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NILCEA PRESENTE!

André Lázaro1*
Cláudia Gonçalves2**

Esta publicação é parte da homenagem à professora Nilcea 
Freire (1952-2019) que a Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) organiza. A Pró-reitoria de Extensão e Cultura 
(PR-3) e o Laboratório de Políticas Públicas (LPP) estão orgulho-
sos de apresentar esta coletânea para celebrar a trajetória e honrar 
a memória da ex-estudante e primeira Reitora da UERJ. 

A homenagem torna-se mais oportuna no momento em que 
a instituição, à qual ela dedicou suas melhores energias, completa 
70 anos de lutas, conquistas e vitórias. Nilcea é personagem mar-
cante da transformação institucional que mantém viva e criativa a 
melhor tradição de nossa universidade.

Ela ingressou como estudante na Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM) ainda nos anos 70 e, como explicitou no relato que 
ocupa a contracapa deste volume, deste primeiro encontro com a 

* Integrante do Laboratório de Políticas Públicas, pesquisador da Flacso Brasil e Diretor de 
Políticas Públicas da Fundação Santillana.

** Pró-reitora de Extensão e Cultura da UERJ.
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UERJ “derivou o que fiz e pude ser na vida”. Participou da luta 
contra a ditadura, foi perseguida e exilada, retornou à universida-
de onde veio a se formar e ingressar na carreira docente. Logo se 
destacou na área da Parasitologia, desenvolvendo estudos no Brasil 
e na França. Ao retornar, passa a integrar a equipe de gestão do 
professor Ivo Barbieri (1988-1991), primeiro Reitor eleito pela 
comunidade. 

A trajetória de Nilcea na UERJ sintetiza o percurso que a 
própria instituição atravessou, sendo parte ativa de sua constru-
ção democrática. De microuniversidade urbana, voltada para a 
formação do estudante trabalhador, a UERJ se transformou em 
uma das mais importantes universidades brasileiras. Foi pioneira 
em áreas da graduação, alcançou produção científica expressiva e 
mantém vínculos com os principais centros de pesquisa do Brasil 
e do mundo. Suas ações de extensão e cultura articulam diversos 
segmentos da sociedade e distinguem nossa universidade por seu 
perfil democrático e popular. A adoção das cotas para estudantes 
da escola pública, jovens negros e negras e pessoas de baixa renda 
consolidou o compromisso pelo qual Nilcea tanto se empenhou. 

A adoção das políticas de ação afirmativa, a partir dos anos 
2000, quando ela se torna Reitora, representa também uma virada: 
a universidade popular reencontra suas origens. Ao longo dos anos 
90, na busca por superar os limites do modelo de “escolão”, a insti-
tuição investiu fortemente na qualificação do seu corpo docente e 
na interiorização de suas unidades. A pós-graduação cresceu, assim 
como os investimentos em pesquisa, conectando a universidade aos 
centros internacionais. Nilcea atuou em todos esses movimentos. 
No entanto, a UERJ se elitizava e seu vestibular se tornou altamen-
te competitivo, em particular nos cursos de maior prestígio social.

A decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj) de aprovar a adoção de reserva de vagas para ingresso 
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nas universidades estaduais levantou um debate fundamental para o 
futuro da educação superior no país e provocou comoção nas pró-
prias instituições – UERJ, Universidade Estadual do Norte Flumi-
nense (UENF) e Fundação Centro Universitário da Zona Oeste 
(UEZO). Ao presenciar episódios de resistência no campus, Nilcea 
assume a defesa e a promoção da iniciativa de incluir a diversi-
dade do país na educação superior. Há, neste volume, a visão de 
distintos atores sobre esse processo. Avaliando, anos depois, Nilcea 
comemora a política que defendeu: qualidade e inclusão conver-
gem para o cotidiano das salas, laboratórios e corredores da UERJ.  
A universidade se torna mais diversa, plural, mais completa. As co-
tas se multiplicam país afora. Vitória!

Neste volume estão reunidos alguns textos que registram e 
analisam essa caminhada. O primeiro deles, “Nilcea para se guar-
dar: decálogo íntimo de um legado feminista”, publicado no Por-
tal Catarinas e assinado pelo coletivo de ética-política feminista 
PartidA/RJ, sintetiza com particular sensibilidade e beleza lições 
de vida e política que a trajetória de Nilcea revela. Agradecemos 
a gentileza pela cessão que enriquece este volume e ilumina nossa 
homenageada com admiração e alegria, sentimentos compartilha-
dos por muitas pessoas que com ela conviveram. 

Reinaldo Guimarães e Eduardo Faerstein foram muito pró-
ximos dela na vida e no trabalho. No texto inédito “Nilcea Freire: 
mulher de muitas bandeiras”, situam a atuação de nossa home-
nageada no contexto do país e da própria universidade desde seu 
ingresso na FCM até a conclusão de seu mandato na reitoria, en-
cerrado em 2003.

Em “Desde que entrei na UERJ, ela sempre esteve em mo-
vimento”, excelente entrevista realizada por Tatiane Alves Baptis-
ta em 2017, Nilcea relembra sua trajetória na UERJ e identifica  
o DNA combativo da instituição, os reveses que enfrentou e as  
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conquistas que alcançou. Seu papel condutor em importantes 
processos de mudança está registrado e reconhecido também em  
“O protagonismo de Nilcea Freire na transformação da universi-
dade pública”, de Ricardo Vieiralves, companheiro de campanhas 
e ex-Reitor de nossa universidade por dois mandatos. 

A política de ação afirmativa está contemplada neste volume 
por diferentes visões de um processo complexo, difícil e exemplar 
para reconhecer as qualidades humanas e políticas de Nilcea Freire. 
Frei David e o advogado Renato Ferreira, representando a atuação 
da Educafro, nos encaminharam um precioso depoimento sobre o 
papel da nossa Reitora naquele momento, “Uma história de lutas 
pelas cotas”. Com outro ponto de vista, em “Nilcea, pioneira no 
Brasil do sistema de cotas”, o doutor Nuno Álvares Pereira, à épo-
ca diretor da assessoria jurídica da universidade, nos relata a intensa 
batalha jurídica que se travou para garantir o reconhecimento da 
legalidade das ações afirmativas pelos critérios raciais e sociais. 

A Alerj aprovou, em 2000 e em 2001, leis que eram incon-
gruentes entre si, pois determinavam a reserva de até 90% das 
vagas para distintos públicos. Se a política já era contestada em 
sua legalidade, a elevada proporção permitiu o questionamento 
de sua razoabilidade e abriu perigoso caminho para impedir sua 
implantação, como propunham as centenas de ações judiciais. 
Nilcea, como Reitora, teve papel decisivo nas negociações políti-
cas e jurídicas que deram sustentação e razoabilidade à iniciativa.  
Assim, a política de cotas deixou de ser uma imposição legisla-
tiva para se tornar uma política adotada pela UERJ. A ação de 
sua Reitora, no exercício pleno da autonomia universitária e de 
sua prerrogativa de autodeterminar políticas públicas de inclusão, 
veio a transformar de modo definitivo o debate sobre o acesso 
da população pobre e negra à educação superior nas instituições 
públicas do país. 



11
Nilcéa Freire, mulher em movimento 

Primeiro movimento: UERJ

Neste balanço da política de cotas, incluímos a entrevista 
“Ministra Nilcea Freire, Reitora da UERJ quando as cotas foram 
votadas lá”, concedida por Nilcea em 2009 ao Portal Geledés – 
Instituto da Mulher Negra. Ocasião em que a antiga Reitora avalia 
não apenas o sucesso da UERJ, mas a disseminação da política 
pelas universidades públicas brasileiras. Coube também a Nilcea, 
agora como Ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, ado-
tar importantes iniciativas no campo da inclusão das mulheres na 
pesquisa científica, motivo pelo qual o artigo da professora Marcia 
Barbosa, “Nilcea Freire: ciência é um substantivo feminino”, foi 
selecionado para compor este volume.

Há, ainda, dois relatos em que transborda o afeto das relações 
pessoais. Adair Rocha, professor da Faculdade de Comunicação 
Social, descreve em “Nilcea: mulher simples e ousada” as trajetórias 
comuns nas quais Nilcea e ele estiveram presentes. Lúcia Schmidt, 
professora da Faculdade de Engenharia e companheira de gestão, 
em “Minha amiga (e Reitora) Nilcea”, conta com humor e leveza 
da amizade que construíram em meio à produção de documentos 
organizadores de nossa instituição, nos congressos internacionais e 
nos trabalhos de campo na Ilha Grande, quando da implantação 
do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável 
(CEADS/UERJ). 

A “Nota de pesar: Reitora Nilcea Freire”, publicada pela Rei-
toria da UERJ no momento de perda de nossa Reitora, integra 
este volume, que não poderia ser concluído sem que ela, Nilcea, 
retomasse a palavra. Nesse sentido, o último texto é seu depoi-
mento, de junho de 2017, em apoio à campanha “UERJ em luta”, 
quando a universidade se mobilizava para enfrentar novo descaso 
do governo estadual. 

Há muitos motivos para homenagear Nilcea e conhecer sua 
história que, de certa forma, condensa o percurso de uma geração. 
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Mas, além dos aspectos políticos e institucionais destacados em 
cada um dos textos, Nilcea tinha um modo particular de ser e agir 
que a tornava próxima e capaz de mobilizar as pessoas. Foi uma 
mulher criadora de ações e instituições. Após o período na Rei-
toria, assumiu a Secretaria de Políticas para Mulheres no Governo 
Lula, onde permaneceu até o final do segundo mandato presiden-
cial. Nesse período, desenvolveu e conduziu uma política pública 
de empoderamento e proteção das mulheres, casas-abrigo foram 
inauguradas no país inteiro, salvando a vida de muitas mulheres 
e crianças ameaçadas em seus próprios lares. Já foi dito: há uma 
política para mulheres antes e outra depois da gestão da Ministra 
Nilcea Freire na SPM.

Que as comemorações dos 70 anos da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro sejam também o momento de homenagear 
a memória de pessoas que empenharam suas melhores qualidades 
para o fortalecimento de nossa instituição. Cabe às universidades 
assumir com generosidade, competência e compromisso as res-
ponsabilidades imensas de uma instituição de ensino, pesquisa, ex-
tensão e cultura neste país tão tragicamente desigual, ainda em luta 
contra tantas formas de violência – como o racismo, a LGBTfobia, 
a xenofobia, as violências de gênero – que silenciam pelo temor ou 
pela morte. Todos, todas e todes deveriam estar livres dessas amea-
ças para transformar em justiça, democracia e festa as intolerâncias 
que ainda nos assolam. Foi para esta mudança que viveu, traba-
lhou, lutou e amou nossa homenageada Nilcea Freire. Que seu  
legado sobreviva sempre e nos anime a enfrentar o que estes tem-
pos nos exigem com a coragem, a generosidade e a alegria de 
travar o bom combate.
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Agradecimentos

Este volume é parte do acervo que está sendo reunido com 
textos, artigos e depoimentos que tratam da trajetória de Nilcea 
Freire. Uma nova publicação está prevista para março de 2021.

Agradecemos aos técnicos e estagiários do Laboratório de 
Políticas Públicas (LPP/UERJ) e à Pró-reitoria de Extensão e 
Cultura (PR-3/UERJ).

Um agradecimento especial à equipe da Rede Sirius pela ces-
são das fotografias que ilustram o volume: Leila Cristina Rodri-
gues de Andrade, Luciana de Avellar Mattos e Mauro Corrêa Filho.

Agradecemos a Mariana Soares e ao professor Egberto Mou-
ra, diretor do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento 
(CEED), pelo apoio na realização da transcrição de áudio. 

Agradecemos às integrantes do grupo de trabalho que elabo-
rou esta coletânea: Viviane Marques, editora, pela coordenação e 
preparação dos textos; Tatiane Alves Baptista, professora da UERJ; 
e Susana Cabral, secretária-executiva do Conselho Nacional de 
Direitos da Mulher no período da gestão de Nilcea na SPM.

A decisão de homenagear a Reitora Nilcea Freire partiu de 
uma reunião no Laboratório de Políticas Públicas em janeiro de 
2020. O LPP foi criado no ano de 2000 pela Nilcea, com foco es-
pecífico na promoção de debates sobre políticas afirmativas. Emir 
Sader, Gaudêncio Frigotto, Zacarias Gama e Felipe Queiroz par-
ticiparam do encontro e delegaram a tarefa a nós, André Lázaro e 
Cláudia Gonçalves. 

Para todas as pessoas que se envolveram na realização das ati-
vidades referentes a esta publicação, a pandemia foi um desafio 
adicional. Mas o maior deles foi lidar com as emoções mobilizadas 
pela busca de depoimentos que  fizessem jus à memória de Nilcea. 
A morte prematura de nossa amiga marcou a todos e todas nós, e 
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foi com sentimento de pesar que nos dedicamos a ler e selecionar 
os textos deste volume. Ao mesmo tempo, esse foi o modo que 
encontramos de tê-la próxima, apresentar suas realizações e feste-
jar as imensas contribuições que deu tanto à UERJ quanto à vida 
pública do nosso país.

Sabemos que muitas pessoas podem agregar com suas visões, 
sabemos que há muito mais a ser dito sobre Nilcea e sua trajetória. 
Que este volume seja, então, uma inspiração para novas formas 
de homenagear sua memória e honrar seus compromissos, que 
também são nossos.

Nilcea Freire presente! Hoje e sempre!
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NILCEA PARA SE GUARDAR: 
DECÁLOGO ÍNTIMO DE UM LEGADO FEMINISTA*1

Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por 

admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. 

(A. Cícero)

Faz uma semana que Nilcea Freire não está mais entre nós.  
E, no entanto, sabemos o quanto ela permanece aqui conosco, e 
agora talvez ainda mais. Como companheiras de luta, irmanadas, 
elencamos aqui dez pontos breves da sua herança que sabemos 
infinita.

Política é vida

Nilcea teve uma vida inteira na política como vontade de 
agir tendo em vista uma dimensão coletiva da vida. E mais: esteve 
quase sempre ligada a políticas partidárias e institucionais, desde 
muito moça, inclusive porque sabia bem que esse é o quadro mais 
concreto com o qual lidamos para quem quer atuar nesse campo. 
Não tinha nojo nem medo da política, muito menos subserviência 

* Este texto, de autoria do PartidA/RJ, foi publicado originalmente no Portal Catarinas 
em janeiro de 2020.
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ou cegueira em relação a ela: entrava em campo, dando à própria 
política um sentido mais alto e próximo com seu olhar, seu corpo 
e sua voz. Colava sua própria vida a uma história coletiva, e sua 
própria vontade de viver à vontade profunda de que houvesse mais 
chances de vida digna para todos.

Fonte: acervo pessoal.

É preciso cruzar fronteiras

Nilcea era uma médica profundamente interessada em áreas 
tão diferentes quanto educação, filosofia, sociologia ou administra-
ção pública. E, como uma mulher branca de classe média, foi uma 
ministra empenhada em lutar de verdade pelos direitos de mulhe-
res negras, empregadas domésticas, trabalhadoras rurais, vítimas de 
violência que antes viviam isoladas e sufocadas entre as paredes 
das próprias casas. E lutava com elas, lado a lado. Essa sede e, tam-
bém, essa decisão ética de olhar para além da própria origem ou 
do próprio umbigo sempre estiveram acesas nela, em pensamento 
e ações concretas diárias – das maiores e mais articuladas às que 
eram aparentemente miúdas e pessoais.
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É impossível sermos felizes sozinhas

Muito longe de ficar sonhando quieta no seu canto ou vas-
culhando apenas as próprias ideias, Nilcea sempre buscou articular 
ativamente grandes redes de discussão, construção e compartilha-
mento. O Plano Nacional de Política para as Mulheres, por exem-
plo, pioneiro no Brasil e referência para todo o mundo, foi fruto 
de uma longa I Conferência Nacional de Políticas para as Mulhe-
res, que contou com a participação espantosa de mais de 120.000 
mulheres em todo o Brasil. Noutro plano, Nilcea sempre viveu 
cercada de amigas e amigos, e transformava em mais amor para 
todos o tanto de amor que recebia de muita gente. E, afinal, fazia 
também da política uma espécie de disciplina do amor alargado, 
uma vocação consciente e sistemática para a felicidade coletiva.

Fonte: acervo pessoal.
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Pragmatismo tem seu valor

Com todas as melhores ideias e utopias na bagagem, Nilcea 
nunca ficou só no sonho, na vontade, nem mesmo só na palavra. 
“Lutar contra a violência doméstica”, por exemplo, não se trans-
formou apenas num movimento de reunir forças sociais para pres-
sionar a aprovação da Lei Maria da Penha – o que já seria imenso. 
Virou também o 180, aquele canal direto de denúncia e pedido 
de auxílio: imediato, prático, direto, sempre à mão. E que fez uma 
diferença definitiva entre a vida e a morte para milhares de nós.

Aprender é tão ou mais importante do que ensinar

Quando foi reitora da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), Nilcea bancou uma briga então inédita e difícil, 
inclusive com boa parte da comunidade acadêmica. Em um tempo 
em que a universidade ainda era feita para uma elite previamente 
escolhida por marcas de classe e raça bem visíveis, ela ousou apos-
tar que abrir a instituição para outras parcelas da população era um 
desafio não apenas social, mas também acadêmico; não só justo 
e necessário, mas intelectualmente fascinante. E que obrigaria a 
universidade brasileira a amadurecer e se sofisticar, para receber 
e elaborar o impacto da entrada de uma quantidade nunca antes 
vista de negros e egressos das escolas públicas. E, ainda, aprender a 
crescer para além de qualquer muro mais protegido que até aquele 
momento a confinava.
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Fonte: acervo pessoal.

A seriedade pode ser alegre

É espantoso que, quando voltamos a ver as fotos de Nilcea 
entre nós, ela estivesse com tanta frequência sorrindo, animada, 
doce, desarmada. E, para quem a via discursando às vezes com 
tanta precisão e tanto peso, pode parecer surpreendente que tives-
se ao mesmo tempo tanto humor, disposição para rir, tanta leveza 
escavada e encontrada, mesmo sob as toneladas de pressões e sabo-
tagens que enfrentou. Havia nela uma alegria que talvez fosse nata, 
mas certamente era também uma decisão e uma estratégia de luta. 
E um impulso generoso de transbordamento e fortalecimento de 
quem estava à sua volta.
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Existe valor político na festa

Pouco se falou nisso nos últimos dias, mas um dos últimos 
cargos ocupados por Nilcea foi a direção executiva do Museu do 
Samba, o antigo Centro Cultural Cartola, situado aos pés do Mor-
ro da Mangueira. Tomou posse irmanada com a neta de Cartola 
e Dona Zica, Nilcemar Nogueira, numa roda de samba de raiz. 
Não ignorava a força da festa popular, a potência da música e do 
samba, o batuque do tambor que temos dentro de nós. Viveu ali 
a explosão poética e política da vitória da Mangueira no carnaval 
anterior, quando a escola cantou “a história que a História não 
conta” e proclamou que havia chegado a vez “de ouvir as Marias, 
Mahins, Marielles, Malês”, naquele que talvez tenha sido o grito 
mais luminoso para espantar a poeira barrenta que havia caído 
sobre nós naquele momento. Ah, sim: nada é por acaso. 

Existe beleza libertária

Em um mundo que assedia as mulheres com padrões de bele-
za sempre inatingíveis, e que cada uma de nós parece viver cons-
trangida pela tácita cobrança de ser eternamente esquadrinhada 
para cumprir todos os quesitos de uma aparência ditada como 
desejável, Nilcea parecia simplesmente bem em sua própria pele. 
Chegava até nós despojada, animada, com todos os seus formidá-
veis anos no rosto. Com os cabelos raspados, que marcaram sua 
longa luta contra o câncer, ou com lenços amarrados. Depois, com 
os cabelos, enfim, brancos, às vezes com uma flor na orelha. Não ti- 
tubeava, não se exibia, não se escondia, não caía em velhas ciladas 
pueris: discretamente, brilhava.
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É preciso insistir em ser gente em tempos virtuais

No universo de militância, muito frequentemente marcado 
por tretas e fofocas, e ainda mais por redes dominadas tantas vezes 
por superficialidades e gestos cada vez mais automáticos e impes-
soais, Nilcea era aquela que não era capturada pelas engrenagens 
de produzir horas mortas. E que recusava o bate-boca inócuo ou 
vaidoso, assim como a reprodução incessante de qualquer boba-
gem ouvida de raspão. Mandava os áudios mais lindos nos grupos 
de que participava, com uma voz que era toda delicadeza e vigor, 
de escuta e abraço. Pessoa encarnada e presente, mesmo à distância. 

Ter poder pode ser bom e legítimo

Ainda parece necessário dizer isso, nesse Brasil de 2020, no 
qual perigamos associar o poder somente ao crime, à enganação 
perversa, à truculência ou à ganância mais estúpida. Nilcea viveu 
uma vida inteira sem nunca tirar vantagens mesquinhas dos cargos 
que teve e nunca usou o poder em benefício próprio ou egoísta. 
Mas trabalhou e atuou politicamente de uma forma desinibida 
e intensiva, quase febril, eletrizante. E demonstrava que não fa-
zia isso por espírito de sacrifício, mas por grande graça e gosto.  
Porque era muito bom poder atuar publicamente, ter a chance de 
mudar o que precisava ser mudado, arregaçar as mangas e botar 
a mão na massa. Era lindo demais ver os frutos coletivos daquele 
tipo de trabalho se espalharem e virarem referência para milhões 
de pessoas. Era lindo, animador, entusiasmante para mulheres que 
se assumem como feministas, inclusive, ou muito especialmente 
nesses casos.
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NILCEA FREIRE, MULHER DE MUITAS BANDEIRAS

Reinaldo Guimarães1*
Eduardo Faerstein2**

Com licença poética

Quando nasci um anjo esbelto,

desses que tocam trombeta, anunciou:

vai carregar bandeira.

Cargo muito pesado pra mulher,

esta espécie ainda envergonhada.

Aceito os subterfúgios que me cabem,

sem precisar mentir.

Não sou tão feia que não possa casar,

acho o Rio de Janeiro uma beleza e

ora sim, ora não, creio em parto sem dor.

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.

Inauguro linhagens, fundo reinos

– dor não é amargura.

Minha tristeza não tem pedigree,

já a minha vontade de alegria,

sua raiz vai ao meu mil avô.

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.

Mulher é desdobrável. Eu sou.

(Adélia Prado. Bagagem, 1976)

* Professor aposentado do Instituto de Medicina Social da UERJ e do Núcleo de Bioética 
e Ética Aplicada da UFRJ.
** Professor titular do Instituto de Medicina Social da UERJ.
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Nilcea Freire: acadêmica de medicina e militante estudantil

Nilcea Freire ingressou na Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCM/UERJ) em 
1972 e logo identificou-se politicamente com militantes do Parti-
do Comunista Brasileiro (PCB), lá reunidos na organização de base 
Palmiro Togliatti. Eduardo Faerstein, então, a convidou para parti-
cipar de um grupo de estudos sobre a realidade brasileira; ali teve 
início sua atividade política de quase cinquenta anos, interrompida 
apenas durante os dois anos (1975-1977) de exílio no México. 

À época, o setor universitário do PCB do então Estado da 
Guanabara contava com cerca de duzentos militantes. Após as 
múltiplas dissidências havidas antes e depois dos movimentos de 
1968 e da decretação do AI-5 (e em meio a ciclos periódicos de 
prisões), predominavam naquele setor concepções afinadas com 
vertente marxista de inspiração gramsciana, influenciadas por lide-
ranças político-intelectuais como Armênio Guedes, João Guilher-
me Vargas Neto, Luiz Werneck Vianna, Aloísio Teixeira, Leandro 
Konder, Carlos Nelson Coutinho, entre outros.

Na Guanabara, ainda importante centro político do país e 
com forte atuação do campo político da esquerda, a repressão por 
parte do regime ditatorial foi especialmente violenta, atingindo 
instituições parlamentares, culturais, sindicais e estudantis. Intitu-
lado “Nem capitulação nem aventura”, um documento de 1969 
sintetizou a orientação do setor universitário do PCB. Visando 
acumular forças na resistência ao arbítrio, tratava-se de voltar a 
organizar e mobilizar os estudantes em torno de seus interesses 
específicos, em cada turma e em cada faculdade, combatendo o 
medo e a apatia reinantes. Esses interesses incluíam um ensino 
modernizado e adequado à realidade nacional, atividades acadêmi-
cas e culturais, e a garantia de reunião e representação estudantis. 
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Desde 1970, participava-se de campanhas eleitorais de alguns can-
didatos da oposição abrigados no Movimento Democrático Bra-
sileiro (MDB). Quando alunos eram presos, seguia-se um “proto-
colo” que visava a denúncia e a garantia de sua integridade física, 
com idas à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a redações de jornais. 
Nilcea marcou presença em tudo isso.

Na UERJ, todos os centros acadêmicos haviam sido fechados, 
e informantes do regime eram onipresentes, tanto bedéis quan-
to “assessores” em diversos níveis da administração universitária.  
A reativação do movimento estudantil teve início na FCM e Nil-
cea, com sua personalidade enérgica e cativante, destacou-se em 
variadas iniciativas do Conselho de Representantes (única enti-
dade estudantil existente no período), como na reação às tenta-
tivas de cobrança de taxas na universidade e nas audiências com 
os deputados constituintes do novo Estado do Rio de Janeiro, 
para garantir dotação orçamentária constitucional para a UERJ.  
Seus traços de personalidade ajudaram-na a criar laços com pro-
fessores progressistas com os quais se buscava atuar conjuntamente 
em defesa da universidade. De modo especial, tal como ocorreu 
com Euzenir Nunes Sarno, jovem professora titular de Fisiopa-
tologia, hostilizada por alguns de seus colegas mais antigos, e que 
atraiu vários estudantes, inclusive Nilcea, entusiasmados com suas 
propostas pedagógicas inovadoras. 

Nilcea destacou-se na organização de atividades culturais e 
ciclos de debates, dentro e fora da UERJ. Para a realização de 
espetáculos musicais, era necessária a autorização da Reitoria 
após liberação formal do repertório pela Divisão de Censura de 
Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal. Nilcea 
era quem lá peregrinava e polemizava com os censores sobre 
as frequentes interdições de músicas. Eram também frequentes  
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proibições de última hora dos eventos programados, e as idas 
coletivas de alunos à Reitoria para revertê-las sempre contavam 
com Nilcea à frente. 

Em 1975, o novo campus Maracanã começou a ser ocupado 
pelas instâncias administrativas e unidades acadêmicas da univer-
sidade e os militantes da FCM decidiram promover um grande 
show com a fina flor da MPB, reivindicando a reabertura dos 
centros acadêmicos. Após as idas e vindas para a sua liberação,  
integrantes da Reitoria tentaram provocar tumulto e pânico no 
público de cerca de cinco mil pessoas, bloqueando roletas e apa-
gando luzes. Com muito sangue frio, tais provocações foram supe-
radas e o show, que aconteceu na atual Concha Acústica Marielle 
Franco, foi um grande sucesso – um marco da retomada do movi-
mento estudantil no conjunto da UERJ. 

Desde 1973, entretanto, o regime intensificara a repressão 
dirigida ao PCB. Centenas de quadros políticos foram presos e 
submetidos à tortura. Entre vários outros, foram assassinados boa 
parte de seu Comitê Central, o jornalista Vladimir Herzog e o 
operário Manoel Fiel Filho. Nilcea integrava núcleo de captação 
de doações para a manutenção de atividades clandestinas do parti-
do; nesse contexto, juntou-se a outros militantes, na companhia de 
Eduardo Faerstein, seu então marido, forçados ao exílio para evitar 
o risco de destino similar. Enquanto viveu na Cidade do México 
(1975-1977), Nilcea fez estágios extracurriculares em Medicina e 
viveu as dificuldades impostas por aquela situação, assim como as 
incertezas quanto ao futuro. 
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A UERJ que Nilcea encontrou depois de formada

Nilcea teve um papel destacado num processo de transforma-
ção pedagógica e política de grande monta na UERJ, cujo sentido  
mais abrangente foi a mudança de seu projeto institucional.  
Criada em 1950, a UERJ tornou-se efetivamente uma universi-
dade a partir de meados dos anos 1960, quando passou a operar 
segundo as conclusões de um grupo de trabalho que gerou o Pla-
no de Reestruturação da Universidade do Estado da Guanabara 
(UEG), grupo esse presidido pelo então vice-governador Rafael 
de Almeida Magalhães (1960-1965), responsável pela proposta de 
uma reforma universitária no estado. Na implementação das dire-
trizes desse plano, emergiu a figura daquele que seria o principal 
protagonista político da UERJ até o final da década de 1970, o 
professor Wilson Choeri. 

O fato de os debates sobre o plano terem sido iniciados sob 
um regime político democrático no país e terminado nos primei-
ros anos da ditadura civil-militar levantam uma hipótese sobre os 
sentidos de suas propostas pedagógica e política, algo divergentes. 
No plano pedagógico, a proposta tinha um sentido que refletia o 
que então se compreendia como o papel das universidades pú-
blicas no país – a formação de profissionais para o mercado de 
trabalho não acadêmico e a reprodução de professores para as 
próprias universidades e para o denominado segundo grau. Além 
disso, esse componente da proposta embutia um sentido de res-
gate social, apontando a UERJ como um lugar para estudantes 
que já estavam no mercado de trabalho. Daí a previsão de cursos 
noturnos que permitissem a matrícula desses candidatos a um di-
ploma de terceiro grau. No plano político, acompanhando a cres-
cente onda repressiva inaugurada pelo regime, instituiu-se uma 
proposta, muitas vezes não escrita, de perseguição e repressão dos 
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estudantes e de constrangimento, uma espécie de silenciamento 
dos docentes.

É importante salientar que a preocupação com o componente 
de resgate social não era destacada na maioria das universidades 
públicas, mormente as federais. Finalmente, a proposta pedagógica  
embutia uma concepção intensamente centralizadora na gestão  
da universidade, cobrando das unidades uma perda notável de au-
tonomia. Choeri sintetizou a proposta de universidade que estava 
sendo implementada nomeando a UERJ como uma “microuni-
versidade urbana”. Na UERJ, Wilson Choeri foi, em sequência, 
diretor do Colégio de Aplicação (CAp), diretor do Departamento 
Cultural, secretário-geral da UERJ (uma espécie de CEO da uni-
versidade) na Reitoria de João Lyra Filho e, finalmente, Vice-reitor. 

Choeri foi militante do PCB antes de 1964, e essa militância 
lhe criou inúmeros problemas após o golpe, podendo-se especular 
se isso contribuiu para impedir que chegasse à posição de Reitor. 
Entretanto, sua conversão ao lado direito do espectro político de-
pois de 1964 foi rápida e radical e foi ela que governou a UERJ 
enquanto ele lá exerceu seu poder. Auxiliado pela centralização 
administrativa e pelos crescentes relacionamentos com oficiais das 
forças armadas – primeiro coronéis e depois generais de grande 
prestígio, tais como Bina Machado e Lyra Tavares (este, irmão do 
futuro Reitor João Lyra Filho) –, Choeri conduziu a UERJ com 
mão de ferro, em particular no que dizia respeito ao movimento 
estudantil, objeto de intensa repressão. Quanto aos docentes per-
seguidos pelos órgãos de segurança, ele costumava ter uma postura 
ambígua, muito embora jamais tenha contrariado aqueles órgãos. 
Essa postura menos diretamente repressiva no que se referia aos 
docentes pode ser interpretada como uma reação de corte afeti-
vo frente a antigos colegas do Instituto Lafayette (semente mais 
importante da futura universidade), muitos dos quais tornaram-se 
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docentes da UERJ. Caso exemplar dessa ambiguidade foi quando, 
por ocasião da prisão política do futuro Reitor, professor Ivo Bar-
bieri, Choeri não o demitiu, muito embora tenha suspendido o 
seu contrato durante o período em que ele esteve preso. Quando 
solto, teve seu contrato reativado.

Uma das operações resultantes dos seus crescentes vínculos 
com os militares foi o Projeto Rondon, idealizado por Choeri e no 
qual a UERJ teve um papel pioneiro e destacado. O projeto, cujo 
objetivo era o de integrar os estudantes com a realidade brasileira, foi 
sistematizado em um trabalho assinado por ele em 1966, em curso 
na Escola de Comando e Estado Maior do Exército, intitulado “O 
militar e a sociedade brasileira”. No ano seguinte, um grupo de 
estudantes da UERJ foi enviado à Rondônia no âmbito do projeto.

Outro momento importante da relação de Choeri com os 
militares ocorreu com o convite feito ao General Bina Machado 
para ingressar na UERJ após o término de seu período como 
Comandante da Escola Superior de Guerra. Sua missão na uni-
versidade foi a de implantar o ensino das disciplinas de Educação 
Moral e Cívica e de Estudos de Problemas Brasileiros na gradua-
ção e na nascente pós-graduação.

A partir da segunda metade da década de 1970, a ditadura 
civil-militar foi crescentemente perdendo sua capacidade de go-
vernar exclusivamente por meio de repressão política e nas insti-
tuições foi aumentando a capacidade de organização e resistência 
ao regime por parte de suas “sociedades civis”. Na UERJ, uma 
marca importante no processo de derrocada do projeto liderado 
por Choeri foi a fundação da Associação de Docentes da UERJ 
(Asduerj), em 1979, e a reação do grupo então dirigente da uni-
versidade que, sem condições políticas de simplesmente reprimir 
a entidade, tentou esvaziá-la com a criação de outra, oficial, que 
desapareceu sem deixar rastros. 
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A partir do processo de escolha para Reitor em 1983, ainda 
sem a participação eleitoral da comunidade acadêmica amparada 
por norma formal, o projeto da “microuniversidade urbana” ini-
ciaria um processo irreversível de superação. Foi naquele momento  
que Nilcea, formada em 1978 e contratada como professora da 
FCM em 1980, começou sua trajetória na reforma do projeto 
acadêmico e político da UERJ.

Nilcea e a nova UERJ

A superação do modelo da “microuniversidade urbana” deu-
-se ao longo da década de 1980, tendo como pano de fundo a 
derrocada da ditadura civil-militar, que ofereceu o fulcro político 
dessa superação, representado pelo arrefecimento do autoritaris-
mo vigente até então. No plano da missão da universidade, talvez 
o vetor mais importante no processo de mudança tenha sido a 
incorporação de uma busca pela excelência acadêmica como um 
valor prioritário e sustentado. A excelência como pilar institucio-
nal, se não ausente, havia sido certamente subestimada no mo- 
delo anterior. 

Para muitas instituições públicas de ensino superior, a eleva-
ção do padrão acadêmico no ensino e, em particular, na atividade 
de pesquisa, ocorreu a partir da implantação de programas pós-
-graduados (mestrado e doutorado) inspirados no modelo norte-
-americano e, no Brasil, foi durante o regime militar que nasceu 
e se desenvolveu esse novo componente de política educacional, 
hoje em dia reconhecido como o mais bem-sucedido nessa po-
lítica desde sempre. Nascido em 1965, no âmbito do Conselho 
Federal de Educação (CFE) e relatado pelo professor Newton 
Sucupira, foi aprovado o Parecer nº 977/1965, que regulamentou 
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a pós-graduação no país. A expansão acelerada dos cursos de mes-
trado nas universidades federais e na Universidade de São Paulo 
(USP) ocorreu principalmente na década de 1970 e a dos cursos 
de doutorado na década seguinte. Na UERJ, embora os primeiros 
cursos de mestrado tenham sido inaugurados na primeira metade 
dos anos 1970 – FCM e Instituto de Medicina Social (IMS) –, o 
tema da pós-graduação (principalmente os cursos de doutorado) 
como roteiro e indicador para a conquista da excelência só veio 
ocupar um lugar de destaque na instituição algo tardiamente, com 
atraso em relação às demais instituições públicas, em particular as 
federais e as estaduais paulistas – USP, Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP) e, um pouco mais tarde, a Universidade 
Estadual Paulista (UNESP). 

O processo de superação do modelo choeriano também não 
ocorreu de modo instantâneo. Na nossa percepção, vivenciou uma 
etapa intermediária, de alguma conciliação com a proposta institu-
cional anterior. O autoritarismo arrefeceu, embora, como se verá 
a seguir, não como seria necessário, e a democratização não foi 
instituída imediatamente. O processo de sucessão do Reitor João 
Salim Miguel (1981-1984), ocorrido ao longo de 1983, foi um 
momento privilegiado de embate entre o velho e o novo modelo, 
nesse particular um embate em torno ao autoritarismo da “mi-
crouniversidade urbana”. 

No padrão tradicional das instituições estaduais, a escolha dos 
dirigentes universitários era um privilégio dos conselhos superio-
res e dos governadores. Habitualmente, os conselhos superiores  
elaboravam uma lista tríplice e a encaminhava ao governador, que 
deveria escolher um dos três nomes. Entretanto, em resposta à 
conjuntura mudancista decorrente das eleições para o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro em outubro de 1982, na qual foi eleito 
Leonel Brizola, em 9 de setembro de 1983 o novo governador 
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sancionou uma lei estadual introduzindo um novo processo de 
escolha dos dirigentes universitários, que contemplava uma etapa 
de eleições diretas (Lei nº 672/1983, conhecida como Lei Salo-
mão, em homenagem ao deputado Luiz Alfredo Salomão, que a 
relatou na Assembleia). Em seguida, o Procurador Geral da Repú-
blica, Inocêncio Mártires Coelho, muito provavelmente articulado 
com setores da UERJ vinculados ao modelo da “microuniversi-
dade urbana”, ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com 
uma representação de inconstitucionalidade da Lei Salomão, sob 
o argumento de que ela feria a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 
a Constituição Federal (CF), que remetiam essa matéria exclusi-
vamente à esfera federal. O STF concedeu uma liminar (logo em 
seguida confirmada pelo plenário) e o sucessor de Salim Miguel 
foi escolhido por uma regra ad hoc estabelecida mediante Ato Exe-
cutivo (nº 1.322/1983). Nele, foi prevista a constituição de um 
colégio eleitoral composto pelos conselhos superiores, inclusive 
o Conselho de Curadores, que em reunião conjunta elaborariam 
uma lista tríplice a ser encaminhada ao governador do estado.

A reação da comunidade da UERJ, através de suas entidades 
representativas de docentes,1 discentes2 e servidores técnico-ad-
ministrativos3 expressou-se na decisão de realizar uma consul-
ta informal à comunidade, na qual votariam docentes, servido-
res técnico-administrativos e estudantes. Vale mencionar que a  
Asduerj teve entre seus fundadores três professores que viriam a se 
tornar reitores em futuro próximo: Ivo Barbieri, Hésio Cordeiro e 
Nilcea Freire. Para a consulta informal, apresentaram-se como can-
didatos os professores Hésio Cordeiro, Roberto Alcântara Gomes,  

1 Asduerj: Ricardo Santos, professor da FCM.

2 Diretório Central dos Estudantes (DCE): Ilcelene Bottari, acadêmica da Faculdade de 
Direito.

3 Associação dos Servidores da UERJ (Asuerj): Carlos César Ottaviano, servidor.
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Ronaldo Coutinho, Charley Fayal, Nereu Peixoto e Hélio Mar-
ques. Apurados os votos, os mais votados foram, em ordem decres-
cente, Hésio Cordeiro, Roberto Alcântara, Hélio Marques, Ronal-
do Coutinho, Charley Fayal e Nereu Peixoto.

A promessa era de que a elaboração da lista tríplice, a ser 
realizada pelos conselhos, deveria respeitar a manifestação da 
comunidade. Além disso, deveria ser formalizado o compromis-
so dos candidatos que participaram da consulta de não aceitar 
eventual indicação pelo governador caso não fossem o primeiro  
nome da lista. Nenhum dos dois compromissos foi integralmente 
respeitado. O conselho alterou a ordem dos nomes expressa nos 
votos obtidos na consulta e nem todos os votados assumiram o 
compromisso de declinar da indicação caso não fossem o primeiro 
colocado, dentre eles o que viria a ser o escolhido. Roberto Alcân-
tara, segundo lugar na consulta, foi alçado à liderança na lista dos 
conselhos e Charley Fayal, quinto lugar na consulta, foi incluído 
como o terceiro nome da lista a ser enviada ao governador, que o 
indicou como Reitor. 

A escolha decorreu da articulação realizada por seu filho, 
Carlos Fayal, então eleito deputado estadual em 1982 pelo parti-
do de Leonel Brizola, o Partido Democrático Trabalhista (PDT).  
Pelo que viria a acontecer mais adiante, vale ressaltar a condução 
de Ivo Barbieri à posição de Vice-reitor da UERJ, também por 
indicação do governador, nesse caso respeitando a ordem nominal 
de lista tríplice elaborada pelos conselhos. 

Esse processo sucessório por si só confirma a interpretação 
de que o período de Fayal na Reitoria representou uma etapa 
intermediária no processo de transformação da UERJ, que então 
se iniciava. Pelo lado da superação do autoritarismo, foi um perí-
odo de afirmação democrática da representação da comunidade 
acadêmica a partir de suas entidades representativas, momento que 
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continuou ao longo de toda a gestão de Fayal, que teve a marca 
da oposição que a ele fizeram aquelas entidades em virtude de 
suas ligações com os remanescentes do modelo choeriano. Aca-
demicamente, essa gestão – muito provavelmente como resposta à 
pressão realizada pelas entidades de representação da comunidade 
– se notabilizou pelo início da transformação das estruturas e pro-
cessos institucionais, quando propôs a realização do 1º Congresso 
Interno da UERJ, cuja missão era exatamente a de debater novos 
caminhos para a universidade. E, especialmente, quando delegou 
ao Vice-reitor, Ivo Barbieri, a organização e a condução do evento. 
Esse congresso, organizado em três grandes comissões temáticas 
(objetivos, poder e gestão na universidade) contou com a par-
ticipação de mais de uma centena de membros da comunidade 
acadêmica, funcionou durante quase todo o ano de 1984 e teve 
aprovadas 32 propostas, muitas das quais foram implementadas nos 
anos seguintes. Se não na letra de cada proposta, o espírito delas 
orientou a UERJ durante os vinte anos seguintes e significou, no 
plano acadêmico e político, a superação do modelo da “microuni-
versidade urbana”. 

Ao retornar do exílio no México, Nilcea graduou-se em me-
dicina na FCM em 1978 e cursou a residência médica em Para-
sitologia entre 1979 e 1980. Ainda em 1980 foi admitida como 
docente da UERJ e passou a atuar como professora e pesquisadora 
do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia 
da FCM, tendo então desenvolvido uma série de trabalhos e pu-
blicações na área. Em seguida, matriculou-se no mestrado em Zo-
ologia no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), sob a orientação de Luiz Rey. Ao longo de sua 
formação como pós-graduada, dedicou-se à pesquisa dos parasi-
tas responsáveis pelas grandes endemias no Brasil, o que acabou 
por ser objeto de sua dissertação de mestrado (“Manutenção do  
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vínculo de transmissão entre roedores e humanos do parasito 
Schistosoma mansoni”), concluída em 1985, e de estágio de pesquisa 
no Museu Nacional de História Natural de Paris, Laboratório de 
Zoologia de Helmintos, em 1984. Isso não a impediu de assumir 
uma posição de liderança nos episódios de sucessão da Reitoria 
em 1983. Foi apoiadora destacada da candidatura de Hésio Cor-
deiro na consulta e fez cerrada oposição às decisões dos conselhos 
superiores, que alteraram os compromissos dela decorrentes. 

No terreno de seu desenvolvimento acadêmico, sob a lide-
rança do professor Homero Salazar, estava cada vez mais atraída 
pela Parasitologia e a esse respeito vale lembrar de uma expedição 
científica da qual tomou parte e que contou com a participação 
de Reinaldo Guimarães. Em 1984, a atividade de mineração arte-
sanal (ouro) estava se intensificando na fronteira sul da Amazônia. 
Daí que, em contato com a Superintendência de Campanhas de 
Saúde Pública (Sucam) do Ministério da Saúde, foi proposta uma 
investigação para avaliar o impacto dessa atividade nas condições 
de vida das populações aí localizadas e, em especial, na dinâmi-
ca da malária na região, cuja ocorrência parecia estar crescendo  
exponencialmente. 

Para a elaboração detalhada do projeto, foi sugerida uma ex-
pedição preliminar para conhecer a região e verificar as condições 
operacionais para o desenvolvimento da pesquisa. Dessa expedi-
ção, que aconteceu no segundo semestre de 1984, tomaram parte 
Nilcea, que ficaria com a responsabilidade do componente parasi-
tológico, Reinaldo Guimarães e dois técnicos da Sucam (Reinal-
do, cujo sobrenome se perdeu, que era de São Paulo e um bom 
fotógrafo; e Ana Cristina, sobrenome também perdido). Os dois 
Reinaldos ficariam com a dimensão epidemiológica da pesquisa 
e Ana Cristina dividia com Nilcea o componente parasitológico 
da expedição. 
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A orientação geográfica e o transporte ficaram a cargo da 
Sucam. A viagem por terra, ao longo de cerca de 1.500 km pela 
BR-163 (Cuiabá-Santarém) contando ida e volta, durou cerca de 
dez dias, tendo chegado à região do rio Peixoto de Azevedo e, 
depois, à cidade de Alta Floresta, quase na divisa do Mato Grosso  
com o Pará. No caminho, ficamos todos espantados com as novas 
cidades que estavam recém se instalando na região (Sinop, Colider, 
Matupá) e que eram, na verdade, imensas aglomerações de barra-
cas cobertas com plástico preto e cujos únicos serviços existentes 
eram bares, farmácias e dancings, aproximadamente nessa ordem.  
Diariamente tomávamos comprimidos de complexo B que, ao se-
rem eliminados pelo suor, tinham um efeito repelente de mosqui-
tos. Era o retrato do Brasil profundo, em estágio inicial de consti-
tuição de uma nova fronteira econômica. 

A pesquisa não foi realizada por um motivo totalmente extra 
científico. Poucos meses após a expedição, em abril de 1985, hou-
ve a inauguração da Nova República, a escolha e morte de Tan-
credo Neves, a assunção de Sarney e a mudança de toda a equipe 
do Ministério da Saúde. Reinaldo Guimarães, inclusive, afastou-se 
da UERJ para assumir uma posição no recém-criado Ministério 
da Ciência e Tecnologia.

Os debates para a sucessão do Reitor Charley Fayal ocor-
reram durante seu último ano de mandato, em 1987. Nesse mo-
mento, já com novas regras de escolha dos dirigentes, que previam 
uma consulta formal e paritária (docentes, servidores técnico-ad-
ministrativos e corpo discente) à comunidade universitária, gran-
de parte do grupo político que se sentiu frustrado no processo  
anterior de consulta informal à comunidade, obstado judicialmen-
te e alterado politicamente no âmbito dos conselhos superiores em 
1983, criou um movimento denominado “NOS-UNE” e lançou 
uma chapa constituída pelo professor Ivo Barbieri, do Instituto 
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de Letras (ILE), e tendo como candidato a Vice-reitor o professor 
João Regazzi Gerk, do IMS. A vitória dessa chapa, que tomou 
posse no início de 1988, marcou a entrada de Nilcea na adminis-
tração central da UERJ e iniciou a concretização das propostas 
oriundas do 1º Congresso Interno. A primeira posição ocupada 
por Nilcea foi como assessora da Sub-reitoria de Pós-graduação e 
Pesquisa, dirigida por Reinaldo Guimarães. Lá teve oportunidade 
de participar e, muitas vezes, liderar processos que se tornaram 
marcos na construção dessa nova etapa da UERJ. O principal de-
les foi a discussão e elaboração da espinha dorsal da vida docente 
na universidade, com seus direitos e deveres, incluindo critérios 
de ingresso e progressão na carreira, regulamentação de cargos e 
salários, critérios de lotação e afastamento, mecanismos de ava-
liação e alocação de carga horária, critérios para a contratação de 
professores visitantes, entre outros aspectos. Vários desses temas já 
vinham sendo discutidos anteriormente e alguns poucos já eram 
objeto de norma escrita, mas, nesse momento, o esforço anterior 
e as contribuições originais foram consolidadas em uma resolução 
aprovada no Conselho Universitário (Consun) e publicada no fi-
nal da administração de Ivo Barbieri sob o código de Resolução  
nº 03/1991. 

Nilcea teve uma atuação muito importante nesse esforço. 
No amplo conjunto de temas abordados na resolução, ela esteve 
mais próxima dos aspectos relativos ao fomento e à capacitação 
de docentes nos campos da pós-graduação e da pesquisa, assuntos 
de responsabilidade predominante da Sub-reitoria na qual Nilcea 
trabalhava. É necessário lembrar que nessa quadra o maior desafio 
da UERJ, já mencionado antes, era o de preencher a lacuna da 
nossa universidade em relação à pós-graduação e à pesquisa; dito 
em outros termos, tal como formulávamos, o desafio de orientar a 
UERJ em direção à excelência acadêmica.
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O processo de sucessão de Ivo Barbieri começou em 1991, 
último ano de sua gestão, e Nilcea teve um papel fundamental 
desde a sua partida. Após a redemocratização do país, em 1985, 
Hésio Cordeiro operou uma mudança em sua carreira profissio-
nal, alargando seus horizontes na direção de pensar uma profunda  
reforma do sistema público de saúde do país. Suas ideias centrais 
vinham sendo desenhadas no IMS desde a segunda metade da 
década anterior e foram cristalizadas na Constituição de 1988 
como um Sistema Único de Saúde (SUS), inaugurado em 1990.  
Esse esforço no campo da política pública de saúde fez com que 
Hésio tomasse a decisão de candidatar-se a deputado federal pelo 
PDT. Fez uma boa campanha – com o concurso de muitos uerjia-
nos – e teve uma boa votação, embora insuficiente para se eleger. 
Após esse insucesso, foi natural seu retorno ao mundo acadêmi-
co e este foi revivificado pela lembrança dos frustrantes aconte-
cimentos de 1983, quando a vontade majoritária da comunidade, 
expressa no apoio ao seu nome para a Reitoria, não foi levada 
em conta pelos conselhos superiores. Em conversas no âmbito do 
grupo político que havia apoiado a campanha e a gestão de Ivo 
Barbieri e João Regazzi, foi espontânea a lembrança do nome 
de Hésio como candidato à sucessão de Barbieri para a Reitoria 
da UERJ. Em março ou abril de 1991, Nilcea, acompanhada de 
Reinaldo Guimarães, foi à casa de Hésio com a missão de conven-
cê-lo a candidatar-se às eleições do final daquele ano. Após alguma 
hesitação, Hésio atendeu à convocação e é certo de que a presença 
de Nilcea na formulação do convite foi relevante para essa toma-
da de posição. Após essa conversa houve outras, entre as quais a 
que levou ao convite feito por Hésio ao professor José Alexandre 
Assed, da Faculdade de Engenharia, para candidatura à Vice-reito-
ria em sua chapa. Na eleição, o grupo político que apoiou Hésio 
adotou o nome de REUNE. As eleições foram disputadas contra 
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José Eustáquio Bruno, importante líder no movimento docente da 
UERJ, e Wilson Choeri, que provavelmente não percebeu que o 
seu tempo na UERJ havia passado.

Eleitos Hésio Cordeiro e José Alexandre Assed, Nilcea foi 
convidada a assumir a Diretoria de Planejamento da universidade, 
posto que ocupou até o final do mandato e que conduziu com a 
competência de sempre.

Em 1995, teve lugar a campanha para um novo Reitor e o 
fato original em relação às duas campanhas anteriores foi que o 
campo político que havia se constituído desde 1983, então der-
rotado pelos conselhos superiores e que havia sido vitorioso nas 
eleições de Ivo Barbieri e Hésio Cordeiro, cindiu-se. Disputaram 
as eleições quatro candidatos: José Flávio Pessoa de Barros, Jader 
Benuzzi Martins, o ex-Vice-reitor João Regazzi Gerk e Antônio 
Celso Alves Pereira. O ex-Reitor Ivo Barbieri apoiou Antônio 
Celso e o seu sucessor, Hésio Cordeiro, apoiou João Regazzi. Em 
uma eleição bastante disputada, Antônio Celso foi eleito numa 
chapa em que Nilcea assumiu a Vice-reitoria. 

O regime de dedicação exclusiva no âmbito federal foi regu-
lamentado em 1987. Muito embora não seja mencionado na nor-
mativa, a justificativa para a instituição desse regime docente foi a 
necessidade de fomentar a atividade de pesquisa com uma gratifi-
cação àqueles que estavam ou viriam a estar envolvidos com essa 
atividade, além das demais incluídas em seus deveres funcionais. 
Com o tempo, acirrada a mobilização reivindicatória dos docentes 
de nível superior nas instituições federais, o regime de dedica-
ção exclusiva tornou-se o padrão do regime de tempo integral,  
independentemente de acompanhamento e avaliação formais do 
exercício de atividades permanentes de pesquisa. Mais recente-
mente, o regime de tempo integral sem o instituto da dedicação 
exclusiva foi extinto em muitas universidades.
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A pouca presença da atividade de pesquisa e de pós-gradua-
ção como prioridades no modelo choeriano fez com que a UERJ 
permanecesse por vários anos sem esse instituto. Na verdade, era 
algo previsto na já mencionada Resolução nº 03/1991, mas foi 
na gestão de Hésio Cordeiro que esse tema passou a ser colocado 
na ordem do dia como um requisito importante na busca pela 
excelência acadêmica da UERJ. No último ano de sua gestão foi 
criado o Programa de Incentivo à Produção Científica, Artística 
e Técnica (Prociência), então imaginado como uma ferramenta 
de estímulo à atividade de pesquisa. Em 1996, uma das primeiras 
ações do novo Reitor Antônio Celso foi a de dar início ao Pro- 
ciência, não sem antes ajustar as regras do programa a essa finalida-
de precípua de estímulo à atividade de pesquisa. Diferentemente 
da dedicação exclusiva nas universidades federais, o Prociência foi 
instituído mediante um processo seletivo trienal de concessão de 
uma gratificação em forma de bolsa correspondente a 70% do 
salário do docente, renovável após avaliação individual. O pro-
grama, com várias modificações posteriores, mantém-se até hoje 
e é uma referência nacional no estímulo à atividade de pesquisa. 
Nilcea foi personagem essencial na criação e no desenvolvimento 
do Prociência nas duas gestões. Em especial como Vice-reitora, em 
que foi uma ativa negociadora em prol do caráter competitivo do 
programa bem como nas tratativas junto à Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), tornada agente 
financeira do mesmo. Registre-se que, em 2012, a UERJ instituiu 
o regime de dedicação exclusiva no padrão das universidades fe-
derais que, entretanto, não substituiu o Prociência.

A sucessão de Antônio Celso Alves Pereira, cujas eleições 
ocorreram em 1999, teve apenas dois candidatos à Reitoria. 
Foram eles Jader Benuzzi Martins e Nilcea Freire, que venceu 
o pleito e tomou posse no início de 2000. Talvez a marca mais  
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importante da gestão de Nilcea como Reitora da UERJ tenha 
sido a sua capacidade de unir a busca da excelência acadêmica, 
na qual ela se destacou durante as três gestões anteriores, com 
a tradição original da UERJ de ser uma universidade voltada à 
inclusão social e ao aprimoramento da capacidade de cidadãos e 
cidadãs que, mesmo já no mercado de trabalho, gostariam de ter 
uma oportunidade de mobilidade social ascendente mediante seu 
ingresso na universidade. 

Em 2001, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei nº 3.708/ 
2001, que destinava 40% de vagas nas universidades estaduais para 
candidatos autodeclarados negros e pardos. A UERJ, então, pres-
sionou para que o dispositivo de cotas raciais abrangesse candidatos 
oriundos de escolas públicas, para que fossem também contem-
plados. Nilcea participou ativamente dos debates na Assembleia,  
liderou o processo interno para a implementação dos dispositivos 
da lei e abraçou a causa de sua extensão às cotas para esses estu-
dantes. Em depoimento em seu perfil no Facebook, Frei David 
Santos, coordenador da ONG Educafro, esclarece que Nilcea foi 
ainda mais adiante: junto a ele, visitava reitores de outras univer-
sidades públicas, contribuindo, assim, para disseminar a necessária 
implantação dessas ações afirmativas. 

Este texto é, necessariamente, fragmentário e seletivo. Afora 
isso, tivemos a preocupação de explorar a atuação da nossa per-
sonagem em confronto com suas “circunstâncias”, isto é, com o 
ambiente no qual esteve imersa durante a sua brilhante jornada.  
A história da “velha UERJ” em suas relações com os militares tem 
sido objeto de bem fundamentada bibliografia de corte acadêmico 
e parte dessa bibliografia foi consultada por nós. A menção a esse 
antigo período, além de se articular historicamente com a entrada 
de Nilcea na universidade como estudante e de cuja superação 
ela participou já como profissional, pretendeu trazer mais uma 
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vez à luz um período há muito sobrepujado, mas que, de forma 
lamentável, parece renascer nos dias que correm. Felizmente, até 
onde a vista alcança, sem o apoio intrainstitucional muito presente 
na sua versão original. Procuramos destacar, da muito rica carreira 
pública de Nilcea Freire, aqueles aspectos que nos parecem mais  
relevantes em sua trajetória estudantil, acadêmica e de gestora 
universitária. Consideramos que ela teve papel decisivo em três 
processos centrais na vida da UERJ, processos esses que contribu-
íram para torná-la a importante universidade pública que é hoje 
em dia. O primeiro deles foi o que fundamentou e estabeleceu 
a regulamentação dos direitos e deveres acadêmicos expressos na 
Resolução nº 03/1991; o segundo foi a criação e implantação do 
Prociência, em 1995/1996, que se revelou a principal ferramenta 
de estímulo ao exercício da pesquisa numa UERJ em busca da 
excelência acadêmica; e o terceiro, em 2000/2001, foi a já mencio-
nada fusão entre a excelência acadêmica adquirida mais recente-
mente com a tradição de resgate social presente no ethos da UERJ 
desde os seus primórdios. À Nilcea, muito deve a UERJ.4

4 A preparação desse relato contou com consulta a alguns textos que puderam iluminar da-
dos, datas e fatos. Entretanto, a tessitura interpretativa é de nossa exclusiva responsabilidade. 
Além disso, agradecemos à Elizabete Mattar e à Maria Del Carmen Corrales pelas muitas 
informações diretamente fornecidas a nós, ambas antigas e dedicadas servidoras técnico-ad-
ministrativas e profundas conhecedoras da UERJ.
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“DESDE QUE ENTREI NA UERJ, 
ELA SEMPRE ESTEVE EM MOVIMENTO”*1

O ano de 2017 entrou para a história da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) como um ano de lutas e muita 
resistência. A crise econômica no Rio de Janeiro, em parte gerada 
pela baixa arrecadação de impostos provocada pela desvalorização 
do preço do barril de petróleo, a crise ética e política do governo, 
mergulhado em escândalos de corrupção, e a crise social, agravada 
pela má gestão das políticas públicas, afetou a vida de milhares de 
pessoas e a UERJ sentiu os impactos desse quadro de maneira dra-
mática. Foram meses sem repasse de verbas e atraso no pagamento 
de salários e bolsas, deixando refém o grande complexo educacio-
nal e de pesquisa da universidade. Como resposta a esse cenário 
adverso, intelectuais, artistas, movimentos sociais, comunidade aca-
dêmica em geral e toda a sociedade se mobilizaram para defender 
a instituição, reafirmando seu papel essencial para o fortalecimento 

* Esta entrevista foi concedida a Tatiane Alves Baptista, coordenadora adjunta de Estudos 
Estratégicos e Desenvolvimento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CEED/
UERJ), em junho de 2017.
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da democracia e da cidadania no Estado do Rio. Foi a partir desse 
pano de fundo que se realizou a seguinte entrevista, concedida em 
28 de junho de 2017, por Nilcea Freire, professora, ex-Reitora e 
ex-Ministra, que faleceu em 28 de dezembro de 2019, aos 67 anos, 
no Rio de Janeiro. Na universidade, desde os tempos de estudante, 
Nilcea chamava a atenção por sua inteligência, sua enorme capa-
cidade de realização e de inovação. Dona de um senso de humor 
afiado, sempre foi muito querida por todos e não há quem não 
tenha uma lembrança do convívio com ela sem abrir um belo sor-
riso de saudade. Foi com esse espírito de afetuosidade e ao mesmo 
tempo compromisso e seriedade que ela revelou nesta entrevista 
suas vivências, sua ousadia como gestora e sua infinita gratidão à 
UERJ. No contexto da sua partida, ter tido a oportunidade desta 
agradável manhã com essa grande pessoa humana foi mais que um 
privilégio foi uma sorte que tenho o prazer de compartilhar. 
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Tatiane Alves Baptista – Gostaria que você começasse falando um 
pouco sobre a sua trajetória, a sua biografia, como foi que você se 
tornou Reitora da UERJ?

Nilcea Freire – Bom, eu quero começar dizendo que é uma 
honra estar aqui fazendo essa entrevista, principalmente nesse 
momento que nós estamos atravessando na UERJ. Eu estou 
aposentada, mas sigo com o mesmo vínculo, o mesmo amor 
que tinha pela universidade desde que eu entrei no vestibular 
para a Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universida-
de do Estado da Guanabara, antiga UEG. Na época, e eu me 
lembro até hoje, passar por aquele portão que fica ao lado do 
Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e chegar ao 
Pavilhão Piquet Carneiro foi uma emoção enorme. A con-
quista de um grande sonho e a minha experiência enquanto 
estudante foi muito rica. É até difícil descrever o quanto ela 
foi rica, porque ao mesmo tempo que tive uma experiência 
acadêmica, também tive uma experiencia política na qual eu 
experimentei, a partir da entrada na universidade, a militância, 
que se tornou militância de toda a minha vida, militância pela 
educação, militância pela saúde, militância pela justiça social. 
Então, a minha trajetória...

TAB – Lembra o período da sua entrada como aluna de medicina?
NF – Eu entrei em 1972.

TAB – Um momento político bastante conturbado, certo?
NF – Bastante conturbado. O Centro Acadêmico da FCM 
tinha sido fechado e nós tínhamos um conselho de repre-
sentantes de turma. Existia a lei do terço, só podia ser re-
presentante de turma se tivesse no terço superior de notas. 
Um corte, mas a FCM era uma faculdade em ebulição tanto  
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acadêmica quanto política. Elas se misturavam porque nós tí-
nhamos disciplinas onde podíamos e discutíamos, apesar de 
toda a repressão da época, o momento. Eu conheci, por exem-
plo, o professor Ivo Barbieri, nosso querido ex-Reitor, quan-
do no Conselho de Representantes, Departamento Cultural, 
nós resolvemos fazer uma semana de debates e uma semana 
de debates literários.

TAB – Debate cultural na área de saúde?
NF – Na área de saúde! E eu ouvi falar que tinha um tal de 
Ivo Barbieri, lá no campus (eu estava lá na FCM), aí me fala-
ram sobre o Ivo, que ele era um cara super progressista e coisa 
e tal... Fui lá falar com ele, logo o Ivo participou do nosso 
colóquio e anos depois nós nos reencontramos, eu como pro-
fessora, ele também como professor, enfim, nos encontramos 
no movimento docente. Então, a minha trajetória pessoal, po-
lítica e acadêmica é muito misturada, muito entrelaçada, é 
difícil separar as coisas.

TAB – A sua turma foi uma turma especial, não é? Porque tem 
muita gente que é egresso dessa turma e que está até hoje na 
UERJ, seja como médico do hospital, seja como docente na FCM.

NF – Exatamente...

TAB – É possível reconhecer essas pessoas? Elas possuem, hoje 
em dia, uma atuação de gestão, de participação da construção da 
universidade?

NF – Foi uma turma que, realmente, talvez tenha sido a úl-
tima turma em que aconteceu isso. Quer dizer, que muitos 
ex-alunos ficaram como professores com o advento do con-
curso público.
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TAB – Houve uma transição, não é?
NF – Exatamente! Porque muitos colegas passaram nos con-
cursos públicos de outras instituições e muitas pessoas de 
outras instituições passaram nos concursos da UERJ. Mas, a 
minha memória é de uma universidade muito viva, que foi 
projetada a partir da junção de unidades isoladas, foi projetada 
para ser o que ela inicialmente se transformou: numa univer-
sidade dedicada à graduação, uma universidade para formar 
profissionais para o mercado de trabalho. O professor Choeri 
cunhou o termo que descreve muito bem isso e ele o usa-
va muito: “microuniversidade urbana”, que quer dizer que 
a UERJ é uma universidade justamente cravada no centro 
urbano do Estado do Rio de Janeiro e que tinha desde o iní-
cio cursos noturnos, atendendo, portanto, uma população de 
estudantes mais pobres oriundos do subúrbio. Os colegas da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) brincavam 
que nós éramos a “princesinha da Vila”, porque inicialmente a 
UERJ realmente não tinha uma intencionalidade de pesquisa 
e pós-graduação. Era uma universidade efetivamente para for-
mar profissionais para o mercado e isso foi considerado, du-
rante muito tempo, um demérito, um rebaixamento no olhar 
sobre a instituição.

TAB – É interessante isso, porque a gente sabe que há modelos 
que foram desenhando os sistemas no mundo e o modelo ale-
mão, por exemplo, o humboldtiano, ele é basicamente essa ideia de 
uma universidade urbana focada no processo de desenvolvimento.  
Talvez a UERJ tenha tido essa origem no sentido da inspiração 
do modelo?

NF – Dessa inspiração... e evidentemente a universidade pas-
sou por muitas, muitas fases, até porque ela se expandiu, mas 
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também porque o mundo foi mudando e novas exigências 
foram acontecendo. Um marco importante na história des-
sa universidade e da minha vivência nela foi justamente no 
processo de redemocratização do país. A UERJ foi uma das 
primeiras universidades, se não a primeira, a fazer uma eleição 
direta para Reitor e essa foi uma experiência que eu acho que 
a todos nós marcou muito, porque fizemos campanha – as 
campanhas sempre muito animadas, como são até hoje – e na 
véspera da votação, quando estávamos todos nós preparando 
as cédulas de votação, a eleição foi proibida.

TAB – Isso é uma fratura, não é?
NF – Sim. Foi uma fratura enorme e aí houve muito movi-
mento. Eu me lembro de uma reunião depois da proibição 
dessa eleição, porque as cédulas foram cassadas, houve uma 
denúncia de que nós estávamos fazendo uma coisa ilegal... 
Enfim, e aí houve uma assembleia na concha acústica, memo-
rável, enorme, lotada, lotada, lotada e acabou-se por conseguir 
fazer a eleição, mas com lista tríplice. Lista tríplice, quádru-
pla, quíntupla e aconteceu o que todo mundo sabe: não se  
escolheu o primeiro da lista, se escolheu o quarto. Então, nes-
se momento, realmente foi um trauma para a universidade.  
Foram quatro anos em que a universidade ficou inconforma-
da com o que tinha acontecido. O professor Fayal, que assu-
miu a Reitoria na época, dava até pena, porque ele chegava 
em todos os lugares e onde ele chegasse tinha um coro “Fora 
Fayal, ninguém te elegeu!”. (risos)

TAB – Isso virou uma coisa meio que anedótica da UERJ, não é?
NF – Exatamente. “Fora Fayal, ninguém te elegeu!”, mas en-
fim, a universidade, essa estrutura, para o bem e para o mal, 
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ela tem vantagens e desvantagens. Essa estrutura aqui do cam-
pus central é uma estrutura árida, é uma estrutura difícil por-
que é quente e do ponto de vista de conforto ela não é boa.  
No entanto, ela traz uma vantagem, que é a concentração das 
pessoas no mesmo prédio e, portanto... 

TAB – ... tudo acontece...?
NF – ... e um evento que aconteça no primeiro andar, chega 
ao 12º muito rapidamente, mesmo sem elevador. Mas é muito 
importante dizer que desde que eu entrei na UERJ, primei-
ro como aluna e depois como professora, ela sempre esteve 
em movimento. Passou-se por crises, ela sempre dependeu do 
Governo do Estado, portanto, as relações de cada Reitor, as 
relações políticas, influenciavam. E, com isso, a possibilidade 
de a universidade crescer e ter recursos também sempre de-
pendeu muito das relações político-pessoais que os dirigentes 
da instituição tinham com o poder instituído. Por ser uma 
universidade do estado, a UERJ tem uma relação muito di-
reta, diferente do sistema federal onde as relações se diluem...

TAB – ... tem o Ministério da Educação (MEC) como mediador...
NF – Como mediador e uma relação que se estabelece com 
diferentes instituições. Aqui na universidade não, mas ela sem-
pre esteve em movimento e eu coloco que um momento 
marcante foi a frustração da eleição direta, mas, nesse momen-
to também de redemocratização, as eleições para os conselhos 
aconteceram, os representantes de categoria... Então, apesar 
da frustação da entrada do Fayal, a universidade continuou 
em movimento, a Associação de Docentes da Universida-
de do Estado do Rio Janeiro (Asduerj) se fortaleceu nesse 
processo, o professor Ricardo Santos foi um presidente da  
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Asduerj muito atuante e justamente pegou esse momento de 
ebulição política.

Um outro fato marcante na universidade foi exatamente 
quando, efetivamente, pudemos ter a primeira eleição direta, 
quando elegemos o professor Ivo Barbieri. E aí, o que acon-
teceu é que havia, para pelo menos parte da UERJ, o anseio 
de fazer uma virada de chave que possibilitasse que essa insti-
tuição, que esse projeto de uma “microuniversidade urbana”, 
se expandisse e deixasse de ser apenas um projeto para formar 
profissionais para o mercado de trabalho, mas que também 
entrasse na área de extensão e, principalmente, na área de pes-
quisa e pós-graduação. Esse foi um momento que redefine a 
UERJ para ser o que ela é hoje. 

Obviamente não foi de resistência, porque o modus ope-
randi era entrar como professor auxiliar – em geral indicado 
pelo seu catedrático, isso antes da institucionalização do con-
curso público – e daí seguir uma carreira que progredia por 
tempo de serviço ou quando o Reitor resolvia fazer um pro-
cesso de progressão, enfim. Então, quando o Ivo entra, tendo 
João Regazzi como Vice-reitor e Reinaldo Guimarães como 
Sub-reitor de Pós-graduação e Pesquisa, se discute a neces-
sidade de transformar a UERJ também em uma universida-
de de pesquisa e pós-graduação. Você tinha duas opiniões e 
unicamente duas opções: uma via lenta, de longo prazo; ou 
uma via curta, que foi pela qual que se optou. A universidade 
não tinha tempo para fazer a via lenta, esperar a formação 
dos professores, mandar professores para fora para se formar, 
e tudo isso foi feito, mas era preciso dar um choque, que foi 
dado quando se decidiu fazer concursos só para professores 
doutores, só para a categoria de adjunto. 
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TAB – Isso significou uma mudança radical?
NF – Foi uma mudança radical e uma mudança de paradigma 
para a universidade. A UERJ não tinha a cultura de pesquisa, 
então a Sub-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (SR2) for-
mou um grupo e nós éramos três pessoas para discutir interna-
mente e depois ir discutir com cada departamento o que eles 
poderiam fazer em termos de pesquisa e como nós poderíamos 
germinar os cursos de pós-graduação. O Reinaldo Guimarães, 
professor do Instituto de Medicina Social (IMS), possuía óti-
mas relações, além de ter passado pela Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep), o doutor Peluso pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro (Faperj), que também 
apoiou essas transformações com uma linha de crédito para 
fomentar a pesquisa em pós-graduação na Universidade.

Então, a tarefa desse grupo (três pessoas) era justamen-
te identificar nas unidades acadêmicas e nos departamentos 
aqueles que eram mais sensíveis e que podiam mais rapida-
mente elaborar projetos para submeter a essa linha de crédito. 
Foi um verdadeiro mutirão.

TAB – Caramba, eu nunca tinha ouvido falar dessa história...
NF – Um verdadeiro mutirão. Nos sentávamos com o professor, 
por exemplo, e perguntávamos: “o que o senhor tem em mente 
para fazer um projeto de pesquisa? No que o senhor está traba-
lhando?”. Porque muita gente fazia pesquisa, mas não era pes-
quisa profissional. Então, nós ajudávamos a escrever o projeto...

TAB – Formatar dentro das exigências das agências de fomento?
NF – Formatar para que a gente pudesse apresentar esse pa-
cote, que foi o pacote enviado para a Finep e para a Faperj, 
dando essa primeira alavancada.
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TAB – Isso aconteceu ainda na gestão do professor Ivo?
NF – Na gestão do Ivo. Havia um embrião de pesquisa na 
universidade, mas que não era financiado externamente. 
Ninguém tinha projeto no Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq), os cursos de 
pós-graduação eram cursos de pós-graduação da Educação, 
cursos de pós-graduação da Letras, e tinha um na Biologia. 
Enfim, era tudo muito tímido e foi esse movimento que real-
mente deu uma virada importantíssima, foi daí que se conse-
guiu, então, financiar alguns projetos de pesquisa importantes.

TAB – Você lembra de algo que tenha ficado? 
NF – Olha, duas áreas que foram muito beneficiadas nesse 
processo, a geologia e a física.

TAB – Olha só! É, inclusive porque na história da pós-graduação 
no Brasil os físicos tiveram papel importante...

NF – É, então foram duas áreas que aproveitaram muito esse 
momento. Outra área beneficiada foi de letras, que também se 
estruturou rapidamente. Os cursos da área biomédica e outros.

TAB – O Instituto de Biologia, certo?
NF – Sim, o Instituto de Biologia principalmente.

TAB – E que até hoje é uma potência em termos de pesquisa...
NF – Exatamente. Então, tinha ali uma pesquisa que não era 
apoiada, não tinha equipamentos suficientes, e com a entrada 
de professores doutores se reforçaram os times e a pós-gradu-
ação pôde nascer. Nada disso foi simples.
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TAB – Eu ia perguntar, a UERJ tem muito essa característica de 
muitas opiniões, da participação. Como foi a adesão da comunidade?

NF – Sim. Houve uma resistência muito grande a essa ques-
tão de se fazer concursos só para adjunto, a Comissão Perma-
nente de Carga Horária e Avaliação Docente (Copad) passou 
a ser odiada (risos), porque era algo radical, e foi essa radica-
lidade que viabilizou que a universidade, em pouco tempo,  
tivesse um número de doutores que se permitiu espalhar pela 
instituição, criando as bases para a pós-graduação que nós te-
mos hoje.

Então, esse foi um momento muito importante e que 
pude acompanhar bastante de perto pela Sub-reitoria de 
Pós-graduação. Eu era assessora do Reinaldo Guimarães, e 
um outro momento, também nessa mesma linha de mudança 
na universidade, foi quando o Hésio Cordeiro entrou, que 
já foi um outro salto. Quer dizer, aí você já tinha uma base 
e o Hésio deu continuidade a esse processo, aprofundando 
mais ainda e dando para os professores condições de trabalho 
que não havia antes. Foi nesse momento que a gente criou 
(eu, praticamente) a Diretoria de Planejamento (Diplan).  
O Hésio tinha uma característica, como Reitor, de sempre 
ser muito aberto a ideias novas, ele nunca teve medo de ousar, 
pelo contrário. A Diplan, então, passou a exercer um papel 
de redefinição não só do orçamento da universidade, mas de 
sua operação. Foi quando nós criamos o famoso Sistema de 
Desembolso Descentralizado (Sides).

TAB – E até hoje é como a universidade funciona...
NF – É. Foi também um momento de grande resistência, 
porque eu propus isso ao Hésio e ele topou. Havia um fundo 
rotativo, mas que não chegava nos departamentos. Eu propus 
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ao Hésio que fosse criado o Sides com essa característica por 
uma simples razão: a constatação, quando chego na Diplan, 
de ver que o orçamento da universidade era consumido de 
maneira absolutamente sem critério. Se comprava – na época 
era formulário contínuo – caixas e mais caixas de formulá-
rio contínuo, que depois acabavam não sendo usados, não sei 
quantas caixas de canetas e lápis, material de escritório que 
consumia parte considerável do orçamento...

TAB – Uma visão burocrática do consumo?
NF – Sim. Todas as compras eram feitas de maneira centra-
lizada. Então, uma pasta de dente, que na farmácia ou su-
permercado custava R$ 1,00, era comprada por um processo 
licitatório “Pasta de dente para a Faculdade de Odontologia 
fazer aula prática de escovação” por R$ 20,00, um tubo de 
pasta de dente. Então, isso para mim era um escândalo.

Foi aí que o Hésio topou: “Não, vamos descentralizar!”. 
A gente implantou o Sides e radicalizamos até chegar no de-
partamento, muita gente virava para mim e dizia “Você é lou-
ca, vocês vão levar a universidade à ruína!”; principalmente 
o pessoal mais antigo, que dizia: “As pessoas não vão saber 
usar o recurso, vão comprar xicrinha de café” e eu contestava:  
“Olha só, ninguém vai poder ficar comprando xicrinha de café 
indefinidamente”. Perguntavam: “Como é que vai controlar 
isso?”, e eu respondia: “O melhor controle vai ser o das pró-
prias pessoas que vão estar no departamento, porque elas vão 
querer que as necessidades do departamento sejam atendidas”.  
Quer dizer, esse controle entre os pares é o melhor que existe 
porque é o controle que se faz na ponta, qualquer controle 
central é facilmente burlado. Então, esse foi um outro mo-
mento de virada importante e para o qual eu tenho muita 
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alegria de ter podido contribuir. Para isso e para essa gestão da 
Diplan, quando nós compramos os nossos primeiros compu-
tadores – eu e a Marinilza Bruno de Carvalho, professora do 
Instituto de Matemática e Estatística (IME), outro dia estáva-
mos rindo, porque a primeira compra de computadores foi de 
dez computadores XT... (risos)

TAB – (risos) ... tipo uma caixa enorme?
NF – E rapidamente a gente foi conseguindo mudar, até que 
foi um por unidade, daqui a pouco era um por departamento 
e daqui a pouco cada um queria ter um computador na sua 
própria mesa e esse processo foi muito rápido, até porque a 
modernização tecnológica nesse momento foi realmente ace-
lerada, do XT para o 486 foi um pulo.

Então, tem esse momento de reaparelhamento da univer-
sidade, ou seja, você não podia fazer uma coisa descolada da 
outra. Ao mesmo tempo em que se fazia esse corte do ponto 
de vista acadêmico, era preciso buscar, chamar doutores para 
a universidade, nós éramos competitivos à época – ai, que 
saudade! –, o nosso salário era competitivo com relação às 
federais e por isso nós pudemos trazer para fazer concurso na 
UERJ muitos doutores que estavam no topo de sua carreira. 
Isso criou um ambiente muito favorável para o florescimen-
to da pesquisa, para a criação dos cursos de pós-graduação e 
tinha que ter uma contrapartida material que sustentasse isso, 
esse casamento aconteceu nesse período. O período da gestão 
do Hésio foi realmente muito virtuoso. No governo estadual 
tinha uma figura que era o chefe do gabinete civil, Cibilis 
Viana, que era muito amigo do Hésio, prestigiava muito ele, 
então o Hésio tinha uma entrada lá, porque sempre se preci-
sou disso, é inegável. Esse foi um momento muito importante.
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TAB – Você terminou o que foi a sua avaliação dessa trajetória até 
o Hésio Cordeiro e aí seria interessante que você pudesse falar um 
pouco da sua gestão...

NF – Eu acho que esse meu percurso explica a minha che-
gada na Reitoria, foi quase que uma decorrência. Quando o 
Antônio Celso se candidata e me chama para ser Vice-reitora...

TAB – Você foi, então, vice do professor Antônio Celso primeiro?
NF – Fui vice do Antônio Celso. Muita gente queria que 
fosse eu a candidata, mas eu não estava madura para isso.  
Então o Antônio Celso foi o candidato e eu fui a vice, tra-
zendo essa bagagem administrativa e gerencial para a gestão e 
realmente isso foi o que me levou a ser eleita como Reitora, 
o fato de que como Vice-reitora havia ficado encarregada de 
alguns processos. O Antônio Celso dividia o trabalho de for-
ma muito democrática, por exemplo, eu fiquei encarregada 
de trabalhar com as bibliotecas e nós fizemos todo o processo 
de redefinição da Rede Sirius, a implantação definitiva da 
Diretoria de Informática (Dinfo) – a informática também fi-
cou sob minha responsabilidade, era eu que supervisionava o 
processo financeiro e orçamentário. 

TAB – Você consideraria a sua gestão como de consolidação ou 
ela trouxe algo de novo?

NF – Eu digo que a gestão do Antônio Celso foi uma gestão de 
consolidação e a minha gestão já é mais conturbada, porque nós 
vínhamos de eleições de quatro gestões dentro de uma linha.

TAB – Mais ou menos de um mesmo grupo?
NF – Mais ou menos não, o mesmo grupo. Numa mesma 
linha de pensamento sobre a universidade, apesar das nuances, 
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e eu, pelo menos, tinha muita consciência de que a minha 
gestão seria a última desse correr de tempo. 
 

TAB – Havia necessidade de alternância?
NF – E foi o que aconteceu. Mas também porque a minha 
gestão teve muito conflito político, que começou com um 
problema com o diretor do Centro de Produção da UERJ 
(Cepuerj). Logo no início da minha gestão eu tive que en-
frentar um quadro onde o Cepuerj e o Núcleo Superior de 
Estudos Governamentais (Nuseg) pensavam que iriam co-
mandar a universidade, porque eles tinham os recursos e eu, 
mulher (aí temos de falar sobre a questão de gênero), jovem, 
eleita com 63% dos votos. Na cabeça de alguns, eu seria fa-
cilmente conduzida e realmente comecei a comprar algumas 
brigas. Foram momentos muito difíceis com essa questão do 
Cepuerj que acabou com o diretor sendo exonerado.

TAB – Por decisão do conselho?
NF – Pelo próprio Conselho Universitário (Consun) e o 
HUPE que tinham relativa autonomia e que o diretor na 
época começou também a... enfim, digamos assim, a ter pro-
cedimentos não adequados.

TAB – Que acabou também tendo que ser enfrentados?
NF – Enfrentados pela Reitoria. Eu gastava, diria, 70% do 
meu tempo resolvendo os problemas do hospital.

TAB – Já é um outro momento da UERJ. Essa UERJ que você 
descreveu como uma UERJ em movimento, é interessante observar 
conforme você vai pontuando as suas reflexões, porque vem des-
de essa “microuniversidade urbana”, que se torna uma universidade  
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da pesquisa, que se torna uma universidade administrativamente 
robusta, enfim, vem os problemas de uma grande cidade, deixa 
de ser a “menina de Vila Isabel” e se torna uma megalópole, você 
concorda?

NF – Exatamente e, evidentemente, havia que se enfrentar 
os problemas que surgiram. Eu me lembro de às onze horas 
da noite entrar gente na minha sala e uma pilha enorme de 
processos do meu lado.

TAB – Nossa, inadministrável...
NF – É, inadministrável. Acabou que um diretor do HUPE 
também saiu, o próprio corpo clínico do hospital exigiu a sua 
saída. Então, foi uma gestão dura. Dura em que não se parou, 
do ponto de vista acadêmico, o crescimento da universidade, 
mas foi uma gestão também na qual tínhamos de conviver e 
aí eu digo que essa dependência da política estadual também 
é muito complicada.

TAB – Chega a afetar o dia a dia?
NF – Eu tive o privilégio (risos) de pegar o Anthony Garoti-
nho quando era Vice-reitora, depois, quando me elegi, foi o 
finalzinho do governo dele e aí entra a Rosinha Garotinho. 
A minha gestão foi premiada com uma relação com o estado 
muito difícil. Eu diria que, com o Garotinho, para ser honesta, 
não foi das piores, havia o diálogo. Ele me respeitava muito.

TAB – Tanto que o último reajuste que nós tivemos foi desse pe-
ríodo, certo?

NF – Não, foi no primeiro ano da Rosinha. Então, o Garo-
tinho me respeitava, tinha uma relação respeitosa, ele fazia o 
jogo dele. Aí tinha as greves, ele fazia um jogo de cena danado 
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e aí a gente ia para lá, mas tinha diálogo. Com a Rosinha, 
realmente, o diálogo cessou e nós passamos por um período 
de muita dificuldade, tanto do ponto de vista político quanto 
financeiro. Ela não entendia e nem queria entender o que 
era universidade, então ela achava que a universidade tinha 
de estar a serviço dela, a serviço do governo e isso a univer-
sidade nunca admitiu e nunca vai admitir. Foi um período 
politicamente conturbado e, eu diria, de vacas magras, mas 
ainda tivemos o reajuste e dali em diante foi o último reajuste 
linear que se teve. Quando ela foi dar posse ao Nival, que me 
sucedeu, não permitiu que eu falasse na posse.

TAB – É mesmo?
NF – Tal era a animosidade. O Sérgio Cabral – falar isso a 
posteriori, nesse momento, é até difícil – enquanto presiden-
te da Alerj ajudou muito a UERJ. Enquanto governador, na 
gestão do ex-Reitor Ricardo Vieiralves, professor do Instituto 
de Psicologia, a universidade também foi bem atendida, isso 
a gente tem que reconhecer independente de todo o resto 
que ele fez. Acho que vou fechar com isso, acho que é uma 
das questões que marca e que recupera um pouco o sentido 
e a missão inicial da UERJ, que era justamente atender alu-
nos mais pobres, do subúrbio carioca, ter cursos noturnos.  
A UERJ retoma um pouco esse sentido quando abre a dis-
cussão das cotas raciais e sociais, as ações afirmativas, que teve 
sua implementação no meu último ano de gestão, mas o pro-
cesso começou dois anos antes. Foi um processo de cima para 
baixo, foi uma decisão primariamente do Governador Garo-
tinho e depois da Alerj.
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TAB – Pode-se dizer que foi um pacote entregue?
NF – E um pacote que tinha, por um lado, as cotas para estu-
dantes de escola pública e, por outro, as cotas raciais, que não 
se combinavam. Então, reservava 80% das vagas da universida-
de. Nós tivemos que dar um jeito, durante pelo menos os últi-
mos dois anos e meio da minha gestão, de compatibilizar essas 
duas leis. Fazer uma construção que permitisse um vestibular 
com um mínimo de razoabilidade. O primeiro vestibular das 
cotas foi um auê...

TAB – Lembro que choviam liminares, pessoas que não passavam 
e se sentiam injustiçadas, não é?

NF – É. Porque por mais que nós tivéssemos tentado compa-
tibilizar as duas leis, isso não ficou claro. Então, no dia da libe-
ração dos resultados, a gente só apanhava, não tinha ninguém, 
não tinha um jornalzinho que dissesse que a gente era bonito. 
Eu me lembro de uma coletiva no dia seguinte, no dia da 
liberação de resultados, que parecia um pelotão de fuzilamen-
to! As pessoas não estavam interessadas em saber do processo 
ou o que era, elas só queriam uma frase para colocar nas suas 
matérias condenando o processo e aí teve uma coisa muito 
interessante, porque as liminares choviam e não havia possi-
bilidade de acomodar, não tinha um juiz de primeira instân-
cia que não desse uma liminar e a liminar era “matricule-se, 
matricule-se, matricule-se”, mas nós não tínhamos vagas para 
toda essa gente. Então eu falei com o doutor Nuno Álvares 
Pereira, que era o diretor jurídico da época, “doutor Nuno, o 
que a gente vai fazer?”; era uma loucura porque cada liminar 
que entrava a diretoria jurídica ia correndo atrás para tentar 
cassar a liminar, mas de uma por uma a gente não ia vencer. 
E aí ele falou: “Olha, só tem um jeito: se o presidente do 
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Tribunal de Justiça cassar essas liminares”, e aí eu falei: “Mas 
a troco de quê ele vai fazer isso?”, e ele me disse: “Ele pode 
fazer isso no caso de uma grave ameaça da ordem pública”.  
E o doutor Nuno era muito engraçado: “Minha Reitora, vá lá 
e fale com o presidente do Tribunal de Justiça”. Então eu vou, 
não tenho nada a perder. Era o doutor Miguel Pachá, desem-
bargador, presidente do Tribunal de Justiça, e ele entendeu, 
ele cassou, portanto, pelo TJ todas as liminares e a gente pôde 
começar as aulas sem risco.

TAB – Tudo envolve detalhes, não é, Nilcea? A gente, às vezes, 
olha no atacado a universidade e não faz ideia do que é esse dia a 
dia, de cada conquista que hoje todo mundo acha bonito falar no 
microfone da UERJ e das cotas, mas sem se dar conta do esforço 
que isso envolveu...

NF – Eu, inicialmente, inclusive, tinha várias questões de re-
lação, mas à medida que fui discutindo – e aí a gente foi 
muito democrático, trouxemos gente contra e a favor – a 
universidade foi aberta e eu fui me convencendo. Fui fican-
do absolutamente convencida de que, de novo, a via curta, 
era preciso criar um atalho. Os últimos da fila jamais chega-
riam no início da fila e o vestibular é uma fila, na época era  
uma fila. Então, os cem primeiros são rigorosamente iguais, 
praticamente. Os outros cem também, quase: estudaram nas 
mesmas escolas. Enfim, eu dizia: dos melhores, se a gente fi-
zer um sorteio, não faz a menor diferença fazer o sorteio ou 
fazer o vestibular, o resultado será o mesmo porque entrarão 
as mesmas pessoas com as mesmas características. A gente só 
rompe isso quando fura a fila. Para mim – particularmente 
falando de vivências – foi uma vivência muito rica, porque 
a partir do momento em que me convenci da justeza e da 
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necessidade de incorporar a diversidade, ampliar a diversidade 
na universidade, passei a ser uma defensora e viajei o Brasil 
todo discutindo, fui convidada para ir debater cotas em várias 
universidades. O pessoal da União Brasileira dos Estudantes 
(Ubes) me vendeu para o Brasil inteiro. (risos)

TAB – Nilcea, para fechar, numa visão de futuro, o que você vis-
lumbra nesse horizonte além da crise? Para onde a UERJ pode 
caminhar?

NF – Olha, Tatiane, eu acho que é muito difícil arriscar um 
prognóstico, mas todo esse processo que a gente conversou 
é o que dá essa vitalidade que a universidade tem hoje. Essa 
força, essa resistência que a gente encontra nos corredores, 
dos professores vindo dar aula sem receber pagamento, enfim, 
isso tem lastro, isso não acontece à toa e eu acho que é esse 
lastro que vai fazer com que a universidade consiga sair desse 
processo de desmonte. Agora é muito importante que a gente 
tenha clareza de que não é a UERJ só. É possível que, per-
versamente, nós estejamos sendo o piloto de um desmonte da 
universidade pública e o fato de nós sermos uma universidade 
estadual, com essa proximidade tão grande do Governo do 
Estado, faz com que essa dependência tão grande nos torne 
muito vulneráveis. É impossível prever, mas não há alternativa 
a não ser continuar lutando, continuar criando as condições 
para que a universidade possa voltar a funcionar. Não é trivial 
quando você vive um processo como esse, nós não ficamos 
parados seis meses, nós retrocedemos anos. A recuperação da-
quilo que foi desmontado vai exigir de todos nós muito en-
gajamento e isso só vai acontecer se o poder instituído, tanto 
no Estado do Rio quanto no plano nacional, mudar a sua 
perspectiva com relação à universidade. Então, é muito difícil 
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para quem não está aqui no cotidiano dar a receita do que 
fazer, mas eu acho que você está fazendo o que tem que ser 
feito. Infelizmente, não vislumbro, num curto prazo, um céu 
azul de brigadeiro. 

TAB – Como você disse, a UERJ em movimento se metamor-
foseia...

NF – E ela não será e já não é a mesma diante dessa crise. 
Eu acho que é uma coisa muito importante de dizer, que o 
campo de disputas na universidade se modificou. A UERJ 
está mais unida em função, justamente, da necessidade. Acho 
que todo mundo viu que as disputas existentes tinham de ser 
secundarizadas para que se pudesse priorizar a recuperação da 
universidade e a recuperação da dignidade dos trabalhadores 
e trabalhadoras daqui. E, por último, eu só queria comentar a 
experiência de ter sido uma Reitora.

TAB – Exato. A primeira, não é?
NF – Quero finalizar dizendo que foi muito estranho, porque 
as mesmas pessoas que me elegeram, os homens, eles depois 
não sabiam como lidar comigo. Como é lidar com uma mu-
lher que tem o poder? Uma coisa era na Vice-reitoria, tinha 
o Antônio Celso que mediava, e outra coisa era lidar direta-
mente comigo. Então muitos professores entravam na minha 
sala e ficavam meio mudos... Eu brincava, eles não sabiam 
se diziam que eu estava com uma roupa bonita ou se entra-
vam direto no assunto e, evidentemente, eu estou falando isso 
de uma maneira anedótica, mas obviamente influenciou nos 
conflitos, nesses com o Cepuerj, com o Hospital. Pelo fato 
de eu ser mulher, esses homens queriam crescer para cima 
de mim e eu tive que ser muito enérgica para conseguir, por 
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exemplo, conduzir uma reunião do Consun – todo mundo 
acha que a mulher, a qualquer momento, vai se descontrolar 
ou cair no choro, esse estereótipo do feminino. E quando isso 
não aconteceu as pessoas começaram a me olhar de outra 
maneira, mas era algo que eu também não queria – me lem-
bro que alguém falou assim: “Pô, finalmente um Reitor ma-
cho nessa universidade!” (risos) –, eu também não queria me 
transmutar, sendo mulher, sendo feminista e ao mesmo tempo 
exercendo a autoridade que me foi conferida pelas urnas e da 
qual eu não abria mão. Dentro dos meus princípios de hones-
tidade, de probidade, que eu achava que a universidade tinha 
de estar enquadrada dentro desses princípios.

TAB – Mais um processo de aprendizagem para a própria institui-
ção, que eu acho que mudou também. Acho que ficou marcado:  
a UERJ teve uma Reitora. Muitíssimo obrigada!

NF – Por nada!
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O PROTAGONISMO DE NILCEA FREIRE NA 
TRANSFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE

Ricardo Vieiralves1*

Nilcea conheceu a universidade na ditadura militar. Naqueles 
tempos sombrios, foi aprovada no vestibular para a Faculdade de 
Ciências Médicas da UERJ. A estudante Nilcea era moradora da 
Ilha do Governador e filha de um escrivão de polícia que era apai-
xonado por samba e profundo conhecedor desse gênero da música 
popular brasileira.

Na UERJ, se envolveu com o movimento estudantil, se asso-
ciou ao Partidão, casou-se e foi “aconselhada” a sair do Brasil para 
viver em exílio no México. Quando retorna, termina seu curso de 
medicina e assume o cargo de professora de Parasitologia.

Foi neste momento que a conheci. Em duas situações: a pri-
meira, quando escreve uma carta pública, emocionada, de apoio à 
chapa que era minha adversária na disputa ao Diretório Central  

* Psicólogo e fundador do Laboratório de Estudos Contemporâneos da UERJ (Labore). Foi 
Sub-reitor de Extensão e Cultura (1992 a 1995) e de Graduação (1996 a 1998). Em 2002 
ocupou o cargo de Sub-secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e entre 2003 e 2007 
dirigiu o Museu da República. Foi Reitor da UERJ no período de 2008 a 2015.
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dos Estudantes (DCE) e que teve um grande efeito na nossa der-
rota eleitoral; a segunda, quando vou à Faculdade de Ciências 
Médicas para combinar com o meu irmão, estudante, a ida ao  
Maracanã para ver o jogo do Flamengo e sou apresentado à pro-
fessora de Parasitologia Humana.

Fomos nos encontrar novamente quando eu estava recém-
-professor da UERJ. Reunidos para a montagem de uma chapa de 
oposição à Associação de Docentes por considerarmos que a ação 
da associação universitária de docentes, naqueles primeiros tempos 
de democratização do Brasil, deveria ser um espaço livre, plural e 
engajado no debate e na produção de ideias sobre a universidade 
pública, e não reduzida a vieses corporativos absolutos. 

A UERJ experimentava a sua primeira Reitoria eleita com-
posta de pessoas que haviam combatido a ditadura militar e alinha-
das com a tradição intelectual brasileira nas universidades. Nilcea 
participa ativamente do início de um processo de modificação do 
perfil da instituição. Trabalhando na Sub-reitoria de Pós-gradu-
ação e Pesquisa, liderada por Reinaldo Guimarães, desenharam  
uma série de políticas públicas que alterasse o perfil do corpo do-
cente e da atividade de pesquisa e pós-graduação da universidade. 
A UERJ havia sido desenhada como uma escola de formação, 
especialmente voltada para o estudante-trabalhador, e havia ne-
gligenciado as atividades de pesquisa e de formação pós-superior. 

A decisão de alterar o perfil do corpo docente e qualificá-lo 
através da pós-graduação se mostrou, com base nas políticas de-
senvolvidas, um êxito e, em pouco mais de uma década, a univer-
sidade mudou radicalmente a qualificação dos docentes. Nilcea 
foi presença ativa nesse processo, que enfrentou fortes resistências 
corporativas de determinados setores da instituição.

Articulamos juntos a candidatura de Hésio para reitor da 
UERJ e, em uma eleição disputada, vencemos. Nilcea assume,  
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então, a Diretoria de Planejamento (Diplan) e estabelece uma 
nova maneira de planejar a universidade. Havia feito um curso 
de administração universitária no Canadá que tinha por trabalho 
final uma monografia sobre a sua instituição e nesse trabalho es-
truturou uma série de medidas para o planejamento da UERJ. Na 
Diplan, Nilcea cria o DATAUERJ, um anuário estatístico com os 
dados da instituição e uma série de tabelas com correlações criadas 
para a tomada de decisões. Também estabeleceu uma nova maneira 
de discutir as ações de investimento da universidade, com o esta-
belecimento de uma série de critérios para a aprovação da ação 
proposta, ao mesmo tempo que interagia de maneira democrática 
com as diferentes instâncias universitárias.

Sua trajetória na UERJ e suas experiências administrativas a le-
varam a ser candidata à vice-reitora com o professor Antônio Celso, 
da Faculdade de Direito. Na Vice-reitoria, resolve assumir a respon-
sabilidade sobre as bibliotecas da UERJ e com duas ações centrais 
promove uma transformação significativa no funcionamento e na 
estrutura das bibliotecas. A primeira foi uma mudança substantiva 
na estrutura, aproximando os docentes das decisões, e a segunda a 
aquisição de um sistema eficiente e amigável para os usuários.

Coerente com sua ação na universidade, é eleita a primeira 
mulher reitora da UERJ. Em seu reitorado são implementadas as 
cotas raciais na UERJ, as primeiras ações afirmativas antes jamais 
vistas em qualquer outra universidade; enfrenta com coragem e 
perseverança crises financeiras do Estado do Rio que afetam a 
UERJ; estabelece posições públicas progressistas na mudança do 
Brasil. É convidada, por seu reitorado e por toda a sua trajetória 
pessoal e política, para ser ministra-chefe da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres no Governo Lula.

Fui seu companheiro por mais de década e minha convivên-
cia com Nilcea durante o período de sua ação dirigente na UERJ 
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me faz afirmar que Nilcea é uma dessas pessoas raras, que forja-
das pelos seus compromissos, coerência, coragem e honestidade 
de princípios e ação transforma o ambiente por onde passa. Creio 
que todos os que conviveram com Nilcea sentem sua falta e sinto 
que nesse trágico momento que vivemos atualmente, o Brasil, as 
brasileiras e brasileiros também. Há determinadas pessoas que são 
especiais. Não posso deixar de mencionar que Nilcea foi uma mãe 
cuidadosa e zelosa. Seus dois filhos, Marcos e Pedro, foram amados 
e educados nos princípios que a orientaram na vida. São pessoas 
excepcionais.
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UMA HISTÓRIA DE LUTAS PELAS COTAS

Frei David Santos1*
Renato Ferreira2**

No início dos anos 2000 vivíamos o limiar de transforma-
ções sociais importantes por conta da entrada em vigor das pri-
meiras leis que instituíram políticas públicas de ações afirmativas, 
sob a modalidade de sistema de cotas, nas universidades estaduais 
do Rio de Janeiro.31 Para além do significativo conteúdo material 
(afinal, pela primeira vez estudantes negros e negras ingressariam 
de forma relevante no ensino superior, mormente em faculdades 
mais elitistas como Direito, Medicina, Engenharia, etc.), no plano 

* Franciscano, fundador e diretor executivo da Educafro.

** Professor de Direito e de Políticas Públicas. Especialista, conferencista em Relações 
Raciais, Direitos Humanos e Gestão para a Diversidade. Advogado formado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Pós-graduado em Direito Empre-
sarial pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas na Fundação Getúlio 
Vargas (FGV/EBAPE). Mestre em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (PPFH/UERJ). Doutorando em Sociologia e Direito 
na Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi membro do grupo de trabalho criado por 
Nilcea Freire para implementar a Lei de Cotas na UERJ.

1 Outros órgãos federais já haviam adotado sistemas similares até que esse tipo de medida 
chegasse às universidades. 
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simbólico também se vivenciou algo novo, pois as referidas leis 
tornariam mais democrático o acesso às universidades, fator que 
de modo insofismável poria em xeque a longa hegemonia do mito 
da democracia racial na educação superior brasileira.

O processo de construção das políticas de cotas foi muito 
conturbado, o primeiro sistema sofreu oposição em vários cam-
pos. Ele era formado por uma combinação de três legislações 
complexas.12 A redação dos dispositivos causava confusão na inter-
pretação, os percentuais eram sobrepostos e muito elevados, em-
pregando equivocadamente expressões como “negros e pardos”. 
Esses fatos potencializaram e muito o movimento contrário às 
ações afirmativas.

No plano acadêmico, a Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (UERJ) alegava que as leis violavam sua autonomia univer-
sitária. As instituições não participaram do processo de elaboração 
das referidas normas, que foram produzidas por acordo político 
entre o Governo do Estado, deputados e movimento social. Por 
outro lado, havia muita resistência sobre a necessidade desse tipo 
de política para democratizar o acesso à graduação. Muitos pro-
fessores sustentavam que o sistema subvertia o mérito no ingresso 
e faria cair “o nível” das universidades, afirmavam que a inclusão 
deveria ser dos pobres e não dos negros e apostaram que as cotas 

2 A Lei nº 3.534/2000 estabelecia cotas de 50% para estudantes oriundos da escola pública; 
a Lei nº 3.708/2001 destinava 40% das vagas para estudantes negros e pardos (sic); e a Lei 
nº 4.061/2003 reservava 10% das vagas para pessoas com deficiência. Essas leis faziam parte 
de um sistema de avaliação do ensino médio, estabelecendo provas que seriam aplicadas 
aos alunos no fim de cada ano do referido ensino. Primeiro, se deveria preencher a cota de 
50% da escola pública, depois, observar qual percentual de negros havia entre esses alunos. 
O problema ocorreu porque em alguns cursos, entre os alunos da escola pública, não havia 
negros. Isso determinava que a universidade deveria buscar preencher a cota de 40% com 
alunos oriundos das escolas privadas. Essa situação, em alguns casos, gerou uma sobreposi-
ção das cotas, que em alguns cursos, como Comunicação Social, chegou a um percentual 
maior do que 60%.



72 UERJ 70 anos

gerariam tensões raciais entre os discentes, causando, ainda, estig-
ma nos alunos advindos desse sistema.

No campo jurídico houve grande debate e uma profusão 
de demandas. Contra o sistema de cotas foram propostas cerca 
de quatrocentas ações: uma Ação Direta de Inconstitucionalida-
de, no Supremo Tribunal Federal (STF); duas Representações de 
Inconstitucionalidade, no Órgão Especial do Tribunal de Justiça; 
uma Ação Civil Pública, além de um Inquérito Civil, no Mi-
nistério Público, proposto por entidades do Movimento Negro 
(alegando que a UERJ não estaria coibindo as fraudes à autoiden-
tificação).23 Estava em jogo a luta pela legitimidade jurídica das po-
líticas afirmativas. Objetivava-se saber se elas se coadunavam, por 
exemplo, com o princípio da igualdade, da proporcionalidade, do 
mérito, se davam azo à fraude e se iriam fomentar divisões, ódios  
raciais, etc.

Na “opinião pública”, levantaram-se contra as ações afirma-
tivas os mais poderosos meios de comunicação. Dezenas de arti-
gos duvidando da legitimidade das cotas foram publicados coti-
dianamente. Reportagens, entrevistas, estatísticas e demais dados 
saltaram dos jornais e revistas televisivas, eletrônicas ou impressas 
querendo fazer crer, ainda que sem base em qualquer informação 
científica – mesmo quando a argumentação partia de acadêmicos 
respeitáveis –, que as políticas afirmativas para negros eram, em si, 
um erro. Os que seguiam essa tese, afirmavam que as cotas estavam 
criando “divisões perigosas”, que cindiriam o país racialmente. 
Nessa linha, um grupo de intelectuais e ativistas se autoproclamou 
“113 cidadãos antirraciais” e entregaram para os chefes do Legis-
lativo e do Poder Judiciário Nacional dois manifestos contra as 

3 Num primeiro momento, houve deferimento de mais de 161 liminares contrárias às 
cotas, os juízes determinavam a imediata matrícula dos estudantes tidos como preteridos, 
declarando a inconstitucionalidade das políticas de inclusão no caso concreto. 
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ações afirmativas, causando grande repercussão pública.34 Por conta 
de toda essa polêmica, o primeiro sistema de cotas raciais foi revo-
gado, dando lugar à uma política pública mais razoável.45 No pro-
cesso de construção desse novo sistema (mais estável, reduzindo as 
ações judiciais, a resistência interna das instituições, além de servir 
de paradigma para o avanço das ações afirmativas nas universidades 
de todo país) foi fundamental a participação e a parceria do Movi-
mento Negro com a então Reitora, Nilcea Freire.  

Educafro e UERJ: uma aliança pela inclusão racial 

Na construção das políticas de cotas destacamos a participa-
ção da Educafro e da UERJ, liderada por Nilcea Freire. A Educafro 
é uma ONG com centenas de núcleos de pré-vestibulares comu-
nitários, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, que 
promove o ingresso de jovens pobres e negros na educação supe-
rior. Por meio de convênios com universidades privadas, visando a 
concessão de bolsas, teve forte atuação no processo de construção 
das cotas, inspirando a criação de políticas públicas importantes, 
como o Programa Diversidade na Universidade e o Programa 
Universidade para Todos (ProUni). 

4 Os manifestos foram entregues nos anos de 2007 e 2008, ambos contaram com a assina-
tura de intelectuais, artistas e várias personalidades. Ressalte-se que, em resposta, houve um 
movimento em defesa das cotas, o movimento negro e seus aliados também entregaram 
dois manifestos às autoridades.

5 Não havia mais candidatos questionando a constitucionalidade das cotas, até porque os 
advogados, promotores e defensores passaram a desaconselhar tais demandas jurídicas, por 
conta da interpretação favorável que o Judiciário passou a ter sobre a questão, adotando a 
tese dos advogados do Movimento Negro. Posteriormente, a pedido da Reitoria da UERJ, 
o presidente do Tribunal suspendeu todas as liminares deferidas contra as cotas.
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No início do debate sobre a implementação das políticas de 
cotas na UERJ, Nilcea era contrária. Muito pressionada por se-
tores conservadores da universidade, ela chegou a defender a in-
constitucionalidade do sistema na mídia e em artigos de jornais da 
época. Sua postura começa a mudar a partir do momento em que 
ela, uma mulher progressista e sensível às causas sociais, começa a 
dialogar com os movimentos pró-cotas. Nilcea também participou 
de algumas reuniões da Educafro com muitos alunos da Baixada 
Fluminense e das comunidades – destaque para uma reunião em 
Nilópolis, na qual ela testemunhou o depoimento dos vestibulan-
dos relatando seus sonhos de ingressar na UERJ. 

Lembramos, ainda, o “episódio das correntes”, no qual alunos 
da Educafro se acorrentaram nos portões da UERJ com o objeti-
vo de fazer a Reitoria implementar a primeira Lei de Cotas. Esse 
ocorrido foi registrado pela imprensa e as imagens fizeram parte 
de um documentário da BBC de Londres sobre a exclusão dos 
negros nas universidades brasileiras.

Durante alguns eventos, Nilcea nos relatava que, após o diá-
logo com o movimento social e com alguns amigos intelectuais, 
resolveu mudar sua opinião e lutar pela implementação das cotas. 
Ela mencionava que certa feita, dentro de um elevador na UERJ, 
ouviu alguns alunos discriminando os futuros estudantes cotistas. 
Tal fato a teria sensibilizado porque, segundo ela, havia muito pre-
conceito com os cotistas por serem pobres e negros e ela, como 
uma pessoa de esquerda em prol das lutas democráticas, não po-
deria compactuar com todo aquele preconceito contra estudantes 
excluídos.

Nilcea instituiu, então, um grupo de trabalho que contava 
com a participação de especialistas da universidade e do movi-
mento social e assim foi criado um novo sistema que entrou em 
vigor no ano de 2003. A partir daí, conseguimos estabilizar e  
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reduzir as ações contrarias às cotas. A ativa participação de Nilcea, 
além de convencer os seus pares na UERJ, também possibilitou a 
construção de um acordo entre o Governo, a Assembleia Legis-
lativa do Estado e os movimentos sociais. Por outro lado, ela se 
uniu ao movimento a favor das cotas e passou a viajar pelo Brasil 
influenciando dezenas de universidades a adotarem o sistema.

Sobre esse aspecto, é importante ressaltar que o Rio de Janeiro 
é uma verdadeira “caixa de ressonância nacional” e o fato de as co-
tas no ensino superior terem sido instituídas primeiramente nesse 
Estado foi algo significativo e paradigmático para impulsionar ou-
tras experiências no País. Logo depois da implementação das ações 
afirmativas na UERJ e na Universidade Estadual do Norte Flu-
minense (UENF), o sistema de cotas foi adotado, no ano seguinte, 
pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com percentual 
de 40% de suas vagas para estudantes negros, e pela Universidade 
Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), que aprovou cotas de 
20% para negros e de 10% para indígenas. Em 2003, o sistema de 
cotas foi adotado também pela Universidade de Brasília (UnB), 
primeira instituição federal a criar uma política dessa natureza, 
com percentual de 20% para estudantes negros, e pela Universi-
dade Federal de Alagoas (UFAL), que adotou cotas de 20% para 
estudantes negros. No ano seguinte, adotaram cotas para negros 
com percentuais diferenciados a Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR). Esse avanço 
seguiu até a aprovação da Lei nº 12.711/2012, que estabeleceu o 
sistema de cotas para as instituições federais de educação.

A mudança de postura da Reitora Nilcea, que passou a defen-
der as ações afirmativas como forma de democratizar o acesso ao 
ensino superior, foi fundamental para promover mais diversidade 
social e racial nas universidades, como podemos perceber nas pró-
prias palavras da Reitora das cotas numa de suas entrevistas: 
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Existia naquele momento uma enorme expectativa quanto 

ao que iria acontecer nos primeiros dias de aula. Suposições 

eram feitas na linha do conflito racial provocado pelas cotas. 

O que se viu, para a nossa alegria, foi uma semana de calouros 

preparada com muito cuidado pelos veteranos para acolher os 

novos colegas. O que constatamos em unidades acadêmicas 

como a Faculdade de Medicina, aonde fui pessoalmente assis-

tir à aula inaugural, foi o brilho nos olhos daqueles jovens que 

chegavam aonde seus pais não puderam chegar. Estes alunos, 

os cotistas, aportaram às suas unidades acadêmicas e a seus 

colegas, saberes e experiências que estavam à margem daquele 

ambiente e que faziam falta à formação. Falar que a diversida-

de agrega valor ao processo pedagógico não é uma abstração! 

Os dados de evasão e desempenho de nossos alunos estão aí 

para serem examinados e para derrubarem os mitos que se 

tentam construir.685

Defender as cotas raciais como uma das formas de combater 
as desigualdades estruturais não era algo fácil de se ver fora do 
Movimento Negro. Num tempo em que reitores não recebiam 
os movimentos sociais para dialogar, muito menos para construir 
política universitária, Nilcea foi pioneira. Sua participação como 
uma gestora generosa, sensível às pautas sociais, ajudou a construir 
uma das políticas públicas mais importantes para a democratização 
do país nos últimos anos. Hoje as ações afirmativas são uma reali-
dade, um fato social potente que se desenvolve em diversas áreas, 
promovendo a cidadania de milhares de jovens em todo o Brasil. 

6 Entrevista concedida ao Portal Geledés em 2009. Disponível em: <www.geledes.org.
br/exclusivo-ministra-nilcea-freire-reitora-da-uerj-quando-as-cotas-foram-votadas-la/>. 
Acesso em: 20/11/2020.
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NILCEA, PIONEIRA NO BRASIL DO SISTEMA DE COTAS

Nuno Álvares Pereira1*

Conheci Nilcea na UERJ ao longo das lides acadêmicas. 
Os primeiros contatos mais próximos decorreram no âmbito 
das eleições para Reitor. Ela representava as novas lideranças que 
despontavam na universidade clamando por mudanças. Eu, mais  
velho e mais antigo na UERJ, acompanhava os antigos dirigentes. 
A despeito de comungarmos, em alguns temas políticos, pontos de 
vista divergentes, sempre praticamos nas nossas relações o respeito 
mútuo e construtivo visando o interesse maior da comunidade 
universitária.

No entrechoque de opiniões e opções programáticas, Nilcea, 
então filiada ao PT, praticou com assombro e altivez o contraditó-
rio, enfrentando correntes divergentes com firmeza e serenidade. 
Sempre respeitou pontos de vista opostos, mantendo um elevado 
diálogo com seus adversários. Por isso, foi respeitada e acolhida 
como líder de uma nova geração emergente. Assim, através de dis-
putadas eleições internas de cariz democrático, chegou à Vice-rei-
toria (1996-1999) e depois à Reitoria (2000 a 2004).
* Ex-diretor jurídico e advogado aposentado da UERJ. 
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Durante o seu reitorado, e a seu convite, exerci o cargo de 
Diretor Jurídico, o que me proporcionou um convívio mais estrei-
to com ela. Protagonizei muitos dos embates que enfrentou, quer 
internos, quer externos, destacando, desses últimos, os advindos 
das relações imperiosas da universidade com a administração di-
reta do Estado e com a constelação das entidades que formavam a 
administração indireta, órgãos aos quais a UERJ prestou inestimá- 
veis serviços. 

No meu entender, certamente a mais importante realização 
do seu reitorado, de repercussão nacional, foi a sua iniciativa pio-
neira, inédita no Brasil, de implantação na UERJ do sistema de 
reserva de vagas no vestibular, conhecido como sistema de cotas, 
franqueando-se o acesso ao ensino superior aos jovens provindos 
das camadas sociais mais desfavorecidas. 

Decidida, desenvolveu intenso trabalho junto do Governo do 
Estado e da Assembleia Legislativa, pugnando por uma lei que 
autorizasse a UERJ a incluir no seu vestibular o sistema de re-
serva de vagas. Manteve contatos permanentes com deputados e 
lideranças de partidos com assento na Alerj. Mobilizou dirigentes 
de diversas associações e comunidades representativas dos segmen- 
tos interessados.

Inicialmente, como primeiro passo, obteve a aprovação pela 
Alerj da Lei nº 3.524/2000, que reservou 50% das vagas para estu-
dantes egressos de escolas públicas estaduais e municipais. Insatis-
feita com a reduzida amplitude social dessa lei, Nilcea lutou pela 
ampliação da reserva de vagas também aos negros. A Alerj acabou 
aprovando a Lei nº 3.708/2001, que destinou 40% de vagas para 
candidatos autodeclarados negros e pardos. Essas conquistas de sua 
gestão, inéditas no país, geraram muita polêmica, quer interna quer 
externa. Os setores mais conservadores ofereceram forte resistên-
cia, nomeadamente no âmbito judicial.
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O vestibular de 2003, já sob a égide daquelas duas leis, pôs à 
prova o novo sistema. Foram severamente reduzidas as vagas ofer-
tadas aos estudantes provenientes de segmentos sociais não con-
templados por aquelas leis. Para ilustrar, alguns exemplos das vagas 
atribuídas no vestibular de 2003: desenho industrial: 36 vagas – 32 
para os contemplados pelas citadas leis, restando apenas 4 vagas 
para os demais; medicina: 92 vagas – 46 para a rede pública, 28 para 
negros e pardos e 18 para os demais; direito: 304 vagas – respei-
tadas as reservas, sobraram 91 para os demais. Essas desproporções 
ocorreram em diversos outros cursos, o que motivou muitos pro-
testos dos segmentos excluídos, nomeadamente com a propositura 
de ações de inconstitucionalidade.

Publicados os resultados do vestibular 2003, os candidatos que 
foram aprovados, mas preteridos em razão do novo sistema de re-
serva de vagas, recorreram ao Judiciário invocando a inconstitu-
cionalidade daquelas leis. Travou-se, então, longa e árdua batalha 
judicial. Inúmeras ações judiciais foram propostas pelos candidatos 
excluídos em razão das cotas. Muitos juízes, à luz dos princípios 
constitucionais da igualdade e da isonomia, deferiram limina-
res determinando a matrícula daqueles que, embora aprovados e 
classificados no certame, não foram contemplados com uma das  
vagas disponíveis.

Criou-se, em decorrência, grave impasse em alguns cursos, 
em especial no de medicina, sempre muito disputado pelo seu alto 
padrão de excelência. As vagas disponíveis não eram suficientes 
para atender às inúmeras liminares deferidas. Então, Nilcea, co-
rajosamente, dirigiu-se ao presidente do Tribunal de Justiça (TJ) 
relatando a inusitada situação criada, gerando a impossibilidade de 
se dar início ao ano letivo. Pleiteou que acolhesse a medida judicial 
que estava sendo proposta pela UERJ com esteio na sua compe-
tência regimental de sustar liminares cuja observância acarretasse 
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grave perturbação da ordem pública, no caso a criação de barreira 
intransponível para se dar início às aulas. 

Então, em maio de 2003, foi proposto pela UERJ o Man-
dado de Segurança nº 2003.125.00029, visando sustar os efeitos 
das liminares deferidas na primeira instância. Para se ter noção da 
dimensão do confronto que se instalou, esse mandado teve como 
impetrados centenas de candidatos que tinham sido favorecidos 
pelas liminares que se pretendia suspender.

Acolhendo as razões da UERJ, e para afastar o perigo da in-
viabilidade dos cursos em face da impossibilidade de matricular 
todos, o presidente do TJ determinou a suspensão temporária das 
sentenças em foco. Desse modo, consolidaram-se as matrículas dos 
aprovados à luz daquelas duas leis.

Mas a questão voltou ao debate na Alerj, que acabou apro-
vando a Lei nº 4.151, de 5 de setembro de 2003, que, diante da 
irrazoabilidade e desproporcionalidade das cotas fixadas naque-
las duas leis, fez as devidas correções, fixando porcentuais mais 
equilibrados e adequados, como segue. Total de reserva de vagas 
em cada vestibular: 45%, que foram assim destinadas: 20% para os 
egressos da rede publica municipal e estadual; 20% para negros e 
pardos; 5% para pessoas com deficiência, integrantes de minorias 
étnicas, filhos de policiais civis, militares, bombeiros militares e de 
inspetores de segurança e administração penitenciária mortos em 
razão do serviço. 

Ao longo do tempo, sucessivas leis foram ampliando e con-
solidando a política de reserva de vagas, estendendo a proteção do 
Estado aos mais desfavorecidos. O debate foi levado ao Supremo 
Tribunal Federal, que considerou constitucionais as questionadas 
leis. Reconhecendo a repercussão geral do assunto, fixou como 
Tema 203 o seguinte: “Sistema de reserva de vagas, como forma de 
ação afirmativa de inclusão social, estabelecido por universidade”.
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Discutida e julgada a matéria, foi firmada a seguinte tese:  
“É constitucional o uso de ações afirmativas, tal como a utilização do 
sistema de reserva de vagas (‘cotas’) por critério étnico-racial na 
seleção para ingresso no ensino superior público”. Como se sabe, 
fixada a tese, esta passa a ter efeito vinculante sobre todo o sistema 
judiciário, devendo todos os juízes acatá-la. Foi uma vitória que 
consagrou os esforços de Nilcea.

Com o decorrer dos anos, essas conquistas acabaram sendo 
recepcionadas pelas universidades públicas brasileiras. Esse é um 
dos grandes legados da luta de Nilcea em prol dos jovens estudan-
tes oriundos de classes desfavorecidas. Nilcea foi uma brasileira de 
raiz, comprometida com as mais lidimas aspirações do povo mais 
humilde, pugnando contra o racismo que ainda impregna as rela-
ções sociais, batalhando sempre pelos desfavorecidos e injustiçados 
pelo perverso sistema social e educacional brasileiro. Merece, por-
tanto, o reconhecimento do povo brasileiro. 

Julho de 2020.
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MINISTRA NILCEA FREIRE, REITORA DA UERJ 
QUANDO AS COTAS FORAM VOTADAS LÁ*1

Portal Geledés – Ministra, ninguém fala nisso, mas a senhora era 
reitora da UERJ, em 2000, quando as cotas foram votadas lá, na 
Conferência Nacional Contra a Intolerância e o Racismo. Hoje, 
quase 10 anos depois, como a senhora vê a questão, que virou 
uma polêmica?

Nilcea Freire – É claro que tenho enorme satisfação em pre-
senciar a disseminação do sistema de cotas por cerca de 60 
universidades públicas, em menos de uma década. Somente 
nos últimos cinco anos mais de 10 mil jovens – que de outra 
forma jamais estariam na universidade – foram beneficiados. 
Estão diplomados e iniciando uma ascensão escolar, profissio-
nal e social que lhes era interditada. Obviamente, tenho muito 
orgulho de que a minha universidade – a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – tenha sido pioneira na implanta-
ção do sistema de cotas, durante o período em que fui reitora.

* Esta entrevista foi concedida ao Portal Geledés e publicada originalmente em junho de 
2009.
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PG – A senhora concorda que as cotas devam ser só para negros e 
afrodescendentes, ou que deveriam contemplar a população mais 
pobre, independentemente da cor do aluno?

NF – Eu entendo que a adoção de critérios raciais associados 
a critérios sociais traz um equilíbrio bastante razoável, espe-
cialmente se não tivermos sobreposição de uma reserva sobre 
a outra. Mas uma questão que acho central na discussão sobre 
cotas é que o Estado deve prover os recursos necessários para a 
manutenção e permanência desses estudantes na universidade.

PG – E as cotas, quais sejam, não deveriam ser temporárias, uma 
ação afirmativa, até que a União ofereça uma educação decente na 
rede pública, como já foi, um dia?

NF – Toda ação afirmativa é baseada num cenário de des-
vantagens históricas de um segmento da sociedade cuja re-
sultante – a desigualdade de gênero, raça, social, etc. – se quer 
reduzir ou eliminar. Sabemos, por exemplo, que vem caindo 
de forma consistente a desigualdade salarial entre homens e 
mulheres, a cada nova Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad). Porém, se projetarmos os dados da Pnad para 
o futuro, veremos que levaríamos 87 anos para superarmos 
essa desigualdade salarial entre homens e mulheres, no Brasil.  
Em resumo, é fundamental acelerar a redução dessas desi-
gualdades, que uma vez erradicadas tornarão desnecessárias as 
ações afirmativas.

PG – Há um grupo de antropólogos (Demétrio Magnoli e Yvone 
Maggi, especialmente) que insiste que as cotas estão racializando um 
problema e dividindo o país em raças. O que a senhora acha disso? 
Já, hoje, n’O Globo, o jornalista Elio Gaspari prova que o mito de 
que as cotas desvalorizariam as nossas universidades, não procede.
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NF – O primeiro ingresso de estudantes cotistas na UERJ foi 
em 2003. Existia naquele momento uma enorme expectati-
va quanto ao que iria acontecer nos primeiros dias de aula. 
Suposições eram feitas na linha do conflito racial provocado 
pelas cotas. O que se viu para nossa alegria foi uma semana 
de calouros preparada com muito cuidado pelos veteranos 
para acolher os novos colegas. O que constatamos em uni-
dades acadêmicas como a Faculdade de Medicina, aonde fui 
pessoalmente assistir à aula inaugural, foi o brilho nos olhos 
daqueles jovens que chegavam aonde seus pais não puderam 
chegar. Estes alunos, os cotistas, aportaram às suas unidades 
acadêmicas e a seus colegas saberes e experiências que estavam 
à margem daquele ambiente e que faziam falta à formação.  
Falar que a diversidade agrega valor ao processo pedagógico 
não é uma abstração! Os dados de evasão e desempenho de 
nossos alunos estão aí para serem examinados e para derruba-
rem os mitos que se tenta construir.

PG – O TJ do Rio cassou as cotas e elas foram reabilitadas este 
ano, devendo ser proibidas no vestibular do ano que vem. Um 
retrocesso?

NF – Não há dúvida de que, confirmada a decisão para o 
ano que vem, estaremos diante de um gigantesco retrocesso. 
E o pior de tudo é que será um recuo artificial, contra todos 
os êxitos obtidos pela experiência até aqui. Na contramão da 
disseminação dessa experiência por todo o país, justamente 
naquele estado e naquela universidade que liderou esse pro-
cesso, orgulhosamente.
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NILCEA FREIRE: 
CIÊNCIA É UM SUBSTANTIVO FEMININO*1

Elisa Saitovitch e Marcia Barbosa estavam organizando, no 
Rio de Janeiro, o congresso Mulheres Latino-Americanas de Ci-
ências Exatas e da Vida. Um evento sobre ciência e mulher com a 
participação de cientistas das áreas de exatas e biológicas era uma 
inovação em 2004. Dadas as características inusitadas do evento, 
na mesa de abertura estava, entre outras autoridades, a ministra da 
Secretaria Especial de Políticas para a Mulher (SPM) Nilcea Freire.

As cientistas que participaram do congresso identificaram três 
ações fundamentais para o avanço da equidade de gênero na ciên-
cia: promover a participação das mulheres no campo das ciências; 
aumentar a visibilidade das mulheres que atuam na ciência do Bra-
sil; e implementar a licença-maternidade para as bolsistas de mes-
trado e doutorado. Em 2004, apesar de mulheres assalariadas terem 
o direito à licença-maternidade, bolsistas de pós-graduação que 
engravidavam, não tinham nenhum aumento no período da bolsa.  

* Esta matéria, de Marcia Barbosa (professora titular da UFRGS e diretora da Academia 
Brasileira de Ciências), foi publicada originalmente no O Globo em dezembro de 2019.
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As pesquisadoras que tinham filhos tinham duas alternativas: ou 
voltavam ao trabalho de tese imediatamente após o nascimento 
do bebê, ou ficavam em casa cuidando do recém-nascido por um 
par de meses, mas, neste caso, a pesquisa ficava comprometida.  
Como resultado da ausência de licença-maternidade, muitas jovens 
pesquisadoras desistiam da carreira acadêmica ao engravidarem.  
As organizadoras do evento, apesar de conscientes da importância 
das demandas sugeridas, sabiam que a ministra tinha que comba- 
ter outros desafios: violência contra a mulher e falta de opor-
tunidades para as mais pobres. Pedir apoio para uma causa que  
afetava mulheres que já tinham tido a oportunidade de ter um 
curso superior parecia um atrevimento. Ao receber as demandas 
das pesquisadoras, Nilcea surpreendeu a todas sendo contundente: 
a secretaria tinha o propósito de apoiar todas as mulheres, não so-
mente as pobres ou as em situação de risco. Ela, então, prometeu 
dar um encaminhamento às questões levantadas no evento.

Nilcea, ainda em 2004, realiza a Primeira Conferência Nacio-
nal de Políticas para as Mulheres, que motivou a criação do Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres. Este plano serviu de rotei-
ro usado por ela para enfrentar a violência contra mulher e falta de 
oportunidades. É durante sua gestão na SPM que é aprovada a Lei 
Maria da Penha. Ainda sob o seu comando, através do Plano Na-
cional de Políticas para as Mulheres, que são criadas oportunidades 
de trabalho para as mulheres do setor rural e da periferia.

Mas Nilcea não se esqueceu da promessa feita à Elisa e Mar-
cia. Em 2005, ela cria o Programa Mulher e Ciência. Uma das pri-
meiras atividades do programa, o Construindo a Igualdade de Gê-
nero, teve por objetivo promover a participação das mulheres no 
campo das ciências e carreiras acadêmica (http://www.igualdade-
degenero.cnpq.br/igualdade.html). O edital lançado pelo CNPq 
previa premiações para trabalhos sobre mulheres e era direcionado 
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a estudantes de todos os níveis, do ensino fundamental à pós-gra-
duação. Hildete Pereira de Melo, uma das lideranças da iniciativa, 
certa feita contou para Marcia que as primeiras redações enviadas 
por estudantes do ensino fundamental para concorrer ao edital 
não discorriam sobre nomes de brasileiras. Versavam sobre figuras 
quase mitológicas como a francesa Joana d’Arc. Isso demonstrava 
como as grandes mulheres brasileiras eram desconhecidas.

Como forma de aumentar a visibilidade das mulheres na ci-
ência, o Programa Ciência Mulher cria, no CNPq, o Pioneiras da 
Ciência do Brasil (http://memoria.cnpq.br/pioneiras-da-cien-
cia-do-brasil). O projeto consistia em um portal com narrativas 
curtas contando um pouco da vida das precursoras na ciência do 
Brasil. Esse projeto foi idealizado a partir de uma publicação das 
pesquisadoras Hildete Pereira de Melo e Ligia M. C. S. Rodrigues  
(http://memoria.cnpq.br/documents/10157/6c9d74dc-0ac-
8-4937-818d-e10d8828f261). O Pioneiras, mais um fruto da 
visão de Nilcea Freire como ministra, teve sua sétima edição 
(http://www.cnpq.br/web/guest/pioneiras-da-ciencia-do-bra-
sil7/) em 2018.

Em 2006, Nilcea convence o CNPq a conceder a postulada 
licença-maternidade para bolsistas de mestrado e doutorado. Mais 
tarde, a Capes acompanha o CNPq. A ação possibilitou que mu-
lheres continuassem na carreira científica, trazendo mais diversida-
de à ciência brasileira. Anos mais tarde, a inspiração da licença para 
as bolsistas de mestrado e doutorado, se estendeu a todo o sistema 
de bolsas e hoje é lei federal.

Nilcea Freire, falecida no dia 28 de dezembro de 2019, será 
lembrada por diversas contribuições como médica, reitora e mi-
nistra. Graças a sua gestão na Secretaria da Mulher, temos leis que 
protegem as mulheres contra a violência e oportunidades para tra-
balhadoras do campo e da periferia. Para as cientistas, no entanto, 
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ela será lembrada por mostrar que lugar de mulher é onde ela 
quiser estar, inclusive na ciência. Afinal, ciência é um substantivo 
feminino.
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NILCEA: MULHER SIMPLES E OUSADA

Adair Rocha1*

Trinta e cinco anos de convivência. E lutas... Ora mais coti-
dianamente, ora de forma mais espaçada, sempre, no entanto, no 
diapasão e sintonia da busca da conquista, da firmeza acolhedora 
e da certeza dos novos desafios. Em síntese, a construção demo-
crática, com participação diversa, plural e comum no respeito à 
diferença, esteve sempre na raiz e no pressuposto de luta: de classe, 
de gênero, étnico; o recorte claramente antirracista, antimachista, 
antimisógino, LGBT+ se fortaleceu nos gestos de Nilcea.

E, por falar neles, vou aqui tecer referências genéricas, uma 
vez que cada luta e conquista contará com interlocutores explici-
tando e reverenciando a história. No entanto, salientar é preciso: 
Nilcea sempre foi uma mulher muito simples e transparente na for-
ma de ser, quer no acolhimento, no acesso, no desafio da vaidade. 
Todavia, essas características a tornavam perigosa do ponto de vista 
conservador e preconceituoso. Esse movimento a tornava ousada, 

* Professor associado UERJ/PUC-Rio, diretor do DECULT/UERJ/PR-3 e autor de 
Cidade cerzida (2000).
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o que caracterizava sua gestão política com singularidade, que o 
digam as cotas e a Lei Maria da Penha. Pode-se dizer que o que cau-
sam as críticas, o medo e o pavor de Paulo Freire, na linguagem da 
liberdade da vida, no futuro, Nilcea continuará ousada e perigosa.

Sua militância política está na expressão plural do campo 
da esquerda. As gestões públicas são politicamente marcadas por 
construções democráticas e participativas, sem camuflar ou es-
conder suas opções partidárias (PCB, PT, PSOL), porém com o 
máximo cuidado para não “partidarizar” ações na gestão pública. 
Prática, aliás, absolutamente saudável, no entanto, nem sempre fre-
quente. De sua participação e militância partidária, a que mais tive 
proximidade foi no final da década de 80, com sua identificação 
com o Partido dos Trabalhadores. O PT tem nesse tempo sua fértil 
catalisação e mobilização como o partido de esquerda que faz a 
passagem da experiência de quadros para a experiência de massas, 
com a singularidade de concorrer com chances de ganhar o se-
gundo turno da primeira eleição presidencial direta no período 
pós-ditadura, no ano de 1989. Os chamados “núcleos de base”, 
com sua composição diversa, inspiram-se nas Comunidades Ecle-
siais de Bases (CEBs) e inspiram também a futura Cultura Viva ou 
os Pontos de Cultura. Nilcea contribuiu muito para o dinamismo 
desse processo.

Por outro lado, o tempo de aproximação de Nilcea com essa 
cultura partidária coincide com a territorialização dessa experi-
ência política com as diversidades das populações, a partir do seu 
contato direto, experimentando e desafiando o poder público, o 
que questionava também a noção de gestora pública que ela nutria.

Em Icapuí, no Ceará, lembro-me do entusiasmo de Nilcea 
pela prática de gestão do PT, que expunha e discutia em praça 
pública o destino das verbas e suas prioridades. Nasce, então, o 
“orçamento participativo”, que se aperfeiçoará com Olívio Dutra  
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e o PT na Prefeitura de Porto Alegre e que não terá maiores difi-
culdades para receber, no final dos anos 90, o Fórum Social Mun-
dial (FSM), onde o mundo comemora a potência de avanço da 
sociedade civil organizada e os cerzimentos com gestões públicas. 
Das experiências ecogeopolíticas, do Acre de Chico Mendes às 
representações políticas, como Marina Silva (à época), os irmãos 
Viana etc., mobilizavam setores culturais e intelectuais nas festas e 
jantares de apoio, com a viva participação de Nilcea, aqui no Rio.

O processo de redemocratização do Brasil, sobretudo nas dé-
cadas de 80 e 90, passou pela grande mobilização da sociedade 
civil, que amplia cada vez mais a diversidade e a pluralidade de 
complexos esteios da democracia. Essa era a identidade de Nilcea. 
A partir da universidade, no caso, a UERJ, ela buscava elementos 
de costura para pensar o país. Foi, sem dúvida, a experiência como 
Reitora e de gestão junto a outras lideranças que a credenciaram 
para voos nacionais, como a Secretaria/Ministério da Mulher no 
governo do PT.

Essa construção política mais ampla surgiu dos compromissos 
cotidianos com a superação da escravidão presente no modelo de 
cidade, com os desafios ecológicos que vinham do Acre e que a 
Eco-92 explicitou, bem como com toda a discussão étnica e de 
gênero que a identificavam em pensamento e militância. Rece-
bemos o povo do Acre num grande jantar na casa do professor 
Márcio Tavares D’Amaral, assim como nos reunimos com artistas 
e intelectuais em minha casa. Naquele momento, a convergência 
de lutas e encaminhamento político levaram Nilcea à filiação ao 
Partido dos Trabalhadores.

Outra contingência a contextuava. Sua identidade e compro-
misso de esquerda desafiavam novas mudanças, de método e de 
pressuposto teórico. A passagem do chamado centralismo demo-
crático para o chamado projeto democrático de massas. E ela não 
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titubeou, na medida da clareza sobre o protagonismo da população 
empobrecida e culturalmente “massificada” no imaginário produ-
zido de submissão e conformismo.

Essa mudança foi decisiva na aplicação da políticas de cotas na 
UERJ, sob sua gestão. Postura de confronto com a visão merito-
crática hegemônica, que apontava para o risco do que chamam 
“desqualificação” da produção acadêmica e de seu ensino. O que 
ocorreu foi exatamente o contrário. A universidade, de fato, univer-
salizou, com a cara da cidade, com a cor, classe e gênero, protagoni-
zando a ampliação do campo de pesquisa e de produção nas diver-
sas áreas. Aqueles que antes eram apenas objetos, tornam-se sujeitos. 

É certo que a diversidade de perfis, características e identida-
des da UERJ, como universidade mais popular do Rio, tem uma 
sequência orgânica desde a Reitoria de Ivo Barbieri (1988-1991), 
Hésio Cordeiro (1992-1995), Antônio Celso (1996-1999)... No 
entanto, apesar de a chamada “inclusão” da política de cotas, que 
daqui a um ano chega à maioridade (dezoito anos), ter vindo do 
Governo do Estado, há que se reconhecer o empenho e a visão 
ampla, democrática e universalizante da cor e do poder econômi-
co da periferia, que é cada vez mais centro.

A gestão de Nilcea agiu com clareza para se criar condições 
de potencialização desse processo de inclusão e, ao contrário das 
previsões preconceituosas que anteviam desqualificação na forma-
ção acadêmica, pode-se viver a experiência demonstrada da qua-
lificação do processo social de produção do conhecimento, tanto 
nas pesquisas quanto na profissionalização.

Da distribuição de bolsas ao acesso à alimentação (Bande-
jão Universitário) e ao transporte, para possibilitar o acesso e o 
rendimento dos empobrecidos e daqueles que ainda sofrem com 
as consequências do sistema escravizador presente. Se hoje, por-
tanto, grande parte dos que eram contrários às cotas, inclusive  
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intelectuais e também professores da UERJ, estão agora conven-
cidos da importância dessa política de inclusão, a coragem, a cla-
reza e a decisão de Nilcea e de sua gestão na Reitoria da UERJ  
foram decisivas.

Nilcea estava absolutamente preparada para assumir a gestão 
pública da União e a Secretaria da Mulher parecia para ela pre-
parada. Finalmente, a gestora com orgulho de ser mulher, com 
a vaidade e a convicção que a tornam ousada, porque alcançou 
autonomia e liberdade na construção cotidiana de entender que 
limite é feito para quem acha que a utopia já vem com seus “pro-
prietários”. Nesse contexto, chega afirmando que a defesa dos 
direitos da mulher e seu consequente acesso não é “privilégio”, 
nem “tolerância” de nenhum gestor compreensivo ou “bonzi-
nho”. Soma-se ao pressuposto das conquistas de tantas e tantos 
mais na perspectiva da liberdade. E isso chega aos rincões, aos be-
cos, às vielas, como aos Jardins e ao Leblon, através da aprovação e 
da implantação da Lei Maria da Penha, na defesa de direitos e no 
ataque a qualquer situação de dano, violência física e perseguição 
à mulher no Brasil.

Falo com prazer da presença sempre intensa dessa amiga, in-
telectual e militante, que deixou saudade. É um vácuo enorme no 
preenchimento das relações de poder, nas mesas dos bares, pós-
-manifestações ou na preparação delas, ou mesmo nas comemora-
ções domésticas do coração da amizade. Mais uma vez, uma pessoa 
em idade de plena produção e maturação acadêmica, política e 
ideológica é levada por “essa doença”. Essa era a expressão, tal o 
risco e a raridade com que alguém era acometido. Especialmente 
nos interiores, se dizia assim.

Hoje o câncer virou gripe que mata, em todas as idades. Pelo 
menos dez amigos próximos se foram assim no ano que passou, a 
maioria na faixa dos cinquenta. Nilcea vinha lutando desde 2012 
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pela saúde, como era o normal de sua vida – lutar –, só que pela 
construção democrática, pelo prazer e pela liberdade. E foi, pre-
maturamente.

Por isso e pelo que virá, Nilcea sempre presente!

Lançamento de uma das edições da Revista Rio de Janeiro (UERJ). 
Fonte: acervo pessoal.
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MINHA AMIGA (E REITORA) NILCEA*1

Lúcia Schmidt2**

Minha relação com a Nilcea começou quando o professor 
José Alexandre Assed assumiu a Vice-reitoria da UERJ na gestão 
do professor Hésio Cordeiro (1992-1995). Eu já a conhecia de vis-
ta, ela sempre foi uma ativista política dentro da universidade, era 
da Associação de Docentes e eu uma “caretinha”, uma professora 
quietinha lá da Faculdade de Engenharia. 

Fui para a Vice-reitoria, acompanhando o professor Assed, 
com a missão principal de organizar e elaborar um sistema de 
dados e um ferramental para a Comissão Permanente de Avalia-
ção Docente (Copad) que orientasse a contratação de professo-
res e a composição do quadro da universidade. Nesse momento, 
tive contato com a professora Nilcea, que chefiava a Diretoria 
de Planejamento (Diplan) na época, e realizamos alguns trabalhos  
em comum.  

* Este depoimento foi gravado em novembro de 2020. Transcrição de áudio: Mariana Soares.

** Professora associada da Faculdade de Engenharia e atual diretora do Núcleo de Informa-
ção e Estudos de Conjuntura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (NIESC/UERJ).
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Quando ela foi eleita Vice-reitora, na gestão do Antônio Cel-
so (1996-1999), começou nossa maior proximidade. A convite 
dela, permaneci na Vice-reitoria na mesma função e para trabalhar 
conosco, na equipe da Copad, veio da Física a professora Nádia 
Pimenta Lima. Foi nesse período da Copad que conheci muito 
bem a Nilcea. Minha afinidade veio porque ela me lembrava mui-
to meu pai, que tinha recém falecido. Como ele, Nilcea era uma 
pessoa muito simples, até simplória. A gente mexia muito com ela 
e falava: “Nilcea, você vai com esse colarzinho de miçanga na festa 
de sei lá quem? Bota uma joia!”. E quando era aniversário dela a 
gente fazia uma vaquinha e comprava uma joia para ela. 

Nilcea era simplória, eu digo, porque ela não tinha carro, não 
tinha uma casa própria, não tinha ambições materiais (acho que 
não). Era uma mulher de princípios muito rígidos, muito séria 
no trabalho, mas que trabalhava com muito amor! E é por isso 
que eu digo que ela era parecida com meu pai: meu pai foi cria-
do em Bangu e trouxe Bangu dentro dele até o fim da vida. Era 
um suburbano ferrenho, foi alguém que alçou posições impor-
tantes dentro do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem 
(DNER), do Governo Federal, e continuava sendo aquela pessoa 
simplória. A coisa que ele mais gostava era de pescar siri na lagoa 
de Maricá. Para você ver, Maricá era onde a gente tinha a nossa 
casa de campo... (risos) E a Nilcea me lembrava muito isso, ela 
tinha hábitos muito simples, tudo muito simples e uma pessoa 
brilhante, inteligentíssima, que convivia nas mais altas rodas da so-
ciedade carioca e brasileira, mas também em outras diversas rodas 
da sociedade carioca e brasileira. Ela era eclética nesse sentido.

E daí nasceu minha enorme admiração pela professora Nil-
cea, que foi minha Vice-reitora, minha Reitora e que depois, com 
enorme orgulho, vi chegar à Ministra. Algumas vezes, quando es-
tava em Brasília, sempre ia tomar um choppinho com ela nessa 
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época. E ela sempre com a mesma simplicidade, com aquele mes-
mo jeitinho.

Bom, Nilcea no trabalho era uma pessoa workaholic. Ela tra-
balhava muito e nós todos trabalhávamos muito com a Nilcea, 
porque ela não mandava fazer, ela botava a mão na massa, ela traba-
lhava com muita paixão! O engraçado é que a operacionalização 
do trabalho acontecia dentro dos muros da universidade, mas o 
pensar daquele trabalho sempre acontecia nas nossas casas: era na 
minha casa, era na casa da Nilcea, onde ela cozinhava para a gen-
te e a gente ficava formulando coisas, escrevendo e trabalhando.  
Na minha casa sempre com a ajuda daquele que nós chamávamos 
de “nosso marido”, que era o Flávio (meu marido). Ele fazia o 
churrasco, servia uma cerveja gelada e a gente trabalhava muito 
assim, nas nossas casas. Isso nos dava uma intimidade muito grande, 
porque a Nilcea circulava na minha casa como se fosse dela e a 
mesma coisa se dava comigo. E a coisa do “nosso marido” era en-
graçada, porque era uma equipe predominantemente feminina e 
quase todas separadas, “tico-tico no fubá”, solteiras. O Flávio era o 
“nosso marido”, todo mundo falava: “ah, o nosso marido vai levar 
o professor tal não sei onde?”, “O nosso marido vai nos acompa-
nhar na festa tal?”. (risos) 

Nilcea era uma pessoa muito séria, muito rígida nos seus 
princípios, mas muito alegre e gostava muuuito de festa. Então, 
nós tínhamos muitas festas na época da universidade: festas dentro 
da universidade, festas fora da universidade. E sempre assim, nas 
festinhas de aniversário do pessoal, Nilcea trazia uma comidinha 
que ela mesma fazia, era uma coisa sempre muito pessoal, as rela-
ções de trabalho e as relações pessoais se confundiam.

A gente tinha um evento que chamava “jantar dos aniver-
sariantes do ano”, onde nos reuníamos um grupo pequeno, de 
amigos e colegas da universidade. A gente ia para o restaurante, 
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sentava, jantava e tal e comemorava os aniversários do ano. Todos 
eram aniversariantes, esse evento não tinha data certa, era quando 
desse e todos eram aniversariantes e todos parabenizavam todos 
pelo seu aniversário naquele evento. Então, assim era Nilcea, ela 
inventava esse tipo de coisa. 

Mas falando de trabalho, vou contar uns dois ou três casos. 
Com relação à Copad, a gente sistematizou uma série de diretri-
zes que vigoraram durante muito tempo no trabalho da Copad, 
que eu achava que eram brilhantes. A gente tinha princípios bá-
sicos, que era uma ação estratégica não intervencionista: deixar as 
unidades programarem suas próprias atividades docentes. A gente 
simplesmente comparava a produção do departamento com a so-
licitação de recursos quando ia debater a demanda por carga ho-
rária docente para as unidades e departamentos. Era preciso certa 
correspondência entre a equipe daquela unidade e a produção da 
unidade, considerando ensino, pesquisa, extensão e administração. 
Atualmente ainda se mantém um pouco, porque os sistemas e as 
planilhas que nós criamos continuam, mas o espírito da não intro-
missão no trabalho da ponta se perdeu um pouco. A formulação 
disso tudo foi feita na minha casa, a gente sentada no chão pensan-
do “ah, vamos escrever isso...”, e geramos um documento que deve 
constar nos anais da universidade.

Um caso que me veio à memória foi quando Nilcea era 
Vice-reitora. Além de ter feito todas as diretrizes da Copad, ter 
conduzido a Vice-reitoria na época, Nilcea era uma aficionada 
por avaliações e indicadores de desempenho. O tempo todo ela  
queria medir a eficiência da universidade para poder programar o 
passo seguinte e foi através dela que nós nos submetemos a uma 
avaliação, uma auditoria por parte do Conselho de Reitores das 
Universidade Europeias (CRE). Essa instituição era um consór-
cio de universidades europeias que se autoavaliavam, como uma 
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agência reguladora, digamos assim.  Eles abriram para avaliação 
fora da Europa e a UERJ foi a segunda universidade brasileira a 
se submeter a essa avaliação. Foi uma experiência fantástica, que 
mobilizou a universidade inteira. Eu estava lendo agora um relató-
rio do Conselho de Reitores e fiquei até emocionada: como eles 
ficaram fascinados com a participação de todos os segmentos da 
universidade e isso foi estimulado pela Nilcea. Esse processo previa 
duas visitas de um comitê de avaliação do CRE e também uma 
comissão interna, que tinha como missão elaborar um relatório de 
autoavaliação, onde se apontassem as principais falhas, as principais 
virtudes da universidade, nossas metas, objetivos e estratégias para 
alcançá-los.

Essa comissão era composta pela Regina Weissman, pela 
Eliane Zaguri e por mim. Tivemos um período relativamente 
curto para fazer o relatório. Mobilizamos a universidade inteira 
e quando veio a primeira visita da equipe de avaliadores ficaram 
muito impressionados com a participação das pessoas. Essa equipe 
do CRE era formada por reitores de quatro universidades: um 
era um holandês grandão, Reitor da Universidade das Nações 
Unidas, em Tóquio, e ex-Reitor da Universidade de Utrecht, na 
Holanda; outro era português, Reitor da Universidade de Lisboa, 
o único que a gente não entendia nada do que ele falava (risos) e 
a gente preferia falar com ele em inglês; um outro suíço, que era 
ex-Reitor da Universidade de Genebra; e havia ainda outro suíço, 
com um nome meio árabe, que era o secretário da equipe. Eram 
três avaliadores e um secretário.  Essas pessoas estiveram aqui e 
eram pessoas importantes, nós os recebemos, eles tiveram conhe-
cimento do nosso relatório, foram checar as nossas informações 
circulando pela universidade e nós ciceroneamos essas pessoas 
com a Nilcea à frente. Isso foi de 1998 para 1999, na gestão do 
Antônio Celso.
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E a gente ciceroneava essas pessoas, ficava paparicando esses 
professores dentro da universidade o dia inteiro, visitando todos 
os recantos dos campi, etc. E a gente também era responsável pela 
diversão, distração desses professores à noite. Então, a gente levava 
a turma para o bar da Regina Weissman, o famoso Bar Semente, 
ali na Lapa.

Eu, que era a maior patricinha, falava assim: “Mas Nilcea, não 
era melhor a gente levar o pessoal para um tipo  Belmonte ou 
para um barzinho mais ‘mais ou menos’?”. E a Nilcea dizia: “Não, 
vamos lá pro Semente!”. Enfim, íamos para os lugares e eles ado-
ravam, suavam com um calor do cacete, porque foi no verão, mas 
gostaram muito. Sempre com o “nosso marido” sendo motorista, 
cicerone, carregando e buscando todo mundo nos hotéis...

Depois dessa primeira visita dos reitores do CRE, houve uma 
segunda etapa. Eles voltaram para as suas casas na Europa e re-
tornaram ao Rio para apresentar o relatório deles, numa segunda 
visita. E aí voltaram com as mulheres, porque queriam que elas 
conhecessem essa coisa que era aqui. (risos) E eu me lembro que 
falei assim: “Nilcea, vamos levar essas pessoas para um lugar mais 
sofisticado”, e ela dizia: “Não, vamos para a Casa da Mãe Joana”, 
que era ali em São Cristóvão, um lugar tosco, tipo uma gafieira. 
Eles dançaram a noite toda. 

Então, ela misturava essa coisa do trabalho com muita serieda-
de. Nós fomos muito cobradas e trabalhamos muito nesse processo. 
Mas tinha também essa ideia de vender um Brasil alegre, diverti-
do, engraçado e pitoresco. Durante muito tempo, mantive contato 
com a mulher de um deles, que parecia uma Angela Merkel um 
pouco mais gorda, uma pessoa branca e grandona. Ela ficou tão 
encantada que se tornou minha amiga de Facebook – na época 
não tinha Facebook, era Orkut ou e-mail, mas ela se comunicou 
comigo durante muito tempo. Muitas coisas a gente conseguiu 
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depois por conta do contato com eles e dessa relação próxima que 
a gente criou! E a Nilcea sempre criava esse tipo de relação.

Um outro exemplo, um outro “causo”, foram as nossas idas ao 
campus da Ilha Grande. Nilcea, desde o período da Diplan, lidava 
muito com a Ilha Grande. A universidade havia recebido do Esta-
do a área do antigo presídio e o termo de ajuste de conduta para 
ocupação daquela área foi feito com muito cuidado, com a ocupa-
ção das casas pelas famílias dos funcionários do antigo presídio que 
permaneceram na Ilha Grande. Então, a Nilcea, com aquela parte 
humanística dela, estava sempre muito preocupada com as pessoas 
e com as famílias das pessoas, mas a gente tinha que ter o cuidado 
também para que aquilo não fosse explorado para turismo ou para 
aluguel. Era para as pessoas ligadas ao antigo presídio morarem nas 
casas, e não para alugarem para veraneio e saírem fora de lá.

Quer dizer, a gente tinha uma relação muito forte com o 
campus da Ilha Grande e eu me lembro que quando a gente foi 
inaugurar uma sede, uma parte daquela obra do Centro de Estu-
dos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (Ceads), além da 
igrejinha e de um centro de convivência comunitária que chamá-
vamos de Bataclã e mais outras coisas. E aí foi governador, foi todo 
mundo de helicóptero e nós fomos antes. Nilcea falou: “Não, eu 
não vou de helicóptero, não. Eu vou com vocês, vou antes porque 
a gente precisa arrumar tudo lá!”.

Enfim, nós passamos uma semana na Ilha Grande pintando 
meio-fio, cortando árvore e me lembrou muito daquela vez que 
a gente fez isso nos jardins da UERJ, que ficou tudo pintado e 
eu fui com aquela minha jardineirinha e a gente passava o dia  
inteiro sentada no chão e pintando o meio-fio. Nisso a Nilcea já 
era Reitora.

A gente foi à Ilha Grande com ela Vice-reitora e foi à Ilha 
Grande com ela Reitora, mas tem muito meio-fio ali que foi  
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pintado por nós. A igrejinha estava em reforma e a gente ajudava 
na reforma, fez a reforma junto com os moradores, a gente botava 
muito a mão na massa com essas coisas. Então, era essa mistura, 
uma relação como se a UERJ fosse a casa da gente, que a gente 
tivesse fazendo um consertinho na casa da gente, era sempre assim 
que ela funcionava, que ela trabalhava.

Tem uma outra história que eu gosto muito também, que foi 
ainda quando ela era Vice-reitora, não lembro exatamente o ano. 
Nós fomos a um congresso em Nova York e ficamos num hotel 
cinco estrelas maravilhoso. O congresso era sobre gestão na univer-
sidade e eu fui apresentar um trabalho com a Nádia sobre a Copad 
como um sistema de avaliação docente. Foi muito interessante e 
uma pessoa do Banco Mundial que estava lá com um colega se 
interessou muito – não sei se por nós ou se pelo que a gente estava 
falando. (risos) Eles ficaram encantados. Nilcea também fez uma 
apresentação sobre a universidade numa outra sessão e eles resolve-
ram vir ao Rio para conhecer a UERJ. Vieram e foi a mesma coisa: 
aciona o “nosso marido” e leva os visitantes para o Bar Semente, da  
Regina Weissman.

O resumo disso tudo é que a gente sempre misturou relação 
pessoal com relação de trabalho e isso tinha um saldo muito po-
sitivo! Tem quem ache essa mistura uma coisa negativa, mas no 
nosso caso, quando a gente faz isso com paixão e honestidade, você 
mistura não as relações financeiras nem de benefício para um ou 
para outro, mas as relações de trabalho com as relações pessoais.   
O resultado disso é que você trabalha com amor, você trabalha 
com carinho, com pessoas que você gosta. Isso é muito legal e a 
Nilcea sempre fez muito isso. Eu vi isso até no dia do sepultamen-
to dela, quando as pessoas da Secretaria das Mulheres, pessoas que 
trabalharam com ela, funcionários de carreira, estavam devastadas. 
Houve manifestações muito fortes, expressão dessa relação que ela 
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tinha com as pessoas no ambiente de trabalho. Uma relação de 
família era o que a gente sentia durante todo o tempo em que 
trabalhamos juntas. E Nilcea não tinha vaidades, não tinha uma 
vaidade do tamanho da sua inteligência, do seu brilhantismo, da 
sua beleza física e da sua competência. 

Eu tenho certeza de que ela gostava muito de mim e eu sou 
muito vaidosa, envaidecida de ter contado com a confiança da 
Nilcea. Ela confiava em algumas pessoas e eu era uma delas, fico 
muito feliz com isso.

Nilcea, Lúcia e Flávio em Ilha Grande/RJ. Fonte: acervo pessoal.
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NOTA DE PESAR: 
REITORA NILCEA FREIRE*1

É com profundo pesar e consternação que a Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) comunica o falecimento da 
ex-reitora Nilcea Freire, ocorrido na noite deste sábado (28/12), 
no Rio de Janeiro, após incansável luta contra um câncer cerebral.

Nilcea nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em setembro de 
1952. Em 1972, ingressou no curso de Medicina da Faculdade de 
Ciências Médicas da (então) Universidade do Estado da Guanaba-
ra (UEG). Nesse mesmo ano, filiou-se ao Partido Comunista Bra-
sileiro (PCB), permanecendo até 1979. Em virtude de sua atuação 
contra a ditadura militar, foi ameaçada pelos órgãos de repressão, 
exilando-se no México, onde viveu de 1975 a 1977. De volta ao 
Brasil, participou dos movimentos pela redemocratização do País 
e continuou os estudos na UERJ. Formou-se em 1978 e fez resi-
dência médica nos dois anos seguintes.

Logo após, foi contratada como Professora Auxiliar de Parasi-
tologia da UERJ, onde lecionou e coordenou pesquisas, uma delas 

* Esta nota foi publicada originalmente no site da UERJ em dezembro de 2019.
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sobre esquistossomose, no município de Sumidouro (RJ), em par-
ceria com pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Em 1984, 
realizou estágio de pesquisa no Museu Nacional de História Na-
tural de Paris. No ano seguinte, iniciou o mestrado em Zoologia 
no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Em 1987, concluiu o mestrado, defendendo dissertação 
intitulada “Manutenção do vínculo de transmissão entre roedores 
e humanos do parasito  schistosoma mansoni”, sendo promovida a 
Professora Assistente. 

Além das atividades de ensino e pesquisa, a partir de 1980, 
foi representante de docentes em vários conselhos da UERJ. Em 
1988, realizou curso de Administração Universitária, com estágio 
prático no Canadá. A partir daí, foi assessora da Sub-reitoria de 
Pós-graduação e Pesquisa (SR-2), até 1991; diretora de Planeja-
mento e Orçamento (Diplan), de 1992 a 1995; e Vice-reitora na 
gestão do reitor Antônio Celso Alves Pereira, de 1996 a 1999. 

Em 1999, candidatou-se à Reitoria da UERJ, formando cha-
pa com o Professor Celso Sá (in memoriam). Venceu as eleições, 
tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo de Reitora de 
uma universidade pública no Estado do Rio de Janeiro. Durante 
sua gestão (2000-2003), presidiu o Conselho Estadual de Educa-
ção (2001) e, em 2003, implantou o projeto pioneiro de cotas para 
estudantes de escolas públicas e afrodescendentes, que acabou se 
estendendo para as demais instituições de ensino superior públicas 
no País.

Desde 1989, havia se filiado ao Partido dos Trabalhadores 
(PT). Com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da 
República (janeiro de 2003), foi criada a Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres (SPM), com status de ministério, incor-
porando o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), 
até então subordinado ao Ministério da Justiça. Em 2004, Nilcea 
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assumiu a chefia dessa pasta. Em sua gestão, procurou implementar 
uma linha de trabalho de transversalidade. Propôs ações no âmbito 
de programas e projetos de outros ministérios, como os da Justiça, 
do Trabalho, da Educação, da Cultura e das Secretarias Especiais. 
Ao mesmo tempo, iniciou um debate nacional, com o objetivo de 
formular um plano de ação. 

Contando com a participação de aproximadamente 1.700 
delegadas de todo o país, a I Conferência Nacional de Políticas 
para as Mulheres, realizada em Brasília, em julho de 2004, produ-
ziu relatórios que fundamentaram a formulação de uma comissão 
interministerial do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 
(PNPM). O plano estabelecia 199 ações nos campos da autono-
mia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania, educação inclu-
siva e não sexista, da saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos 
reprodutivos, e contra a violência dirigida às mulheres. 

Em 2006, uma  das metas do PNPM foi alcançada, com a 
aprovação, em 7 de agosto, da lei para coibir e prevenir a vio-
lência doméstica contra as mulheres, conhecida como Lei Maria 
da Penha. Em janeiro de 2007, início do segundo mandato do 
Presidente Lula, Nilcea foi confirmada na Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres e iniciou nova mobilização nacional 
para avaliação e aperfeiçoamento do PNPM, o que culminou na 
realização, em agosto, da II Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres, novamente em Brasília, na qual estiveram presentes 
mais de 2.700 delegadas. O II PNPM estabeleceu metas para até o 
final de 2010, contemplando a ampliação das ações.

Na função de Secretária Nacional, tornou-se presidente do 
CNDM e representante do Brasil nos comitês da Organização das 
Nações Unidas (ONU) “Sobre a Situação da Mulher” (CSW) e 
“Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mu-
lher” (CEDAW). Presidiu também a Comissão Interamericana de 
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Mulheres, da Organização dos Estados Americanos (OEA), de ou-
tubro de 2004 a dezembro de 2006.

Após a saída da SPM, por muitos anos chefiou a representação 
da Fundação Ford no Brasil. 

Em 4 de dezembro de 2017, por ocasião da comemoração 
dos  67 anos de criação da UERJ, Nilcea recebeu, das mãos do 
reitor Ruy Garcia Marques, a Comenda José Bonifácio, a mais alta 
honraria da Universidade.

Nilcea Freire deixa dois filhos e três netas. 
O velório da ex-reitora Nilcea Freire ocorrerá a partir das 

10h de segunda-feira, 30 de dezembro, na Capela Ecumênica, no 
campus Maracanã da UERJ.
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UERJ EM LUTA*1

Nilcea Freire

Cheguei à UERJ como aluna da Faculdade de Ciências Mé-
dicas em 1972. Tenho viva na memória, como se fosse hoje, a emo-
ção do primeiro encontro. Me apaixonei de saída. Ali estava tudo 
o que eu almejava para a minha vida, trilhar a carreira escolhida, 
fazer amizades e mergulhar na efervescência política daqueles tão 
difíceis e dolorosos anos. Deste primeiro encontro derivou tudo 
o que fiz e pude ser na vida. Plagiando mais uma vez o poeta, a 
UERJ me deu régua e compasso.

Esta universidade, concebida como uma “microuniversidade 
urbana”, transformou-se, ao longo de décadas de muito trabalho 
e espírito inovador, em um outro modelo institucional sem, no 
entanto, perder sua marca original: ser uma instituição que, através 
de cursos noturnos e de sua localização, atendia a uma clientela de 
estudantes trabalhadores que vinha dos subúrbios cariocas.

Para mentes mais elitistas, a “princesinha da Vila”, como era 
jocosamente chamada, estava muito aquém de suas coirmãs, que 

* Este depoimento foi escrito em junho de 2017, por ocasião da campanha “UERJ em 
luta”.
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ignoravam o crucial legado social que se estava engendrando na-
quela que hoje é a UERJ. Uma universidade com um indelével 
compromisso social, atuando com vigor na graduação, ultrapassan-
do os seus muros através de centenas de projetos de extensão e fa-
zendo pesquisa de forma profissional, com excelência comprovada 
mediante diferentes indicadores acadêmicos.

Tive o privilégio de acompanhar o crescimento e as mudan-
ças pelas quais a UERJ passou. Tenho muito orgulho de ter sido 
professora de Parasitologia na FCM e depois, a convite dos Rei-
tores Ivo Barbieri e Hésio Cordeiro, trilhar uma carreira na admi-
nistração universitária. Fui assessora da Sub-reitoria de Pós-gradu-
ação e Pesquisa, diretora de Planejamento, Vice-reitora e Reitora 
desta instituição.

Tive a felicidade de ver nossa universidade adquirindo novos 
matizes com a implantação dos sistemas de cotas raciais e sociais.  
A UERJ não se resume ao movimentado campus do Maracanã e 
seus vizinhos de Vila Isabel e do Centro do Rio: ela está presente 
em São Gonçalo, Caxias, Nova Friburgo, Resende, Ilha Grande e, 
nos anos recentes, em Teresópolis. Onde está, a UERJ faz diferença 
e contribui para o desenvolvimento local e regional.

Hoje, ao assistirmos à tentativa de desmonte da nossa insti-
tuição perpetrada pelos governantes do Estado do Rio de Janeiro 
e do Brasil, sinto um misto de indignação e tristeza. A UERJ já 
passou por outras crises, mas nenhuma se iguala a que estamos 
vivendo agora.

Nós, que temos um compromisso inabalável com o desenvol-
vimento da Educação, da Ciência, da Tecnologia e das mais diver-
sas formas de expressão cultural no nosso país, não descansaremos 
enquanto à UERJ não for restituído o respeito devido.

Sou UERJ, somos UERJ, hoje e sempre!
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FOTOS*1 

* O trabalho de pesquisa, seleção e digitalização das imagens foi realizado pelos seguintes 
servidores da Rede Sirius: Leila Cristina Rodrigues de Andrade, diretora da Rede Sirius; 
Luciana de Avellar Mattos, coordenadora do Núcleo de Memória, Informação e Docu-
mentação (MID); e Mauro Corrêa Filho, chefe da Seção de Conservação e Preservação 
(MID/Secop). 

Votando em eleições gerais da universidade, provavelmente outubro de 
1999. Fonte: Rede Sirius - Rede de Bibliotecas UERJ / Núcleo MID. 
Acervo iconográfico João Vitalino.
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Nilcea Freire (Reitora) e Celso Sá (Vice-reitor) na posse da chapa eleita, 
em janeiro de 2000. Fonte: Rede Sirius - Rede de Bibliotecas UERJ / 
Núcleo MID. Acervo iconográfico João Vitalino. 

Nilcea recebe a medalha José Bonifácio, mais relevante condecoração da 
UERJ, das mãos do Reitor Ruy Marques, em dezembro de 2017. Fonte: 
acervo UERJ.
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Aniversário da UERJ, 50 anos. Sessão Solene na Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro, 13 jan. 2001. Fonte: Rede Sirius - Rede de Bibliotecas 
UERJ / Núcleo MID. Acervo iconográfico João Vitalino.

Entrega do colar de Chanceler da universidade à Governadora Benedita 
da Silva, provavelmente abril de 2002. Fonte: Rede Sirius - Rede de Bi-
bliotecas UERJ / Núcleo MID. Acervo iconográfico João Vitalino.
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Discurso de posse como Reitora da UERJ, Capela Ecumênica, janeiro de 
2000. Fonte: Rede Sirius - Rede de Bibliotecas UERJ / Núcleo MID. 
Acervo iconográfico João Vitalino. 

A médica Nilcea Freire, recém-formada. Fonte: Rede Sirius - Rede de 
Bibliotecas UERJ / Núcleo MID. Acervo iconográfico João Vitalino.
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