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Introdução 

*Incontáveis números de fraudes nas inscrições de auto-declaração 
racial 
 
 *articulação política jovem negra para efetuar as denúncias  
 
*efetivação do marco legal e jurídico normativo  
 
*ferramentas complementares procedimentais  
 
*caso da UFMG: 155 casos de fraudes até 2018 
 
*instalação da Comissão de Ações Afirmativas e Inclusão Social da     
  UFMG 
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Historiografia educacional  

-No ethos da sociedade colonial-imperial do Brasil ser escravo era ser, 

igualmente, excluído do espaço escolar 

-Decreto nº 1331-A de 1854 e Decreto nº 528 de 1890 

-ensinar os filhos de escravos como tentativa de receber melhor 

renda 

-Pretextato dos Passos Silva empreende a primeira escola de 

formação cívica para ex-escravos e livres no Rio de Janeiro com 

autorização de funcionamento dada pelo ministro da Justiça Euzébio 

de Queirós. Configura ação pioneira das políticas de ações 

afirmativas negras no País.(SILVA, 2012). A ESCOLA DE PRETEXTATO SILVA, 

QUESTÕES A RESPEITO DAS PRÁTICAS DE ESCOLARIZAÇÃO NO MUNDO ESCRAVISTA.  
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Bancas de Heteroidentificação Racial (BHD)  

*aprovados no Concurso Público dos servidores  

*graduação, Ensino Médio Técnico e Habilidades Específicas 

*SISU:autodeclaram negros (pretos e pardos), durante matrícula 

presencial, com Carta Consubstanciada, passam pelo crivo da 

Comissão  Complementar à Autodeclaração, composta pelos três 

setores - servidores técnicos-administrativos, docentes e estudantes 

de graduação ou pós-graduação, com notório saber em questões 

afro-indígenas. 

*curso de formação com carga de 6 horas. 



FONTE: Editoria de Arte/HojeEmDia. 



 

Eminência parda dos processos seletivos? 

 

SISU de 2019: 1.935 candidatos 

                                       567 ausentes 

                                       439 indeferidos 

                                        52% de reprovação 
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