionam racismo e subjetividade; 

racismo e Estado e, por fim, racismo e economia. Nesta discussão, em específico, irei 

destacar, sobretudo a concepção individualista, a qual prevê que o racismo é um fenômeno de 

caráter ético ou psicológico, de caráter individualista, que embora aconteça em mais de uma 

sociedade, ainda assim, ocorre de modo direto e individual contra uma pessoa. Essa 

concepção tem como base o preconceito, e não considera que existem sociedades racistas, e 

sim, indivíduos racistas. Ou seja, existem indivíduos racistas, que praticam racismo. 

 

O racismo é uma imoralidade e também um crime, que exige que aqueles que o 

praticam sejam devidamente responsabilizados, disso estamos convictos. Porém, não 

podemos deixar de apontar o fato de que a concepção individualista, por ser frágil e 

limitada, tem sido a base de análises sobre o racismo. (ALMEIDA, 2019, p. 25). 

 

 Em contrapartida, a concepção institucional parte de uma perspectiva diferente, 

prevendo que o racismo se comporta de modo coletivo na sociedade, e nasce a partir de 

instituições que o determinam.  O doutor advogado Silvio Almeida afirma acerca da 

concepção institucional que  

 

sob essa perspectiva, o racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é 

tratado como o resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em 

uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com 

base na raça. (ALMEIDA, 2019, p. 37). 

 

 As sociedades não são homogêneas, e por isso, apresentam diversos conflitos, 

antagonismos e contradições, os quais serão solucionados ou mantidos pelas instituições, que 

formam sistemas, por exemplo, o “sistema judiciário”. Entende-se que, por serem o somatório 



29 

 

de normas, padrões e técnicas de controle, as instituições condicionam comportamentos, ou 

seja, instituem padrões, resultam de conflitos. 

 No entanto, também é importante salientar que devido às instituições comporem a 

sociedade, portanto são perpassadas pelas diversas problemáticas da sociedade. A exemplo 

tem-se as disputas entre indivíduos e grupos que querem o controle da instituição. Desse 

modo, é válido pensar que assim como existem conflitos nas instituições e sociedade, existem 

também conflitos raciais, a partir dessa perspectiva. Existindo conflitos raciais, existe também 

desigualdade racial. Vejamos: 

 

Assim, a desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por causa 

da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque 

as instituições são hegemonizadas por determinadas grupos raciais que utilizam 

mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. 

(ALMEIDA, 2019, p. 27). 

 

 Com isso, a maior porcentagem de pessoas brancas nas instituições públicas – 

legislativo, judiciário, Ministério Público, reitorias de universidades públicas – e instituições 

privadas são consequências de sistemas e regras que padronizam, direta ou indiretamente, 

quem irá ocupar esses lugares de poder e, resulta dificultando a presença de pessoas negras. 

Somado a isso, temos a concepção de racismo estrutural. A qual é definida com muita coesão 

pelo advogado Silvio de Almeida, em seu livro Racismo Estrutural. O autor introduz 

afirmando que “o conceito de racismo estrutural foi um enorme avanço” (ALMEIDA, 2019, 

p. 31), e desenvolve: 

 

Primeiro, ao demonstrar que o racismo transcende o âmbito da ação individual, e, 

segundo, ao frisar a dimensão do poder como elemento constitutivo das relações 

raciais, não somente o poder de um indivíduo de uma raça sobre outra, mas de um 

grupo sobre outro, algo possível quando há o controle direto ou indireto de 

determinados grupos sobre o aparato institucional. (ALMEIDA, 2019, p. 31). 

 

 Ou seja, as instituições são a materialização de uma estrutura social racista. 

Resumidamente, o fato de a sociedade ser racista desde o princípio de sua formação, 

constituiu uma estrutura racista, a qual se expande para as instituições. Ele aparece nos mais 

diversos âmbitos sociais, e cotidianamente, se apresentando via institucional, social e 

econômica. Portanto, é urgente toda medida que vise reparação social e econômica das 

desigualdades que foram historicamente construídas tendo como base processos racistas. 

Visto que, assim como afirma a historiadora brasileira Beatriz Nascimento (2021) urge a 

necessidade de se escrever a história do povo negro, a partir da perspectiva do povo negro, a 
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fim de repensarmos a sociedade brasileira, e produzir as modificações estruturais nos campos 

do saber, ser e poder, respeitando as individualidades e trajetórias de cada sujeito. 

 

3.1 – Combate ao racismo 

 

 Políticas de Ações Afirmativas no Brasil sempre existiram, com formatações e 

objetivos distintos e, recentemente, tem ampliado o alcance. Sobretudo, porque seu conteúdo 

e concepção foram alterados com o tempo, conforme a pressão que o Estado Brasileiro vem 

recebendo dos movimentos sociais, principalmente de organizações da sociedade civil, com 

destaque para o Movimento Negro Unificado (MNU), que “surge como uma das principais 

forças atuantes com lideranças de projetos nacionais, apoiado por liberais e progressistas, e 

que estabelecem esses debates” como afirmado por Moehlcke (2002).  

 Nilma Lino Gomes (1997) lembra que Políticas Afirmativas exigiram uma mudança 

de postura do Estado, superando uma posição de neutralidade ao aplicar as políticas 

governamentais instintivamente, de modo a ignorar fatores essenciais como gênero, raça e 

classe, embora sejam produtos de desigualdades numa sociedade. Outrossim, em 2011 ela 

ainda destaca pontos importantes apresentados pelo ex-ministro Joaquim Barbosa, o qual 

definiu as ações afirmativas como um conjunto de instrumentos político-sociais que visa a 

concretização do princípio constitucional da igualdade, de natureza multifacetada e combate à 

discriminação racial, tanto de maneira formal quanto informal. 

 A discussão da desigualdade social, desigualdade racial e o direito à inclusão de 

pessoas negras nas universidades, as quais estão socialmente em desvantagem, são definidas e 

compreendidas também por meio do conceito de ações afirmativas. Vejamos: 

 

As ações afirmativas são políticas públicas destinadas a atender grupos sociais que 

se encontram em condições de desvantagem ou vulnerabilidade social em 

decorrência de fatores históricos, culturais e econômicos. Seu objetivo é “garantir 

igualdade de oportunidades individuais ao tornar crime a discriminação, e têm como 

principais beneficiários os membros de grupos que enfrentam preconceitos”. 

(Cashamore, 200, p. 31, apud FONSECA, 2009, p. 11). 

  

 Esse conceito destrincha-se em outros à medida que as ações se voltam para as 

especificidades que os indivíduos de diversos grupos revelam, visto que há uma grande 

diversidade. Desse modo, salienta-se que: 

 

As políticas de ação afirmativa são, antes de tudo, políticas sociais compensatórias. 

Quando designamos políticas sociais compensatórias queremos dizer que são 
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intervenções do Estado, a partir de demandas da sociedade civil, as quais garantem o 

cumprimento dos direitos sociais, que não são integralmente cumpridos pela 

sociedade. As políticas compensatórias, por sua vez, abrangem programas sociais 

que remetem problemas gerados em larga medida por ineficientes políticas 

preventivas anteriores ou devido à permanência de mecanismos sociais de exclusão. 

Uma outra característica das políticas compensatórias é que elas têm uma duração 

definida, isto é, elas podem deixar de ter vigência desde que inexistam os 

mecanismos de exclusão social que lhes deram origem. (SILVEIRO, 2007, p. 21). 

 

 Por outro lado, é importante destacar que nem todas as políticas públicas na história do 

Brasil foram favoráveis aos negros e às negras. Uma das definições mais utilizadas é a de que 

política pública além de ser lei é “tudo o que um governo decide fazer ou deixar de fazer” 

(apud HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 06). A referida definição não pode ser 

compreendida como certa ou errada, uma vez que políticas públicas estão diretamente 

associadas às questões políticas e governamentais mediadoras da relação entre Estado e 

sociedade, ou seja, ele pode cumprir ou não com sua função governamental, assim como pode 

acrescentar e executar outras demandas que não estavam em sua agenda.  

 Uma das possibilidades de pensar essa definição de políticas públicas é a indisposição 

do Estado em reconhecer o povo negro como sujeitos de direito, o que se confirma com o fato 

de até o dado momento de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, a situação ser integralmente desfavorável à dignidade humana dessa população. Fato 

também perfeitamente notável nas diversas leis sancionadas anteriormente à dita Constituição, 

a exemplo, em específico, voltadas para a educação: Lei 1/1837 da Instrução Primária a qual 

proibia negras e negros de frequentarem escolas, e outra Lei 5465/1968 que assegurava vagas 

nos estabelecimentos de ensino agrícolas para filhos de donos de terras em zonas rurais. 

 Contudo, William Jenkins (apud HOWLETT: RAMESH; PERL, 2013), autor muito 

importante para compreendermos as políticas públicas, oferece uma outra definição mais 

precisa ao tratá-las como: 

 

[...] um conjunto de decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de 

atores políticos, e que dizem respeito à seleção de objetivos e dos meios necessários 

para alcançá-los, dentro de uma situação específica em que o alvo dessas decisões 

estaria em princípio, ao alcance desses atores (JENKINS, 1978, p. 08). 

 

 O termo “ação afirmativa” tem sua origem nos Estados Unidos da América, já no 

início da década de 1960, cunhado pela “primeira vez” durante o governo do então presidente 

John Kennedy. Utilizou-se esse termo no contexto da intensa luta pelos direitos civis das 

pessoas negras, período histórico no qual destacaram-se figuras importantíssimas para o 

movimento negro, como o Partido dos Panteras Negras e do Reverendo Dr. Martin Luther 
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King. O pacifista negro e reverendo representou a população negra em acordos com as 

autoridades americanas, sobretudo os que tinham como objetivo criar conjuntos de ações que 

efetivasse a igualdade de liberdade e oportunidades entre negros e brancos na América do 

Norte.  

 Ao longo dos anos, o termo “ações afirmativas” assumiu diversos sentidos e 

significados de acordo com a realidade dos países que o utiliza, inclusive, significações 

distanciadas da compreensão inicial que se teve no contexto estadunidense daquela época. No 

Brasil, esse termo tem ganhado popularidade entre as pessoas externas à universidade, devido 

à Lei 12.711 de 2012 que prevê a reserva de vagas na graduação em universidades públicas. 

Porém, quando a discussão associa esse termo somente à cota, no sentido de reserva de vagas, 

no ensino superior torna-se confuso, o que acontece visto que o debate não se aprofunda, uma 

vez que é simplificado pela mídia. 

 Somado aos contextos e motivações pelas quais essas ações são criadas, é importante 

esmiuçar de forma didática as características gerais que compõem e define seu conceito. 

Portanto, partindo de uma perspectiva técnica: Ação Afirmativa é um ato político (Políticas 

Públicas) sendo governamental ou estatal de cunho expressivamente socioeconômico. Sua 

aplicação acontece nas dimensões da vida social, principalmente no que diz respeito à 

moradia, educação, saúde, emprego, política, na forma de reserva de vagas prioritárias e 

auxílios financeiros. No Brasil, as autoridades tem “buscado proteger” o modo de vida 

tradicional dos povos indígenas, quilombolas, ciganos e ribeirinhos no que diz respeito à 

dimensão simbólica e cultural. De modo geral, e, considerando ações não somente realizadas 

pelos poder público toda Ação Afirmativa pode ser:  

 i) De iniciativa pública ou privada, sendo que a segunda ocorre em menor frequência e 

com menor teor de obrigatoriedade, mas motivada pelo “voluntariado”, por outro lado, a 

primeira ocorre mais por força de lei com objetivo de corrigir desigualdades. A fundação 

FORD financiou vários projetos com o objetivo de combater a pobreza e racismo no Brasil, 

nos EUA diversas universidades públicas e privadas mantei um sistema de ingresso com ajuda 

de custo para estudantes socialmente vulneráveis; 

  ii) normalmente é focalizada e paliativa, com direcionamento para resolver ou 

amenizar pontualmente algum dos déficits em determinado aspecto;  

 iii) é temporária, uma vez que, todo ato do estado e do governo é lei, portanto tem 

tempo determinado de atividade. No Brasil, a Lei de Cotas, de nº 12.711 de 2012 ao 

completar o prazo de dez anos de vigência, passará por revisão para que seja identificada a 

necessidade de sua renovação ou encerramento de sua vigência. Optando-se pela renovação, 
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pode haver alteração em sua estrutura no sentido de aperfeiçoamento. 

 Desse modo, retomando o que foi tratado acerca das leis que excluíam integralmente 

os sujeitos negros da sociedade brasileira como cidadãos, é possível observar que as políticas 

públicas desenvolvidas a partir da Constituição de 1988 garantem que nenhuma pessoa deve 

sofrer discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade e de quaisquer formas. Outro momento 

importantíssimo para essa tomada de consciência é a Conferência de Durban, na qual o Estado 

reconhece a necessidade de desenvolver várias políticas de ações afirmativas para alcançar a 

reparação histórica, e, três anos depois atualiza-se a lei que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional alterando-a de modo a exigir o ensino de “História e Cultura Afro-

Brasileira”. Em 2009, o Estado começa a criar estratégias de Políticas de Saúde da População 

Negra e, em seguida, em 2010 é sancionada a Lei 12.288/2010 que institui o Estatuto de 

Igualdade Racial; a posteriori sanciona-se a Lei 12.711/2012 que prevê cotas para o ingresso 

de pessoas negras e indígenas nas universidades federais e nos institutos de ensino técnico e 

médio. 

 

3.2 – Trajetória percorrida para chegar à Lei 12.711/2012 

 

 Em 2002, foi aprovada a Resolução nº 196 no estado da Bahia, a qual estabelecia cota 

mínima de 40% das vagas para pessoas negras, na Universidade Estadual da Bahia (UNEB), 

em cursos de graduação e pós-graduação. Desse modo, essa universidade foi a pioneira na 

prática de ações afirmativas voltadas ao público negro a nível de ensino, seguida pela 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), em 2003, e pela Universidade de Brasília 

(UnB), em 2004. 

 Até então as cotas, nas universidades que haviam adotado, eram regidas por leis 

estaduais, não chegando a âmbito geral. Apesar disso, tiveram grande importância para que 

hoje tenhamos ações afirmativas nas universidades de todo o território brasileiro. Entretanto, 

foi com a problemática ocorrida na UnB, levada a juízo da Suprema Corte, em 20 de julho de 

2009, que as cotas socioeconômicas ganharam amplitude. Caso esse que será trabalhado a 

seguir. 

 Em 2003, no dia 06 de julho, foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (Cepe) da UnB, o Plano de Metas para Integração Social, Ética e Racial, o qual 

estabeleceu 20% das vagas de cursos da graduação a pessoas negras, bem como para 

indígenas. Entretanto, essa medida enfrentou várias críticas tanto da comunidade acadêmica, 
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como de parte da sociedade
14

. Embora, a reserva de 40% das vagas de graduação e pós-

graduação na UNEB tenha sido efetivada, contudo, não gerou significativa resistência da 

sociedade, como aconteceu em se tratando de UnB. Por mais que os objetivos da adoção de 

cotas sociorraciais sejam de inclusão e reparação de assimetrias históricas, ainda assim, há 

revolta social quando se trata de específicas universidades.  

 É importante salientar que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou uma Ação de 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento – ADPF 186 protocolada pelo partido 

Político DEM contra a UnB. Segundo o portal virtual do STF Brasil, a repercussão do caso foi 

tão grande que várias associações e a Defensoria Pública da União (DPU), requereram 

ingresso no processo com amicus curiae
15

. O relator ministro Ricardo Lewandowski 

determinou a realização de audiências públicas. E, após um longo período em julgamento 

ouvindo as partes envolvidas, os ministros do STF, por unanimidade, acompanharam o voto 

do relator, segundo o qual as cotas da UnB não se mostravam desproporcionais ou irrazoáveis. 

Por fim, compreendeu-se que a política de reserva de vagas para negras, negros, adotada pela 

UnB, tem como objetivo superar distorções sociais e históricas, além de ser constitucional.  

 

Logo após o julgamento, foi editada a Lei nº 12.711/2012, de 24 de agosto, a qual 

prevê a reserva de vagas nas universidades federais e nas instituições federais de 

ensino técnico de nível médio para alunos oriundos de escolas públicas e que 

comprovem baixa renda, dentro das quais deverá haver um percentual mínimo de 

pretos, pardos e indígenas (artigo 3º). A Lei determina a cota mínima de reserva 

dessas vagas, porém as universidades e institutos federais continuam com autonomia 

para, por meio de políticas específicas de ações afirmativas, instituir sistemas de 

cotas complementares, inclusive, lastreados no critério exclusivamente racial, sem 

mais possibilidade de questionamento judicial pela adoção desse critério em 

específico, conforme a decisão do STF na ADPF. (AZIZ, 2019, p. 2). 

 

 Mediante isso, é notório que as universidades públicas do Brasil tiveram sua 

autonomia respeitada, a fim de que cada uma desenvolva seu próprio método de verificação, 

visando o objetivo supremo de aplicar a Lei 12.711/2012. Nesta direção, Nunes enfatiza que 

“é da gestão pública a responsabilidade pela ocupação das vagas pelos sujeitos de direito. O 

processo de gestão de ações afirmativas implica numa reorganização da lógica administrativa 

sob o ponto de vista da institucionalidade das políticas.” (NUNES, 2018, p. 49). 

 Desse modo, algumas universidades públicas optaram por receber somente as 
                                                           
14 Alguns representantes que ficaram contra o sistema de cotas podem e devem ser nomeados, pois, possuem identidade. 

Desse modo, deixo aqui registrado três nomes: Demétrio Magnoli (geógrafo e jornalista, branco e integrante de classe social 

média/alta), Ali Kamel (jornalista, branco e integrante de classe social média/alta) e partido Democratas (DEM), composto 

majoritariamente por pessoas brancas e oriundos de classe social média e alta. 
15 “Termo latim, de origem norte-americana, que significa „amigo da corte‟. É o instituto que permite que terceira pessoa, 

entidade ou órgão interessado passe a integrar a demanda, a fim de discutir de forma objetiva as teses jurídicas nela previstas. 

Não é parte do processo, mas tem interesse em seu resultado." Disponível em: 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1044/Amicus-curiae Acesso em: 12/08/2020. 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1044/Amicus-curiae


35 

 

autodeclarações e, outras somam a isso as entrevistas. Na UFG, inicialmente o processo se 

dava somente por meio do documento autodeclarativo, contudo, diante de inúmeros processos 

fraudulentos, que exigiam formações urgentes de comissões para analisar fraude, surgiu a 

necessidade de estabelecer uma comissão permanente, e que já atuasse no processo de 

matrícula. Assim, na atualidade o procedimento adotado é este, no qual se exige uma 

autodeclaração assinada e uma Comissão de Heteroidentificação responsável por receber esse 

documento e verificar a veracidade do que ali está posto. 

 

4 – A COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 

  

Dois anos antes de me tornar estudante de graduação, o Conselho Universitário da 

UFG aprovou a Resolução CONSUNI nº 15/2014 criando a Coordenadoria de Ações 

Afirmativas (CAAF)
16

, ligada ao gabinete da reitoria, no dia 23 de maio de 2014. A criação da 

CAAF justifica-se a partir da necessidade de se analisar as denúncias de fraudes quanto às 

cotas raciais, bem como sanar outras demandas, sobretudo, as que tratem de questões 

relacionadas a diversas formas de ser e existir.  Tendo como objetivo promover a superação 

da desigualdade e diferença, a partir da promoção da pluralidade de ideias, a inclusão, a 

permanência e articulação com grupos socialmente organizados. Realidade que se concretiza 

por meio do acompanhamento e contribuição direta com organizações nacionais e 

internacionais voltadas à garantia das ações afirmativas, bem como a realização de campanhas 

que promovam a discussão contra diversas formas de preconceitos e discriminações.  

 Naquele mesmo ano, a professora Drª Luciene de Oliveira Dias assumiu essa 

coordenadoria pela portaria nº 2058 de 23 de junho de 2014, permanecendo em um período 

em que sua gestão foi marcada principalmente pela ocupação das feministas na reitoria em 

2016. O Conselho Universitário da UFG aprovou a Resolução CONSUNI nº 07/2015 no dia 

24 de abril de 2015, que dispõe sobre a política de ações afirmativas para pretos, pardos e 

indígenas na pós-graduação. Nesse período vários órgãos públicos já faziam uso da Lei 

12.990/2014, que dispõe sobre a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos 

para provimento de cargos efetivos em empregos públicos, no âmbito da administração 

pública para pessoas negras (pretas ou pardas), deixando de lado as pessoas indígenas.  

 Quanto ao que se referia às fraudes nas cotas raciais da Lei 12.711/2012, da Lei 

12.990/2014, e da Resolução CONSUNI nº 07/2015, a verificação inicialmente acontecia 

                                                           
16 Não sendo o objetivo desse trabalho aprofundar a discussão sobre a Coordenadoria de Ações Afirmativas da UFG, 

recomendo para aqueles que tenham interesse em conhecer a CAAF, a dissertação de mestrado Msc. Viviane Cristina Silva.   
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quando havia a denúncia, ou seja, depois que o candidato já estava na condição de estudante 

ou servidor, conforme lembra Drª Luciene de Oliveira Dias, em entrevista concedida no dia 

21 de maio de 2021, para a construção dessa monografia: 

 

Se existiram fraudes? Sim, existiram fraudes, e, na medida em que essas fraudes 

apareciam nós buscávamos encontrar mecanismos muito pontuais de barrar essas 

fraudes. Lembro-me bem de uma estudante de medicina veterinária que já estava 

colando grau e ai a gente consegui levar o processo até o CONSUNI, ela chegou ao 

CONSUNI e perdeu a vaga na UFG, ela não conseguiu colar grau. Ela tinha se 

declarado indígena, me lembro do nome dela, nessa época eu era do CONSUNI, me 

lembro de toda essa situação e o CONSUNI inteiro retirou essa pessoa da UFG e 

essa pessoa não colou grau pela UFG porque foi uma fraude inquestionável. Mas 

outras também aconteceram, fraudes e tentativas de fraudes. (Resposta da professora 

Dra. Luciene de Oliveira Dias, 2021). 

 

 Diante das diversas denúncias que estavam surgindo sobre estudantes que 

conseguiram ingressar, em cursos de graduação e pós-graduação, fraudando as cotas-étnicos 

raciais foi necessário que o reitor, da UFG, criasse a portaria nº 920 de 19 de fevereiro de 

2016 e, em seguida, a Portaria nº 1.276 de 13 de março de 2016, sobre a Comissão 

Permanente de Avaliação de Autodeclaração que atuaria nos procedimentos que demandavam 

a autodeclaração. Essa mesma comissão entendeu que, verificar apenas quando a denúncia 

acontecia era uma forma de resolver o problema pontualmente, porém, várias vezes a fraude 

era descoberta muito tempo depois que os candidatos haviam ingressado na universidade e já 

tinham concluído vários semestres do curso. Importante frisar que as denúncias continuavam 

a chegar à ouvidoria, inclusive por parte dos próprios estudantes, os quais faziam esse 

controle, e que mais suspeitavam ou percebiam as fraudes. 

Em seguida, o professor Dr. Jean Tiago Batista assumiu esse cargo pela portaria nº 

1310 de 14 de março de 2017. Em busca pelo aperfeiçoamento do tratamento dado a essas 

denúncias, e, no anseio de responder à angústia dos estudantes, que positivamente já faziam 

esse controle social, a universidade, no dia 10 de novembro de 2017, por meio da Resolução 

CONSUNI nº 32, cria a Comissão de Verificação da Autodeclaração, juntamente com as 

comissões de Escolaridade, de Acessibilidade, de Análise da Realidade Socioeconômica, com 

atuação anterior à efetivação da matrícula dos candidatos. Nos dias 10 e 11 de setembro de 

2018, a CAAF recebeu na reitoria o coordenador de estratégia de igualdade racial da 

Secretária Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), Sidnei Sousa 

Costa, para capacitar os integrantes da Comissão de Heteroidentificação. Com isso, observa-

se que “Sidnei falou sobre alguns dos marcos legais que envolveram a criação e a 

regulamentação das comissões de heteroidentificação. A mais recente delas é a Portaria 
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Normativa Nº4 de 6 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (MPDG), que regulamenta o procedimento.” (FERNANDES, 2018, p. 4). 

 A portaria normativa nº 4 do MPDG substitui a portaria normativa nº 03 de 1 de 

agosto de 2016, e dá cumprimento ao que teve trânsito em julgado no Supremo Tribunal 

Federal (ADPF 186 e ADC 41), sendo que o primeiro declara a legalidade das cotas e o 

segundo a legitimidade da heteroidentificação como um processo complementar de 

verificação. A Comissão de Heteroidentificação sempre usou esses documentos como 

fundamento para formatar seus cursos de capacitação, conforme lembra Drª Marlini Dorneles 

que é coordenadora da CAAF pela portaria nº 6.886 de 28 de dezembro de 2017, em 

entrevista concedida no dia 30/04/2021 para a construção dessa monografia: 

  

Então, sempre foi nos dito que a gente faz essa analogia à portaria 03 porque a gente 

precisava de alguns instrumentos que balizassem essa heteroidentificação [...]. 

Lembro como se fosse hoje, Josi, a primeira reunião em uma sala da reitoria com a 

Luana e várias pessoas que estavam na comissão. Então, foi assim, muito 

impactante, muito importante, foi um momento histórico da gente, muito bacana! 

[...] A própria metodologia, a Luana fez muito exercício prático, tudo aquilo que a 

gente depois acaba utilizando que é um mosaico, ela falava de casos reais, mostrava 

candidatos reais pra gente, então foi um curso muito prático. Então, acho que quem 

estava na primeira comissão teve uma capacitação histórica como eu tive. (Resposta 

da professora Dra. Marlini Dorneles de Lima, 2021). 

  

 As fraudes estavam acontecendo em várias universidades públicas do Brasil, que 

haviam aderido às cotas raciais. E no intervalo entre 2017 e 2018 acontecia um movimento 

nacional incentivando a adoção de formas de controle, não somente por meio da 

autodeclaração, mas também de mecanismo de heteroidentificação balizados nas portarias 

normativas do MPDG, a fim de garantir a efetividade das cotas étnico-raciais. Desse 

movimento duas cartas são objetos de destaques: i) a primeira foi uma carta construída pela 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) entre os dias 17 e 18 de maio de 

2017, no I Primeiro Encontro de Gestores de Verificação de Autodeclaração para 

Concorrentes às Vagas para PPI
17

/PCD, que ocorreu no Núcleo de Concursos da Universidade 

Federal do Paraná; ii) a segunda carta foi construída no final do “I Seminário Nacional de 

Políticas de Ações Afirmativas nas Universidades Brasileiras e a atuação das Bancas 

Verificadoras de Autodeclaração na graduação, entre os dias 29 a 31 de agosto de 2018. Esses 

eventos buscavam sistematizar a metodologia da heteroidentificação sem padronizar todas as 

comissões no Brasil, porém fortalecer e dar segurança a elas. 

                                                           
17

 PPI - Pessoas Pretas, Pardas ou Indígenas.  
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Após esses eventos, a Resolução CONSUNI nº 32 foi alterada nos dias 29 de junho e 

19 de outubro de 2018 para a Resolução CONSUNI nº 32R, ressalto duas alterações muito 

importante: i) o nome da Comissão de Verificação da Autodeclaração é alterado para 

Comissão de Heteroidentificação e, o nome da Comissão de Acessibilidade é alterado para 

Comissão de Verificação da Condição de Deficiência; ii) Quando a Orientação Normativa nº 

03 de 1ª de agosto de 2016 é substituída pela Portaria Normativa nº 04 de 6 de abril de 2018, 

também há uma necessidade de alterá-las no texto da Resolução CONSUNI nº 

32R. Conforme lembra o cientista político Pedro Cruz, em entrevista concedida no dia 

14/05/2021 para a construção desta monografia: 

 

Constituída a comissão, nós passamos por processo de capacitação, naquela 

época com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(SEPPIR), do Governo Federal ligada ao Ministério de Direitos Humanos. De 

lá tivemos alguns assistentes técnicos que vieram estar conosco e 

capacitaram-nos para fazer esse trabalho nas comissões. Então, é assim que 

surge esse trabalho dentro da universidade. A partir daí, a gente começa 

fazendo um esforço grande para ir conversando com a gestão da 

universidade, na perspectiva que pudéssemos aperfeiçoar os trabalhos que 

estávamos fazendo porque naquele momento a gente atendia apenas a 

demanda de denúncias. O que significa dizer? Se havia um processo de 

fraude na universidade e alguns alunos estavam sendo denunciados, outros 

que não tivessem sido denunciados e tivessem situação igual permaneceria na 

universidade também de forma indevida. Então, a gente entendeu que 

precisávamos chegar à porta da universidade com esse processo, e aí 

avançamos até que em 2018 nós pudemos pela primeira vez fazer o 

procedimento na matrícula. (Resposta do cientista político Pedro Rodrigues 

Cruz, 2021). 
  

 No ano seguinte, o reitor Edward Madureira Brasil assina duas portarias fundamentais 

para direcionar os trabalhos da Comissão de Heteroidentificação: i) Portaria nº 01/2019 dispõe 

sobre a composição e atuação da Comissão de Heteroidentificação; Portaria nº 1049 disciplina 

os procedimentos de composição e atuação da Comissão de Heteroidentificação, ambas 

portarias são assinadas no dia 25 de fevereiro de 2019 como documento interno da UFG. 

Conforme lembra Dra. Marlini Dorneles, em entrevista concedida no dia 30/04/2021 para a 

construção dessa monografia: 

  

2019 foi o marco porque a gente teve que escrever esse documento nosso que é 

interno. Eu lembro que a matrícula começava na segunda, e, na sexta a gente 

finalizava e o reitor assinava porque a gente entendia que esse documento nos 

fortalecia nessa metodologia. E aí a gente deu um passo muito grande nessa versão 

porque admitimos a possibilidade de ingresso dos membros dos movimentos sociais 

organizados de fora da universidade. Antes se tinha a fala que era um ato 

administrativo que tinha que ser só servidores. Nós sabíamos que havia 

universidades que tinha o controle social, então, não foi uma discussão fácil, a 

gestão estava preocupada com a legalidade disso, tivemos que chamar procuradores 
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de universidades de outros estados, se apoiar em experiências externas e aí 

convencemos a gestão que era preciso, e, a gestão também nos convenceu de que 

esse documento iria nos auxiliar. Então, quando você for estudar a portaria 1049, lá 

prevê critérios para esses membros externos estarem, então a gente estava 

assegurada, e foi ótimo. (Resposta da professora Dra. Marlini Dorneles de Lima, 

2021). 

 

 Enquanto a UFG dava um passo muito grande quanto à emissão da Portaria 1049, 

que disciplina as atividades das bancas da Comissão de Heteroidentificação no processo de 

matrícula, essa mesma comunidade acadêmica sofre um golpe profundo no dia 03 de julho de 

2019, era a Recomendação nº 137, do Ministério Público Federal (MPF)
18

 na Procuradoria da 

República em Goiás que resolve: 

 

RECOMENDAR à Universidade Federal de Goiás, na pessoa do seu Reitor, 

Edward Madureira Brasil, bem como aos componentes das Comissões de 

Heteroidentificação da UFG que: a) suspender imediatamente todos os processos de 

reavaliação realizados pela UFG e por Comissões de Heteroidentificação instituídas 

após a realização da matrícula e sem previsão editalícia (RESOLUÇÃO CONSUNI 

Nº 32R/2017), em 10 de novembro de 2017) e todos os seus efeitos; b) abstenha-se 

de realizar o controle dos critérios de autodeclaração de estudantes cotistas que 

ingressaram na Universidade Federal de Goiás em período anterior a novembro de 

2017, quando o critério de heteroidentificação não era previsto nos editais; 3) 

anulem, com efeitos ex tunc, todos os atos de cancelamento de matrículas 

eventualmente praticados nos termos do item “a” desta Recomendação, isto é, 

praticados pela UFG e por Comissões de Verificação de autodeclaração raciais 

instituídas para aferição de veracidade de autodeclaração de alunos que ingressaram 

na UFG quando mencionado mecanismo de controle não tinha previsão editalícia; 4) 

promover a divulgação da presente Recomendação perante o corpo discente e os 

membros das Comissões de Heteroidentificação. 

 

 Segundo Pedro Cruz, presidente da Comissão Permanente de Autodeclaração 

(COMPAD), em palestra no evento “Roda de Conversa Sobre Heteroidentificação”, a gestão 

da COMPAD, no intuito de obedecer à recomendação, toma como medida paliativa o 

encaminhamento ao MPF para providências cabíveis ao seu juízo, duzentos e um processos de 

denúncias de fraudes entre casos já em análise e, outros ainda a serem analisados pela UFG. 

Tais recomendações e medidas foram consequências aos processos abertos em decorrência de 

denúncias de fraudes em editais, que não previam a Comissão de Heteroidentificação. 

Apesar desse retrocesso, que ocorreu em 2018, com a recomendação do MPF, a 

Comissão de Heteroidentificação deu a volta por cima superando esse momento. Atualmente, 

ela faz o controle social, nas matrículas de graduação, processos seletivos da pós-graduação, 

concursos públicos para docentes, concursos para técnicos-administrativos e seleção de 

estagiários. Seu corpo formativo é composto
19

 por servidores técnicos e docentes da UFG, dos 

                                                           
18 O papel do Ministério Público no combate as fraudes: Ver a recomendação nº 41, de 09 de agosto de 2016. 

19 Ver site da Coordenadoria de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Goiás: 
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Institutos Federais no Estado de Goiás, da Universidade Estadual de Goiás; do Movimento 

Negro; da Comissão Especial da Promoção da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados no 

Estado de Goiás; do Conselho Municipal para Promoção da Igualdade Racial em Goiânia; da 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas em Goiânia; do Coletivo 

de Mulheres Pretas; do Fórum Angoleiras e de Religiões de Matriz Africana. 

Respeitando a Portaria nº 4 do MPDG, a Comissão de Heteroidentificação da UFG, 

organiza suas bancas com a composição de cinco membros e seus suplentes, sendo que, caso 

o candidato indeferido queira exercer seu direito de ser atendido pela heteroidentificação 

novamente, uma banca recursal será organizada e composta por três integrantes distintos dos 

membros da banca anterior. Até o presente momento, a maioria dos pedidos de recursos na 

UFG tem ocorrido por meio de abertura de processos administrativos solicitados pelos 

próprios candidatos indeferidos e dentro da própria universidade. 

Em ambos os momentos, as deliberações são feitas pela maioria dos membros, em 

parecer formal que justifique as razões, seja de deferimento ou indeferimento, sendo que as 

mesmas terão validade apenas para processos seletivos que foi designada em edital, não 

servindo para outras finalidades. Entre aspectos que dizem respeito a critérios da diversidade 

e que devem caracterizar a composição das bancas, a promotora Lívia Vaz nos orienta que: 

 

Primeiramente, busca-se que as decisões das comissões reflitam - tanto quanto 

possível - a percepção da sociedade em que estão inseridas. Desse modo, a 

diversidade de seus membros - principalmente - racial e de gênero - fato 

fundamental, que traduz um quadro representativo do contexto social em questão 

[...] Pode-se dizer que “uma coisa é ser negro na Bahia, outra, é ser negro no Rio 

Grande do Sul”. Daí a relevância da naturalidade - noção que, no entanto, não deve 

ser compreendida em termos absolutos. O “que efetivamente importa é a vivência do 

indivíduo naquela sociedade e não exatamente o local do seu nascimento.” (VAZ, 

2018, p. 55). 

  

 Reconhecendo a importância das sugestões inseridas na Carta da ABPN construída em 

2017, que tem como objetivo orientar procedimentos de heteroidentificação a serem adotados 

pelas instituições de ensino superior, institutos federais, Centros Federais de Educação 

Tecnologia e Instituto Nacional de Educação de Surdos, a Portaria nº 1049 da UFG garante 

em seu artigo oitavo, “o acolhimento dos candidatos [...] será realizado pela Coordenadoria de 

Ações Afirmativas (CAAF/UFG), servidores públicos, estudantes, grupos de estudos de 

pesquisas, bem como pelo movimento social negro.” (Portaria 1049, 2019, p. 4). 

O acolhimento a candidatos é fundamental para a comunicação efetiva em todo o 

processo seletivo, e é uma forma de dar resposta à sociedade, constituindo-se por meio 

                                                                                                                                                                                     
https://www.acoesafirmativas.ufg.br/p/34360-composicao-da-comissao-de-heteroidentificacao 
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eletrônico, recepção aos candidatos que vão passar pelas bancas e as próprias bancas, como 

afirma Dra. Luciene de Oliveira Dias, em entrevista concedida no dia 21/05/2021 para a 

construção dessa monografia: 

  

É como se fosse uma comissão que está constituída para cuidar e garantir direitos, 

não é uma comissão para evitar fraudes, não é uma comissão para exercer o poder de 

juiz ou vigilância. Dentro de uma lógica afrocentrada ou negra, é uma comissão que 

está aí para cuidar. Então, por exemplo, chega uma estudante extremamente tímida, 

negra, que pela primeira vez na vida precisa se autodeclarar. Uma comissão de 

heteroidentificação tem que saber acolher, no momento da entrevista tem sim que 

olhar para essa estudante e falar “bem-vinda” para acalmar essa estudante. Porque 

ela passa a vida inteira sem ter a menor dúvida de que é negra para ter dúvida diante 

de uma Comissão de Heteroidentificação? A gente não está ali para julgar, a gente 

está ali para acolher quem tem o direito de entrar na universidade por cotas. E aí, a 

comissão tem essa característica de acolhimento, mas tem que ter o olhar técnico. 

(Resposta da professora Dra. Luciene de Oliveira Dias, 2021). 

 

 Na Comissão de Heteroidentificação da UFG é possível visualizar seu quadro pessoal 

constituído pelas equipes de coordenação geral, equipe técnica, equipe de acolhimento, e 

integrantes das bancas. Em sua maioria são pessoas que de alguma forma interessam-se pela 

temática ou tem algum envolvimento com ela. Tal situação, naturalmente, está em 

consonância com o que é disposto no parágrafo 1º, do artigo 6º no inciso VI, 

“preferencialmente experientes na temática da promoção da igualdade racial e do 

enfrentamento ao racismo.” (Portaria Normativa nº 4, 2018, p. 2). Quanto aos integrantes das 

bancas, esses por sua vez assumem o compromisso de identificar e não de avaliar a condição 

autodeclarada pelo candidato entrevistado. 

Essa estrutura organizacional que constitui a Comissão de Heteroidentificação tem 

sido fundamental para estabelecer uma comunicação profícua com a sociedade, uma vez que a 

coordenação geral tem se manifestado através de entrevistas concedidas à TV e, juntamente, 

com estudantes cotistas tem ido a escolas para garantir “as práticas de acolhimento dos 

candidatos ingressantes pelas cotas antes de sua aferição, com informações sobre as ações 

afirmativas, no intuito de sensibilizar e informar sobre o público ao qual as cotas se destinam 

e os procedimentos adotados pela Comissão de Heteroidentificação.”(Portaria nº 1049, 2019, 

p. 4). 

Quanto à equipe de acolhimento, em sua maioria é composta por discentes cotistas 

(negros e indígenas veteranos) que tem colaborado não somente dando suporte às bancas de 

heteroidentificação, mas também tem feito o acolhimento aos candidatos que buscam 

ingressar na universidade por meio dessa política de ação afirmativa. Esse protagonismo já 

vem consolidando-se desde 2018, quando foi instalada a primeira comissão a fim de combater 



42 

 

fraudes às cotas raciais no ato da matrícula na Universidade Federal de Goiás (UFG). Todos 

esses grupos juntos promovem o controle social, ao passo que corpos negros marcados pelo 

racismo sejam acolhidos fazendo jus ao objetivo dessas políticas públicas de ações 

afirmativas, que é não reforçar processos de exclusão. 

A equipe técnica é responsável por garantir para as entrevistas “um espaço reservado 

que contenha mesas, cadeiras e equipamentos de áudio e/ou vídeo, computadores e 

iluminação adequada para a filmagem e heteroidentificação”. Conforme a Portaria 1049, esse 

local é descrito como um espaço físico, e de fato, até 2020, o processo de heteroidentificação 

era realizado presencialmente. Porém, com o agravo da pandemia causada pela Covid-19 as 

universidades federais no Brasil aderiram ao isolamento social, e com isso, a fim de não abrir 

mão do processo seletivo, desde então, vem realizado suas atividades em modalidade remota. 

É importante observar que entre os documentos que regem e legitimam as ações da 

comissão, a Portaria Normativa nº 4, principal instrumento do rito desse processo, apesar de 

não vir do Ministério da Educação, ainda assim a UFG tem se apropriado para normatizar e 

aperfeiçoar suas ações. Entre diversas capacitações que a CAAF vem promovendo quanto a 

essa temática, a ministrada por servidores da SEPPIR foi decisiva para a atuação da comissão 

na matrícula em 2018, época em que estudantes cotistas também participaram. Ressalto que 

tanto no ano de 2018, quanto em 2019, 2020 e 2021 estudantes cotistas atuaram como 

acolhedores aos candidatos que estavam por passar pelas bancas de heteroidentificação. Ao 

retomar a fala da professora entrevistada Dra. Luciene de Oliveira Dias, quando ela afirma 

que “a comissão vem para acolher” me recordo da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, promulgada ainda no século XVIII, e que prevê no Artigo 29º o direito à dignidade 

humana. Que é exatamente a ação que acolhedores praticam. Visto que, acolhimento é tratar 

com respeito e dignidade todas as pessoas, não pensando em meritocracia, mas sim no direito 

inquestionável e já garantido pela Declaração Universal de Direitos Humanos. 

 

5 – DE VOLTA À MATRÍCULA: ESTUDANTES COTISTAS NAS TRINCHEIRAS DO 

ACOLHIMENTO NA HETEROIDENTIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 

Já tinha se passado um semestre desde que comecei a Iniciação Científica no dia 

17/07/2019, nesse período estava fazendo um relatório sobre cotas na docência da UFG. E por 

recomendação da Dra. Marlini Dorneles, orientadora dessa IC, participei de várias ações 

voltadas para a discussão das cotas raciais no ensino superior, inclusive da capacitação que os 

membros da Comissão de Heteroidentificação da UFG devem passar antes de compor as 



43 

 

bancas – que irão atuar nos processos de matrículas da graduação, pós-graduação, técnicos e 

professores desta mesma instituição. Participar dessa capacitação foi razão para que a 

assistente administrativo Liliene Rabelo da Coordenação de Inclusão e Permanência (CIP) me 

propusesse um convite de trabalho voluntário. 

 Desde que foi instalada uma comissão a fim de combater fraudes às cotas raciais, no 

momento da matrícula na UFG, vários estudantes cotistas (negros, indígenas e transexuais 

veteranos) tem colaborado dando suporte às bancas de heteroidentificação. Esse suporte é 

compreendido como um acolhimento a quem busca ingressar no ensino superior por meio 

dessa política de ação afirmativa. Com o tempo, naturalmente, esses veteranos acolhedores 

começaram a assumir o trabalho de orientar quanto a todas as etapas da matrícula, bem como 

aos processos de assistência estudantil e pedagógico da universidade, na medida em que 

familiarizam com esses caminhos.  

 No primeiro semestre de 2020, os preparativos para matrículas da UFG iniciaram-se 

ainda em janeiro, meses antes de saírem os resultados oficiais. A minha participação nesse 

evento, primeiramente, se deu na etapa de capacitação dos membros da Comissão de 

Heteroidentificação. No ano seguinte, a Coordenadoria de Ações Afirmativas vinculou o 

trabalho voluntário que fiz nas matrículas do ano anterior às atividades que desenvolvi como 

estagiária, desde que passei no Processo Seletivo Simplificado para bolsista do Programa de 

Ações Afirmativas e Acadêmico da UFG. 

 

5.1 – Experiência em campo: Reconstruindo identidades 

 

 Quinze dias antes de começarem as matrículas da graduação em 2020, fui convidada 

pela Dra. Marlini Dorneles para participar de uma reunião com outros colegas cotistas 

(negros, quilombolas, transexuais, indígenas) que estavam dispostos a colaborar na recepção 

dos candidatos que passariam pela heteroidentificação. Diversas demandas estavam em pauta 

naquela reunião, das quais algumas (a recepção, moradia e alimentação) se destacavam mais 

por tratar-se de necessidades prioritárias que precisavam ser supridas com urgência, para os 

calouros que apresentariam dificuldades financeiras para permanecerem estudando na UFG. 

 O convite da servidora técnica da CIP foi de juntar-me às atividades exercidas pelos 

estudantes que se voluntariaram à função de monitoria durante as matrículas. Os monitores 

tinham diversas atividades a exercerem, dentre outras, estava a distribuição de senhas e a 

garantia de que todas as candidatas, todos os candidatos e candidates fossem atendidos pelas 

bancas.  Desse modo, davam orientações a fim de garantir que estivessem com a 
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autodeclaração preenchida, sem a assinatura, e portando um documento com foto, além de 

verificar e orientar acerca do desligamento dos celulares.  

 Era imprescindível que todos esses procedimentos fossem feitos antes de entrarem nas 

salas para a entrevista. Todavia, a orientação era para que todas as ações fossem feitas de 

maneira a não causar pânico e nem constrangimentos a quem estava aguardando seu momento 

de passar pela banca, deixando-os tranquilos quanto ao processo em si.  Além dos 

procedimentos supracitados, outra importante orientação era em relação ao poder de decisão 

quanto ao que seria marcado na autodeclaração, porque o documento para negros, 

independentemente se fosse UFGInclui 
20

 ou Sisu, exigia-se que optasse entre preto ou pardo, 

e, não podíamos interferir na decisão de opção que o candidato iria marcar na autodeclaração, 

mesmo eles pedindo a nossa opinião. 

 Outra recomendação dada aos monitores era de recepcionar os candidatos após as 

entrevistas e conduzi-los aos próximos procedimentos. A orientação do próximo procedimento 

a ser tomado era informada depois da entrevista, pois, em caso de deferimento poderia ir 

direto fazer a matrícula, ou quando necessário passar pela Análise da Realidade 

Socioeconômica, pela Verificação da Condição de Pessoa com Deficiência (PCD), quando 

necessário, ou, em caso de indeferimento, dialogar com os dois servidores responsáveis: o 

presidente da Comissão de Heteroidentificação Pedro Rodrigues Cruz e/ou a Profa. Dra 

Marlini Dorneles de Lima
21

, coordenadora da Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF). 

 As matrículas aconteceram no Centro de Eventos Ricardo Freua Bufáiçal, no Campus 

Samambaia, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e o espaço foi ocupado por várias 

comissões, sendo Comissão de Escolaridade, Comissão de Heteroidentificação, Análise da 

Realidade Socioeconômica, Verificação da Condição de Pessoa com Deficiência e 

coordenações de cursos. A Comissão de Heteroidentificação ficou localizada no palco e 

utilizou quatro camarins do centro de eventos, seguindo normas como o fechamento das 

cortinas, a fim de priorizar a privacidade de todo o processo de entrevista. A recepção às 

pessoas que iam passar pelo procedimento de heteroidentificação era de responsabilidade dos 

monitores e estava composta por duas mesas, sendo que uma era direcionada ao atendimento 

de quem ingressava pelo processo seletivo Sisu, podendo ser pretas, pretos, pardas, pardos ou 

indígenas
22

 e, a outra mesa estava direcionada ao processo seletivo do Programa UFGInclui, 

atendendo indígenas e quilombolas. 

                                                           
20 Aprovado por meio da Resolução CONSUNI Nº 29/2008, o UFGInclui é um Programa de Inclusão que cria (1) vaga em 

curso presencial de graduação da Universidade Federal de Goiás para indígenas e  quilombolas, sendo uma vaga para cada. 
21

 Drª Marlini Dorneles de Lima também exerce a função de Vice-presidente da Comissão de Heteroidentificação. 
22 Indígenas possuem duas possibilidades de processos seletivos, ou seja, podem ingressar, na UFG, tanto pelo SISU, quanto 
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 Apesar do trabalho não ser remunerado e parte do quantitativo de estudantes que se 

dispuseram a colaborar na monitoria dessa mesma comissão, não terem comparecido, 

pudemos contar com um número bastante considerável de colaboradores, inclusive de 

estudantes não negros e nem indígenas. E nesse grupo foi possível observar algumas 

manifestações recorrentes. Primeiro a curiosidade de todos em entender o processo de 

apuração da autodeclaração; críticas ao tratamento oferecido aos candidatos do sistema UFG 

Inclui; a indignação de estudantes quilombolas que viram seus parentes sendo indeferidos 

porque o processo exige que sejam quilombolas negros. 

 Ao redor dessas mesas, frequentemente podia notar um murmúrio relacionado às cotas 

raciais, cada um com sua própria compreensão tentava dizer e explicar seu entendimento 

sobre essa política pública. Nesse momento, ao aproximar de uma das mesas, deparei com a 

contestação sobre minha condição racial. Eu ainda estava passando as orientações de 

atendimento, quando de repente, uma estudante, sentada, virou o rosto em minha direção e 

apontando o dedo, disse: “Você não é negra”. Por um momento fiquei parada ao lado dela 

pensando no que eu havia acabado de ouvir. Olhei para ela, compreendi que era alguém que 

entendia pouco sobre cotas raciais.  

 Aproveitei o momento! Disse para todas as pessoas que estavam colaborando ali que a 

identificação do candidato não esta baseada só na cor da pele, mas também nos traços 

fenotípicos da negritude que o corpo traz e que, por isso, muitas pessoas de pele clara são 

identificadas com o conjunto de características (cabelo, boca, nariz e dentre outros) não 

afilados e, por isso, são vistas como negras. No dia seguinte, compartilhei no grupo de 

Whatsapp os materiais Heteroidentificação e cotas raciais: dúvidas, metodologia e 

procedimentos (DIAS e MARTINS, 2018) e o artigo nº 2.087 no Boletim UFMG “Mas, 

afinal, do que estamos falando quando o tema é heteroidentificação?”. 

 Quem estava tendo contato pela primeira vez com o sistema de cotas da 

heteroidentificação questionou afirmando que havia tratamento diferenciado aos candidatos 

UFGInclui. Isso acontecia porque tinha uma banca específica para atendê-los, com 

responsabilidade de não somente verificar a autodeclaração quilombola, mas também 

documentos emitidos pela FUNAI para os indígenas e documentos emitidos pelas 

comunidades de origem dos candidatos. Além disso, era bastante notável que candidatos para 

as vagas do UFGInclui se encontravam naquele ano em número bem menor do que candidatos 

do SISU. 

                                                                                                                                                                                     
pelo Programa UFGInclui. 
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 Outrossim, o trabalho de monitoria era voluntário, e a maioria dos monitores que 

estavam ali eram estudantes de comunidades tradicionais e, por já terem passado pelo 

processo de matrículas, se dispuseram a ajudar seus parentes, a fim de reduzir ao máximo as 

dificuldades que eles poderiam ter nesse primeiro momento na universidade. O interessante 

nessa situação é que, a monitora que chegou a mim e questionou o tratamento diferenciado 

aos candidatos do UFGInclui foi a mesma pessoa que anteriormente apontou o dedo para mim 

e disse “Você não é negra”. 

 Percebendo o quanto a acolhedora ficou reflexiva, disse a ela que apesar de muitos 

estudantes entrarem pelo sistema das cotas, a empatia e a solidariedade em acolher quem está 

chegando à matrícula, é uma prática que normalmente acontece entre os estudantes de 

comunidades tradicionais, mesmo que eles sejam de comunidades diferentes. A acolhedora 

também resolveu acompanhar o processo de uma candidata que havia passado pelo sistema de 

cotas SISU, e, precisava ter já de início, acesso a assistência estudantil, pois ela estava vindo 

do Maranhão e seus pais teriam dificuldades em custear à distância seus gastos.  

 Enquanto gerenciava as tarefas no período da Chamada Pública, por ter um número 

bastante reduzido de monitores, em vários momentos tive que assumir a responsabilidade no 

direcionamento dos candidatos. Desde o início era inevitável que eu mesma não estabelecesse 

parâmetros de identificação aos que se apresentavam, algo que provavelmente parcela dos 

acolhedores também faziam. No entanto, não podíamos deixar transparecer, pois, 

institucionalmente não tinha nenhuma validade e poderia interferir na auto-percepção alheia.  

 Algum tempo depois, notei que os meus pareceres estavam baseados na infância que 

tive, e especialmente na fase em que morei em uma instituição confessional, que abrigava 

crianças e adolescentes vulneráveis da sociedade. Inevitavelmente, eu observava 

características fenotípicas e chegava a conclusões próprias, passei a associá-los, mentalmente, 

com as situações ocorridas na instituição em que vivi, visto que, sabíamos se uma pessoa seria 

ou não adotada. Nos atos de matrículas, não foi difícil que eu identificasse qual era o pardo da 

cota, pois, indivíduos desse mesmo grupo específico, em um abrigo, em sua maioria, não são 

adotados. 

 Meu cabelo é crespo, de raiz alta e há alguns anos que venho assumindo sua forma 

natural como parte de minha identidade. Durante a matrícula notei vários olhares de 

candidatos voltados para ele, alguns olhavam e torciam o nariz, outros olhavam e 

cochichavam com a pessoa que estava ao lado. Se fosse há uns três anos, eu não aguentaria 

tantos olhares e logo correria para a pia do banheiro e o molharia. Depois de dias naquele 

trabalho, percebi algo diferente em alguns daqueles cochichos, candidatos, mais 
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especificamente pardos, usavam-me como referência para comparar minhas características 

fenotípicas com as características fenotípicas deles.  

 Percebi isso nos dois primeiros dias da Chamada Pública e, nem todos que estavam me 

usando como referencial seriam deferido pelas bancas, mas o fato é que eles também estavam 

se autoavaliando e ali na matrícula eles mesmos criam um parâmetro, o que talvez pudesse 

deixar alguns mais preparados para o “não” da banca. Esse momento pode ser para muitos o 

início de uma desconstrução e reconstrução de sua identidade. 

Reconstruindo a identidade se refere a isso, tanto estudantes quanto os candidatos 

estavam em processo de desconstrução e de se descobrir entre um povo tão afetado com a 

mistura de tons de peles e fenotípicos resultantes do violento e intenso processo de 

miscigenação, como afirma o professor e antropólogo congolês Kabengele Munanga, em seu 

livro intitulado Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, de 2019. 

 

5.2 – Experiência em campo: Acolhimento de cotistas por cotistas 

 

 A pedido da coordenadora, Drª Marlini Dorneles, comecei a organizar o trabalho de 

acolhimento, realizando ligações e conversas no aplicativo WhatsApp, convidando vários 

estudantes cotistas para colaborar junto à comissão na recepção dos candidatos, no ano de 

2021. Devido ao processo de matrículas esse ano não acontecer no início do semestre, muitos 

estudantes veteranos precisaram recusar o convite, já que estavam em período de provas e 

entrega de trabalhos acadêmicos. 

 Consegui organizar uma equipe. Os integrantes foram os discentes Ailton José Meri 

Ekureu (estudante de enfermagem), Beatriz Soares da Silva (estudante de farmácia), Hyrlana 

Oliveira Albernaz (estudante de medicina), Vanessa Cindy Neres Lima (estudante de 

enfermagem), Fabiana Santos Souza (estudante de letras), Rebekah Djatxukai Leopoldina 

Guarany (estudante de farmácia), eu (estudante de ciências sociais) e Claudia Ferreira de 

Torres (estudante de biblioteconomia). Discentes que em sua maioria já atuaram em 

matrículas de editais anteriores e que também passaram por capacitação assim como os 

membros de bancas, todos nos dias 8 e 14 de junho. 

 O processo de heteroidentificação começou no dia 15 de junho às 8 horas da manhã, 

com intervalo de 2 horas a partir do meio dia, voltando às atividades às 14 horas com término 

às 18 horas. Havia duas salas de espera, uma para receber os candidatos do SISU e outra para 

receber os candidatos do Programa UFGInclui, sendo eu responsável por gerenciar e orientar 

as demandas de ambas as salas. Na primeira semana Hyrlana Albernaz e Fabiana Santos 
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acolheram os candidatos na sala SISU. E Ailton Ekureu acolheu na sala de espera UFGInclui, 

no turno matutino estabeleceu parceria com  Claudia Torres (Claudinha) e no período 

vespertino com Beatriz Silva (Bia). 

 Contudo, na semana seguinte alterações foram necessárias, pois as aulas de Hyrlana 

Albernaz retornaram e eram na modalidade integral. Com isso, Fabiana Santos deu 

continuidade ao acolhimento durante todo o dia, e em parceria com Vanessa Cindy durante o 

turno matutino. Na sala UFGInclui, o discente Ailton Meri Ekureu permaneceu todos os dias, 

durante os dois turnos, e as parcerias foram revezadas com variações de turnos e dias com 

Claudia Ferreira, Beatriz Soares e Rebekah Djatxukai.  

 O sistema remoto para o processo de heteroidentificação na fase de ingresso havia sido 

iniciado nas matrículas de 2020, ou seja, no edital anterior, começando somente no período de 

recursos, visto que a pandemia se iniciou exatamente ao fim das matrículas regulares. Devido 

a isso, muitos desafios foram enfrentados e muito aprendizado foi adquirido, tanto por nós, 

que trabalhávamos na comissão, quanto pelos candidatos. O problema com a conectividade 

foi o mais complexo e recorrente nos primeiros dias, ocasionando assim atraso no 

atendimento e reagendamento de quantitativo superior a 60 entrevistas.  

 No primeiro dia de acolhimento, além do alvoroço nas salas de espera, também 

aconteceu um processo de ensino-aprendizagem intenso. Pois, todas as situações vivenciadas 

ensinaram o que não poderia ser repetido e quais procedimentos deveriam ser mantidos. No 

segundo dia, na sala de espera do SISU a acolhedora Hyrlana Albernaz iniciou a manhã já 

passando os recados mais suscintamente, e explicando sobre os links, visto que no dia anterior 

aconteceu recorrentemente de candidatos acessarem links que não eram deles, e sim de outro 

candidato que seria entrevistado naquele momento.  

 Também por causa das problemáticas do dia anterior, o presidente Pedro Cruz montou 

um slide com as principais informações que os candidatos deveriam saber. Slide esse que a 

acolhedora Fabiana Santos foi atualizando de acordo com as novas demandas e problemáticas. 

Por exemplo, colocando a informação para que os candidatos escrevessem o nome deles no 

chat. Informação essa que parece ser mínima, contudo, fez toda a diferença no procedimento, 

porque economizava o tempo de ficar pedindo para que isso fosse feito e auxiliava na 

elaboração da lista de chamada, com maior organização de sequência e agilidade.  

 A acolhedora Fabiana Santos também achou indispensável o fornecimento de uma 

planilha de Excel simples, para distribuir os nomes dos candidatos conforme a chegada deles. 

Ela então elaborou a planilha com as colunas “sequência, nome, banca e status de 

atendimento”, com o título informando a data, turno e responsável pela lista. Fez de todos os 
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dias e me enviou para que eu distribuísse para os demais acolhedores.  No dia seguinte, a 

acolhedora Hyrlana Albernaz conseguiu compartilhar via Google Docs a tabela que Fabiana 

Santos tinha elaborado. Daí em diante, o trabalho fluiu mais ainda. Enquanto uma ficava 

responsável por lançar os nomes, simultaneamente, a outra acolhedora já tinha acesso aos 

nomes lançados e podia chamar para a sala de entrevistas. Essa colaboração mútua confirma o 

quanto o trabalho em conjunto é fundamental para a construção de saberes, pois a interação 

possibilitou que cada qual contribuísse com o seu saber em prol de um bem maior, que era a 

fluidez do processo sem maiores transtornos. Considero interessante observar que todos os 

conhecimentos são válidos, e juntos constroem uma realidade ainda melhor.   

 Nos dois primeiros dias, devido ao estado de ânimos exaltados dos candidatos, a todo 

o momento eles pediam a posição do nome deles na lista de chamada, as acolhedoras sempre 

respondiam, contudo, isso gerava alvoroço. Pois, ao mesmo tempo em que falava-se o nome e 

colocação de algum, os assistentes administrativos Igor ou João assumiam a fala para 

informar que tinha banca livre, virava uma desordem de áudios, e custo de tempo. Sem contar 

que, em um dos turnos, a primeira planilha foi perdida, por questão técnica, e as acolhedoras 

tiveram que refazer de acordo com os nomes no chat, sem prejuízo a nenhum candidato.  

 A partir do segundo dia, assumi a tarefa de, pelo aplicativo Whatsapp, avisar às 

acolhedoras e acolhedor quando tivesse bancas livres, em como avisar para os membros para 

qual banca os candidatos estavam sendo enviados. Essa responsabilidade possibilitou um 

pouco mais de alívio aos assistentes Igor Silva e João Cotrim, umas vez que eles eram 

responsáveis por garantir o máximo de bancas completas, além de serem integrantes de 

bancas, principalmente, quando algum outro membro escalado não comparecia.  

 Diante disso, na segunda feira, Fabiana Santos já iniciou a manhã informando que não 

iria repassar as posições de nenhum candidato, pois isso havia gerado muitos transtornos na 

semana anterior, e que no máximo ela diria se estava perto ou longe. Assim ela fez. 

Interessante foi observar que esse recado de fato inibiu vários candidatos de ficarem 

perguntando sobre posição na lista, só perguntavam quando era alguma exceção, como a 

necessidade de ir trabalhar ou problema de internet, situações essas que foram redirecionadas 

de acordo com a demanda.  

 A questão da conectividade foi a mais recorrente. Inclusive, por vezes dificultou a 

comunicação entre a equipe de acolhedores, candidatos e gestão. Em diversos momentos 

candidatos que já haviam acessado as bancas de heteroidentificação não puderam ser 

entrevistados imediatamente, por queda de internet. Com isso, passou-se a informar os 

candidatos que passassem por esse tipo de situação a avisarem quando retornassem, porque 
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fazia parte do rito procedimental o envio desse candidato para a mesma banca que ele 

estabeleceu contato visual.  

 A instrução passada pelas acolhedoras era para que os candidatos, ao terem acesso à 

internet novamente, retornassem à sala de espera e informassem em qual etapa a internet caiu, 

se foi no primeiro momento, ainda na tentativa de acesso à sala de entrevistas ou se foi após o 

início da entrevista. Pois, era esse momento que iria definir, se voltaria para a mesma sala ou 

se poderia ser enviado aleatoriamente.  

 Enquanto gerenciava as atividades de acolhimento e orientação no processo seletivo 

para graduação em 2020, Dra. Marlini pediu para que eu anotasse o máximo de observações 

que estivesse fazendo naqueles dias enquanto exercia minhas funções na Comissão de 

Heteroidentificação. Depois que acabou o período de matrículas passei a limpo tudo o que 

tinha conseguido observar. Essas anotações acabaram se tornando um caderno de campo e de 

lá extrai várias informações que foram possíveis apresentar como relatório de Iniciação à 

Pesquisa no 17º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (Conpeex) desse mesmo ano na 

UFG.  

 Quanto às matrículas de 2021, sugeri para a gestão da CAAF que nosso trabalho de 

acolhimento fosse vinculado a uma das atividades do Projeto de Extensão “Seminário Nós por 

nós: participação, inclusão e ações afirmativas”, uma vez que é promovido pela própria 

CAAF e é um acolhimento feito por pessoas negras e indígenas, em contrapartida, também 

passa a ser uma forma de valorizar a carga horária que cada acolhedor dedica a esse trabalho 

de forma voluntária. 

 Na atividade remota, por mais que o trabalho tenha tido êxito institucionalmente, 

diante de tantos obstáculos, ainda assim, não podemos abrir mão da heteroidentificação 

presencial. O acolhimento que se expressa não somente pelas ações dos estudantes, mas 

também perpassa as ações das bancas e da gestão possibilita a interação maior com candidatos 

e abre mais caminhos para reflexões de identificar-se e ser identificado, uma vez que é quase 

impossível não engessar nossas ações na modalidade remota.  

 Enquanto candidata em 2016, eu era recepcionada de forma que mal compreendia o 

processo, em anos posteriores, 2020 e 2021, volto à matrícula agora na condição de 

recepcionar e acolher. Essa mudança de posicionamento no processo seletivo é resultado de 

uma extensa atuação junto à CAAF, na qual participei de várias reuniões que discutiram as 

demandas da heteroidentificação, desde a fase inicial de capacitação, e me possibilitou 

participar e auxiliar na organização de eventos acadêmicos que promoveram trocas de 

experiências com povos tradicionais (indígenas e quilombolas) e com comissões de outras 
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universidades federais. Além de me orientar quanto à localização de documentos que 

normatizam o rito da comissão na UFG, também me mostrou um largo caminho a ser trilhado 

na pesquisa, pois, foi na CAAF que fiz minha primeira iniciação científica. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A contrariedade de grupos específicos que se opuseram à inclusão de cotas étnico-

raciais, no ensino superior foi impulso para que, no STF, tecnicamente, houvesse a discussão 

de ações afirmativas como ferramenta de combate ao racismo. É importante salientar que 

apesar desta monografia não promover uma revisão de cunho quantitativo quanto aos 

trabalhos exercidos pela Comissão de Heteroidentificação, ainda assim, seu caráter é de 

contribuição para o controle social. Sua análise qualitativa observa o rito procedimental do 

uso de instrumento de controle antifraude para a efetividade das políticas públicas de inclusão 

da população negra no ensino superior e no mercado de trabalho. 

 É preciso, sim, avaliar toda medida que vise reparação social e econômica das 

desigualdades que foram historicamente construídas tendo como base processos racistas. 

Desse modo, é fundamental considerar as particularidades e perspectivas dos sujeitos 

alcançados por essas medidas. Quando a UFG tomou iniciativas para combater as fraudes, ela 

não somente, estava respondendo a denúncias, estava reconhecendo a legitimidade dos 

estudantes denunciadores. A experiência de campo me mostrou a logística e harmonia para o 

devido funcionamento da Comissão de Heteroidentificação, lembrando que ela é composta 

não somente pelas bancas de verificação, mas também por servidores e estudantes 

voluntários, que cumprem com os demais trâmites administrativos.  

 Conforme exposto, quanto à composição das bancas, a diversidade existente 

atualmente é de gênero e, às vezes, de raça (especificamente brancos e negros). O que nos 

conduz a entender que as bancas precisam ser mais plurais em suas composições, por que não 

foram encontrados membros indígenas, pessoas com deficiência, transexuais e nem de outras 

identidades, impedindo assim uma maior multiplicidade. Em relação aos monitores, a atuação 

deles poderia ultrapassar o período de matrículas, por exemplo, seria interessante incluí-los 

em grupos de estudos que trabalhem diretamente com a CAAF e com a Comissão de 

Heteroidentificação. A fim de desenvolver várias pesquisas que avaliem as ações dessa 

comissão, buscando, desse modo, o aperfeiçoamento de suas habilidades. A motivação dessa 

proposta se dá devido à temática das ações afirmativas ser extensa e exigir a contribuição de 

vários olhares.  
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 A configuração que a comissão dessa universidade vem assumindo a cada dia, possui 

um toque de coletividade que se expressa com as tarefas distribuídas entre a gestão, bancas e 

estudantes, uma vez que esse trabalho não tem fins lucrativos. Destaco que, apesar da 

importantíssima presença do estudante cotista no processo de acolhimento aos colegas 

candidatos, que também são cotistas, ainda assim os calouros não recebem sequer ajuda de 

custo. Por outro lado, e não menos importante, quem passa por essa comissão torna-se cada 

vez mais amadurecido e envolvido com a luta antirracista. 

 A tradição dos povos Acã, que se localizam, sobretudo, na região norte do país 

africano Gana, relata o ditado da Sankofa, que é representado pelo ideograma de um pássaro 

com o bico voltado para a cauda, e reflete sobre a necessidade de se olhar o passado, os 

saberes ancestrais, a fim de mudar o presente e ressignificar o futuro. Muitas outras pessoas 

negras e indígenas, assim como eu, sonharam ou sonham em ingressar no ensino superior, 

mas devido ao contexto racista que enfrentamos, chegamos a pensar que seria impossível. No 

entanto, de um tempo para cá, tem sido menos impossível. Comemoramos o ingresso, 

contudo, isso não significa que o caminho acadêmico seja repleto de flores.  

 Se para alguns não houve ou não foi possível identificar constrangimentos no processo 

de ingresso, duvido muito que, no cotidiano acadêmico, um sujeito negro ou indígena não 

tenha passado por algum tipo de violência de caráter racista. Portanto, é preciso se cuidar! E 

como fazemos isso? Buscamos nossos colegas, amigos e professores antirracistas para o 

abraço, o ombro amigo, e somado a esses afetos, juntos, desenvolver estratégias de lutas 

antirracistas. Porque ações como o CCKG, CAAF e Comissão de Heteroidentificação nos 

capacitam com ferramentas científicas, por isso, não abrimos mão de denunciar o racismo!  

 Pude observar que a minha dor não é exclusiva, é coletiva, não sou a única a ter que 

lidar com essa barreira da violência racista. As dores são múltiplas, e, simultaneamente, são 

individuais. Perpassa os corpos que a sociedade considera dissidentes. Fora do padrão, no 

sentido de que não eram os “previstos” a ocuparem lugares na universidade. Mediante essa 

realidade, caso eu perceba, por exemplo, a ausência de pessoas negras em cargos de decisão 

em órgãos públicos ou qualquer outra forma de violência direta, ou indireta, é minha 

obrigação como sujeito fazer alguma coisa para mudar essa realidade. 

 A Universidade Federal de Goiás, na figura dos colegas, da CAAF e das Ciências 

Sociais, me instrumentalizou para utilizar conhecimento teórico e metodológico “adquiridos 

na cultura branca ocidental” (NASCIMENTO, 2021, p. 46) para repensar a trajetória de meu 

povo. E permanecerei assim, observando, repensando e questionando porque “não aceito mais 
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nenhuma forma de paternalismo, especialmente intelectual”. (NASCIMENTO, 2021, p. 46). 

Sou Hũparnõ! 
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