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Apresentação

Este livro faz parte da Coleção SocioLogias, do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia (PPGS), da Faculdade de Ciências 
Sociais, da Universidade Federal de Goiás, em parceria com o 
Centro Editorial e Gráfico da mesma instituição, e apoio finan-
ceiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES). Nele estão reunidos oito capítulos de autoras/
es diversas/os, com variados olhares sobre os significados das 
diferenças e desigualdades sociais, no contexto das violências 
cotidianas que prevalecem na sociedade brasileira e no mundo 
ocidental. A organização deste livro é parte de nosso esforço co-
letivo, enquanto cientistas sociais, de compreender os desafios 
colocados neste início de terceira década do século XXI, marcado 
por uma crise política, econômica, social, cultural, ambiental e 
sanitária sem precedentes.

A partir de nosso lugar de pesquisadoras/es, docentes e estu-
dantes, um desafio suplementar foi o de adaptar nossas condições 
de trabalho aos limites impostos pela pandemia de Covid-19, que 
restringiu radicalmente as interações face-a-face, constitutivas 
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das atividades acadêmicas em instituições de ensino, pesquisa e 
extensão. Transformadas as nossas casas em locais de trabalho, 
passamos a olhar pela janela dos meios de comunicação de massa, 
em particular a internet, em busca de viabilizar a continuidade 
de nossa atuação profissional e de compreender como as pessoas 
(re)agiam às novas situações decorrentes das decisões políticas 
necessárias ao enfrentamento do novo coronavírus. Como nunca, 
cientistas foram convocados a encontrar maneiras de lidar com 
a pandemia, enfrentar suas consequências e, ao mesmo tempo, 
atuar vigorosamente rumo aos meios de sua superação, sejam 
eles a vacina, os medicamentos, as formas de prevenção etc. No 
entanto, como em outros episódios da nossa história recente, a 
exemplo das disputas em torno do aquecimento global e da crise 
climática, assistimos ao crescimento de movimentos de negação 
da ciência e acirradas disputas em torno das decisões políticas 
acerca dos melhores meios técnicos para superar a crise sanitária 
que afetou, desigualmente, a vida de milhões de pessoas em escala 
nacional e planetária.

Ao mesmo tempo em que dirigentes mundiais tateiam deci-
sões e usam metáforas de guerra para enfrentar o vírus, é criado 
um ambiente social que oscila entre o autoritarismo extremo e a 
anomia. As consequências econômicas e sociais decorrentes das 
restrições de circulação de pessoas têm evidenciado a radicalização 
do conflito político, marcada pelo recrudescimento de discursos 
de grupos de extrema-direita que assumiram governos nacionais 
por meio de processos eleitorais nos anos recentes. Tudo isso 
repercute de forma profunda nos valores democráticos, ero-
dindo conquistas históricas, especialmente aquelas relacionadas 
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à garantia da vida de pessoas que integram grupos socialmente 
vulneráveis. Tem sido recorrente a exacerbação de individualis-
mo extremo na esfera das práticas e dos valores sociais, inclusive 
quando está em questão o risco à vida, como no caso das disputas 
acerca da liberdade de locomoção, do uso de máscaras e da recusa 
a uma eventual vacina, em pleno cenário pandêmico. 

No caso específico do Brasil, desde março de 2020, quan-
do foram oficialmente diagnosticados os primeiros casos de 
Covid-19, parece ter havido uma intensificação da sensação de 
desgoverno, com a nomeação e a queda de três ministros da saúde, 
inúmeras disputas entre representantes dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, além do receio de convulsão social em 
face da inoperância governamental e das disputas entre União, 
estados e municípios na gestão da crise, especialmente em suas 
consequências econômicas. 

Paralelamente a esse processo, o aumento do desprezo gover-
namental pelo conhecimento científico e pelo trabalho realizado 
em instituições de ensino superior e de pesquisa, especialmente 
no campo das humanidades, gerou profundo descontentamento 
na comunidade acadêmica brasileira e a forte sensação de que uma 
reconfiguração conservadora de forças políticas está em curso. 
Exemplos emblemáticos dos ataques governamentais não faltam, 
todos anunciados em alto e bom som, propostos e/ou implemen-
tados por autoridades de primeiro escalão: nomeação de reitoras/
es de universidades federais que não foram escolhidos/as nas elei-
ções realizadas em suas instituições; tentativa de desmoralização 
pública do trabalho, internacionalmente reconhecido, de insti-
tuições de excelência em pesquisa, como o Instituto Nacional de 
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Pesquisas Espaciais (INPE) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); 
proposta de fechamento de cursos de graduação em ciências hu-
manas, nomeadamente os de Antropologia, Filosofia e Sociologia; 
corte de recursos orçamentários destinados à educação superior 
pública, em escala sem precedentes; entre outros.

É neste contexto que o livro aqui apresentado tem a preten-
são de contribuir para a compreensão de campos diversos da vida 
social, com ênfase na situação de subalternidade de mulheres, pes-
soas negras e outros grupos vulneráveis, na sociedade brasileira 
e também em escala internacional. Reafirmando a centralidade 
da intersecção entre classe, raça, gênero, sexualidade e outras ca-
tegorias da diferença para a compreensão da vida em sociedade, 
os textos aqui reunidos partem do princípio de que tais eixos são 
estruturantes das desigualdades sociais, sem os quais não é possí-
vel compreendê-las teoricamente nem as transformar pela ação. 

Que sociedade e que mundo teremos após o fim da pandemia 
ainda são perguntas totalmente abertas, mas seguramente os olha-
res sociológicos continuarão fundamentais para o entendimento 
de quem somos, enquanto indivíduos e coletividades, bem como 
de que forças estão em jogo nas disputas entre narrativas sobre 
diferenças, desigualdades e violências. Nos textos aqui reunidos, 
o conjunto de autoras/es busca realizar esse fazer sociológico por 
meio do desvelamento dos mecanismos sociais, políticos, cultu-
rais e econômicos que transformam diferenças em desigualdades, 
gerando violências diversas. Superar esse ciclo de opressão e ex-
clusão é o desafio na ordem do dia.

Nesse cenário, Jaqueline Pereira de Oliveira Vilasboas nos 
convida a refletir, em Pandemia e a asfixia social das mulheres 
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negras, sobre a intensificação da vulnerabilidade das mulheres 
negras no contexto brasileiro da pandemia da Covid-19, um dos 
episódios mais dramáticos deste século. Ancorada no feminismo 
negro e suas epistemologias, a pesquisa que dá origem ao capítulo 
visa demonstrar, a partir da análise de indicadores levantados 
pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/
COVID-19), o agravamento que resulta da intersecção entre 
racismo e sexismo no acesso desigual ao sistema educacional, ao 
mercado de trabalho, ao sistema de saúde e à justiça, além do 
acirramento da violência patriarcal. Contrastando os efeitos da 
pandemia sobre mulheres brancas e negras, a autora conclui que, 
embora as mulheres negras sejam mais duramente atingidas – 
perda de empregos e rendimentos; dificuldade em encontrar um 
lugar seguro para deixar seus filhos e filhas enquanto saem para 
trabalhar; uso do transporte público, um dos principais vetores 
de contaminação; entre outras –, são essas mesmas mulheres as 
grandes agentes de solidariedade e reconstrução do tecido social 
em suas comunidades.  

Givânia Maria da Silva, em Quilombos, práticas e organização de 

mulheres em Conceição das Crioulas/PE, realça o papel das mulheres 
quilombolas na luta pelo direito à terra/território, reconhecendo 
as populações dos quilombos como sujeitos de direitos. Elabo-
rando a ponte entre essas formas organizativas multifacetadas e 
as teorias do feminismo negro, a autora visa romper os silêncios 
em relação à agência de mulheres diversas, em contextos também 
diversos, face a uma nova leitura sobre organização social. Uma 
dessas formas de organização é a partir da confecção de uma linha 
de bonecas feitas com fio de caroá, uma matéria prima local que 
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alude a histórias de resistência antirracista e antimachista. Como a 
autora reforça, as bonecas “apresentam esse território, o quilombo 
de Conceição das Crioulas, com seus rostos, vozes, significados 
e corpos reinventados e revestidos de histórias reconstruídas e 
ressignificadas”. Ela quer, ainda, responder à pergunta: a organi-
zação das quilombolas se afirma como um feminismo negro, um 
feminismo quilombola ou um quilombismo feminino? O texto 
é um recorte de sua pesquisa de doutorado em Sociologia, em 
curso na Universidade de Brasília, e mostra como esses processos 
de organização fortalecem e afirmam identidades de gênero e de 
território, educando as novas gerações de mulheres e homens 
para um pensar e um fazer coletivo em seus territórios. 

Mateus Cunha e Flavia Rios, em Na cena musical e nos basti-

dores: mulheres no Hip Hop Nacional, partem do princípio de que o 
rap passou por expressivas transformações no Brasil nos últimos 
20 anos e apresentam a hipótese de que, nesse período, haveria 
ocorrido uma mudança substantiva no que diz respeito à inserção 
de mulheres, especialmente negras, em espaços de criação, inter-
pretação e produção de uma cena musical originalmente marcada 
pelo machismo. Nesse contexto, analisam as trajetórias de 10 ar-
tistas, além de outras mulheres que assumiram lugares-chave na 
administração de carreiras de artistas, incluindo homens e grupos 
de grande sucesso. O pano de fundo desse processo é a crescente 
afirmação de masculinidades negras na cultura Hip Hop, associada 
ao fortalecimento do feminismo negro, em especial nas periferias 
brasileiras e na internet. Destacam também a influência do femi-
nismo e dos debates sobre gênero e sexualidade na forma como 
as letras das canções passam a representar o lugar das mulheres 
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na sociedade, produzindo impactos expressivos em uma cultura 
de rua e periférica que se massifica, ao mesmo tempo que se torna 
menos androcêntrica e mais aberta a outras visões de mundo.

Maisa dos Anjos Castro e Sales Augusto dos Santos explo-
ram, em Intelectuais negras de uma universidade pública: trajetórias 

planejadas ou impelidas?, as motivações que levaram à vida acadê-
mica quatro docentes negras que ocupam posições de prestígio 
na Universidade Federal de Viçosa (UFV), um fato ainda raro 
no Brasil. Baseando-se em estudos recentes que investigam co-
nexões entre gênero, raça e docência no ensino superior, autora 
e autor buscaram analisar as trajetórias acadêmicas de mulheres 
negras brasileiras que conseguiram alcançar um nível elevado de 
instrução formal (graduadas, mestras, doutoras e pós-doutoras), 
acessando a carreira do ensino superior em uma instituição de 
prestígio. A pergunta que norteia a reflexão ao longo da narrativa 
é: essas raras intelectuais negras chegaram às atuais posições por 
livre vocação (escolha planejada) ou foram premidas por alguma 
contingência maior, por exemplo, o estímulo de seus familiares, 
a partir da constatação de que, no Brasil, a educação formal é um 
dos raros fatores de ascensão social?

Em “Você não confia em mim?” A invisibilidade da violência 

patrimonial e o valor do trabalho no Brasil, Beatriz Brandão e Liz 
Cosmelli procuram caracterizar a violência patrimonial a par-
tir de parâmetros definidos na Lei Maria da Penha, e analisar 
suas correlações com outras formas de violência, especialmente 
a doméstica e a psicológica, que afetam a capacidade de escolha 
e agência de suas vítimas, em geral mulheres. Para as autoras, a 
violência patrimonial deve ser compreendida a partir do valor 
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do trabalho remunerado como fonte geradora de independência, 
autonomia e liberdade, e fundamento da sociedade moderna, a 
ponto de ser objeto clássico de análises de precursores da Sociolo-
gia. Por outro lado, a partir do aporte de pensadoras feministas, as 
autoras problematizam os significados e as circunstâncias sociais 
de desvalorização do trabalho remunerado das mulheres, assim 
como do trabalho doméstico não pago, em uma perspectiva inter-
seccional que reconhece gênero, raça e classe como estruturantes 
da desigualdade. A partir de um survey e de análise de fontes se-
cundárias, concluem que a violência patrimonial ainda é pouco 
conhecida e precisa ser compreendida em sua especificidade.

Com o texto Instituições públicas de ensino superior em Goiás: um 

olhar panorâmico sobre sexo e cor/raça de estudantes e docentes, Luiz 
Mello procura apresentar o perfil de sexo e cor/raça de um con-
junto de docentes e de estudantes de graduação e pós-graduação 
stricto sensu, de quatro instituições públicas de ensino superior de 
Goiás – uma estadual (Universidade Estadual de Goiás - UEG) e 
três federais (Instituto Federal de Goiás - IFG, Instituto Federal 
Goiano - IFGoiano e Universidade Federal de Goiás - UFG). O 
foco é problematizar como mulheres e pessoas negras estão re-
presentadas na comunidade acadêmica, tendo como parâmetro 
de comparação perfis equivalentes para o ensino superior em 
escala nacional, bem como a representação da população bra-
sileira e goiana, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Como resultados principais, o autor 
destaca o crescimento do número de mulheres e pessoas negras 
no conjunto de estudantes de graduação, sendo a presença de 
negras/os, todavia, muito inferior quando o olhar se volta para 
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estudantes de pós-graduação e docentes.  Nesse cenário, ressalta 
que racismo e sexismo continuam a ser marcas estruturantes das 
trágicas relações de subalternidade prevalecentes na sociedade e 
nas universidades brasileiras, em Goiás e no Brasil.

No capítulo Do Esperar ao Esperançar – Apontamentos para uma 

sociologia do cotidiano, Camilo Braz e Mario Pecheny discutem o 
tema da espera à luz da Sociologia e das Ciências Sociais em geral, 
dialogando mais especificamente com uma perspectiva sociológi-
ca do cotidiano, preocupada tanto com as relações entre os sujei-
tos e as convenções culturais – que remetem à clássica distinção 
entre indivíduo e sociedade – quanto em deslocar lugares comuns 
a partir do estranhamento daquilo que é familiar. Além de uma 
discussão teórico-metodológica sobre a espera como tema so-
ciológico, os autores trazem elementos empíricos que permitem 
pensá-la como catalisadora de relações sociais, em três possíveis 
aspectos ou desdobramentos, com diferentes implicações éticas e 
políticas: a espera como reveladora de relações de poder (to wait); 
a espera como afirmação de expectativas sociais normativas (to 

expect); e a espera como construção de perspectivas de futuro e 
como esperança (to hope). As cenas de espera são, ao final, toma-
das como potencialmente reveladoras de tensões e ambivalências 
entre a (re)produção de relações de poder e o agenciamento de 
estratégias de resistência.

Hans Carrillo Guach, em Autocracia, democratização e desigual-

dades à luz da sociologia de Norbert Elias: algumas aproximações a 

partir do caso cubano, destaca a necessidade de ampliar as análi-
ses realizadas nas últimas décadas e aprofundar a compreensão 
das dinâmicas de coexistência de processos de democratização 
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e autocratização, em diferentes fases e sistemas políticos, reco-
nhecendo as especificidades de contextos sociais e nacionais. A 
partir de uma perspectiva eliasiana, o autor examina conexões 
funcionais entre elementos particulares que estruturam processos 
de democratização e autocratização no caso específico de Cuba, 
valorizando a compreensão das múltiplas formas de desigualdade 
nesse processo. Com base em uma metodologia qualitativa que 
inclui análise documental e entrevistas com agentes governa-
mentais e moradores do município de Cárdenas, na Província de 
Matanzas, são abordadas realidades sociais e políticas em busca de 
possíveis significados e implicações da relação entre autocratiza-
ção, democratização formal e desigualdade, o que pode contribuir 
para a compreensão de processos similares em diferentes países 
latino-americanos e outras partes do mundo.

Esperamos que a leitura dos textos aqui reunidos seja praze-
rosa e que dispare a imaginação sociológica para além do universo 
acadêmico, contribuindo para a compreensão crítica das teias, 
redes, ciladas e armadilhas da vida social. Que as ideias e análises 
aqui apresentadas possam circular e reverberar em outras praças 
e paisagens, de maneira a espraiar a esperança constitutiva do 
nosso fazer científico – liberdade de pensamento e justiça social.

Luiz Mello e Eliane Gonçalves
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Pandemia e a asfixia social 
das mulheres negras

Jaqueline Pereira de Oliveira Vilasboas

Introdução

No mês de março do ano de 2020 a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou situação de pandemia causada pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV-2). O anúncio da situação de crise sa-
nitária veio acompanhado da recomendação de adoção imediata 
do isolamento social, única medida segura de contenção da dis-
seminação do vírus que tem levado a óbito1 grande quantidade 
de pessoas em todo o mundo.

A referida crise sanitária tem repercussões não só no âmbito 
da saúde, mas alcança também as esferas social, econômica, polí-
tica, cultural e educacional. Tal constatação enfatiza a importância 

1 Até o momento de finalização deste texto o Brasil havia registrado a triste 
marca de mais de 170 mil vidas perdidas em decorrência da Covid-19, doença 
causada pelo referido vírus. 
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da aproximação entre ciências da saúde e ciências sociais, pois, 
embora a Covid-19 seja uma realidade global, seus efeitos preci-
sam ser analisados de forma situada. 

Os diagnósticos sociais realizados no Brasil até o momento, 
apontam que a pandemia evidenciou a desigualdade social e, por 
impactar de diferentes maneiras os distintos segmentos sociais, 
intensificou a vulnerabilidade de grupos historicamente oprimi-
dos, entre eles, as mulheres – principalmente as negras. 

Inúmeros indicadores têm mostrado que as mulheres são as 
mais impactadas pela crise da Covid-19 no Brasil, uma vez que elas 
são as principais vítimas da sobrecarga de trabalho, pois continuam 
sendo as responsáveis pelas atividades domésticas que foram inten-
sificadas no contexto pandêmico. São também as principais respon-
sáveis pela gestão das atividades escolares das crianças pequenas, 
considerando o contexto de ensino remoto. Além disso, no quarto 
trimestre de 2019, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por 
amostra de Domicílio (PNAD), as mulheres constituíam o grupo 
majoritário entre as pessoas desempregadas ou que estavam aloca-
das em trabalhos precários. Tal situação ficou ainda mais aguda no 
contexto de pandemia, tal qual veremos adiante.  

Contudo, é preciso considerar a pluralidade de realidades e 
sujeitos que compõem determinado grupo social. Tal perspectiva 
indica que as mulheres não são todas iguais, pois a sobreposição 
dos atributos de gênero e raça posicionam mulheres negras e 
brancas em lugares sociais diferentes. Considerando o contex-
to aqui discutido, isso significa dizer que as mulheres não serão 
igualmente afetadas pela crise em curso.
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No Brasil as mulheres negras experimentam uma realidade de 
vulnerabilidade social produzida pela associação do racismo e do 
sexismo, que determina o acesso desigual ao sistema educacional, 
ao mercado de trabalho, ao sistema de saúde e à justiça. (Marcon-
des et al., 2013). Tais constatações evidenciam que a superposição 
de marcadores sociais da diferença produz uma série de desvan-
tagens que repercutem no acesso a bens e direitos de cidadania. 

Inspirada pela epistemologia do pensamento feminista negro, 
que, dentre outras coisas, destaca o lugar que a mulher negra 
ocupa na estrutura social, o objetivo deste texto é demonstrar, a 
partir da análise de indicadores levantados pela Pesquisa Nacional  
por Amostra de Domicílios (PNAD/COVID-19),2 a intensificação 
da vulnerabilidade  social experimentada pelas mulheres negras  
no contexto de pandemia no Brasil. Para isto, será preciso não só 
demonstrar os impactos da crise sanitária na vida das mulheres 

2 O banco de dados é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) que tem por objetivo apoiar as ações de combate à pandemia 
no Brasil. As entrevistas são realizadas via telefone em, aproximadamente, 48 
mil domicílios por semana, totalizando cerca de 193 mil domicílios por mês, 
em todo o Território Nacional. As informações coletadas têm por objetivo 
estimar o número de pessoas com sintomas associados à síndrome gripal e 
monitorar os impactos da pandemia da COVID-19 no mercado de trabalho 
brasileiro. Os dados utilizados neste texto referem-se ao levantamento rea-
lizado no mês de agosto de 2020, uma vez que a amostra é fixa, ou seja, os 
domicílios entrevistados no primeiro mês de coleta de dados permanecerão 
na amostra nos meses subsequentes, até o fim da pesquisa e por não haver 
diferenças significativas quando comparados os resultados com os meses 
anteriores. É importante salientar que a PNAD COVID-19 é uma pesquisa 
dinâmica e está sujeita a alterações ao longo de seu período de execução. 
Os dados aqui apresentados foram analisados com a utilização do Software 
de pesquisa quantitativa SPSS, cujas funcionalidades permitem fazer uma 
série de combinações com as informações obtidas, bem como a construção 
de tabelas que facilitam a visualização e interpretação dos resultados.
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negras, mas também demonstrar como sua situação difere da 
realidade experimentada por outros grupos sociais. 

É preciso destacar que a opção por dar centralidade à situação 
específica das mulheres negras tem por objetivo enfatizar a 
existência da desigualdade de gênero e demonstrar como seus 
efeitos são sentidos de maneira diferente entre as mulheres 
quando se considera também a questão racial. Assim sendo, o 
objetivo aqui não é construir uma classificação hierárquica das 
estruturas de opressão, mas sim tornar visíveis a realidade e as 
vivências das mulheres negras (Kilomba, 2019).

Além dessa introdução e das considerações finais, este texto 
está estruturado em duas partes. A primeira tem por objetivo des-
tacar a importância da perspectiva do pensamento feminista negro, 
bem como lançar luz aos estudos de feministas negras brasileiras 
que apresentam reflexões que permitem identificar o abismo exis-
tente entre a realidade social das mulheres negras e brancas no país. 

A segunda parte tem por objetivo demonstrar, a partir dos 
dados da PNAD COVID-19, que  as mulheres negras são as 
que mais dependem do auxílio emergencial, são maioria entre 
as pessoas que foram afastadas do emprego com interrupção da 
remuneração, são as que menos têm oportunidade de praticar o 
distanciamento social3 por meio do trabalho remoto, são maioria 
entre as pessoas que atuam na base do setor de serviços – ficando 

3 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o distanciamento social é 
considerado a medida mais eficaz para reduzir a disseminação da Covid-19, 
tendo em vista que a transmissão ocorre quando uma pessoa infectada libera 
secreções contaminadas no ar ou em superfícies. 
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mais expostas aos riscos de contaminação – e são as que menos 
têm acesso a condições objetivas de prevenção à doença.

As considerações finais pontuam a necessidade de que sejam 
implementadas políticas públicas que levem em consideração não 
só a necessária recuperação econômica, mas também a preserva-
ção da vida, sobretudo daquelas que experimentam níveis mais 
agudos de vulnerabilidade. 

Importância do olhar interseccional 

o interesse em analisar a consequência da pandemia na vida 
das mulheres negras está alicerçado na epistemologia do pen-
samento feminista negro que, entre outras coisas, problematiza 
o feminismo hegemônico – de base branca e viés eurocêntrico, 
que não consegue abarcar as diferentes expressões do feminino 
– e destaca os impactos da categoria  raça na vida das mulheres 
que experimentam a existência em uma realidade social que é, ao 
mesmo tempo, estruturalmente sexista e racista.

Ao lançar mão de uma perspectiva que propõe uma análise da 
diferença dentro da diferença, não se pretende hierarquizar ou criar 
primazia de uma opressão em detrimento de outra (Davis, 2011), 
mas sim chamar atenção para a importância do olhar interseccional 
no processo de dar visibilidade para a luta e as demandas de mulhe-
res que são vítimas de outras formas de opressão, além do sexismo. 
Assim sendo, a interseccionalidade pode ser entendida como

uma conceituação do problema que busca capturar as consequências 
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da su-
bordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, 
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o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discrimi-
natórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições 
relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. (Crenshaw, 
2002, p. 177).

Portanto, pensar de maneira interseccional implica construir 
uma estrutura de análise de determinado fenômeno social de for-
ma dinâmica, demonstrando como as relações sociais – de classe, 
de raça e de gênero – vão sendo construídas e estruturando as 
diferentes posições que os indivíduos ocupam em determinada 
estrutura social. Assim, a aplicação dessa perspectiva possibilita 
evidenciar a distância existente entre a realidade social das mu-
lheres negras e a das brancas. 

Nesse ponto é importante enfatizar que os pilares que sus-
tentam o conceito de interseccionalidade foram construídos desde 
muito antes de sua apropriação pelo meio acadêmico. As lutas e 
resistências das mulheres negras, bem como os conhecimentos pro-
duzidos por elas, já questionavam a forma como as representações 
do ser mulher estavam sendo elaboradas pelo movimento feminista 
hegemônico, que não contemplava as demandas e especificidades 
das mulheres negras (hooks, 2019; Lorde, 2013).

Sojourner Truth, escravizada norte-americana, em seu fa-
moso discurso em 1851, E eu não sou uma mulher, já chamava a 
atenção para essa questão:

Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para 
subir em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, 
e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém 
jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças 
de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou 
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uma mulher? Olhem para mim? Olhem para meus braços! Eu arei 
e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia 
estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar 
tanto e comer tanto quanto qualquer homem – desde que eu tivesse 
oportunidade para isso – e suportar o açoite também! E não sou 
uma mulher? Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser vendida 
para a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, 
ninguém a não ser Jesus me ouviu! E eu não sou uma mulher? 
(hooks,4 2019, p. 115).

O discurso de Truth destaca o fato de que as mulheres atra-
vessadas também pelo racismo têm vivências diferentes e deman-
das específicas. Além disso, descortina o fato de que enquanto as 
mulheres brancas reivindicavam maior penetração nas diferentes 
estruturas sociais, as mulheres negras lutavam pelo direito de 
existir (Carneiro, 2003). Inúmeras questões não pautadas pela 
agenda do feminismo hegemônico eurocêntrico afetam direta-
mente as mulheres negras. 

Grada Kilomba, em Memórias da plantação, demonstra essa 
distância ao estabelecer um diálogo com a perspectiva elaborada 
por Simone de Beauvoir.  Para a filósofa, a mulher é o outro do 
homem, uma vez que é definida tendo a imagem masculina como 
referência (Beauvoir, 2009). Partindo dessa perspectiva, Kilomba 
(2019) afirma que a mulher negra é, portanto, o outro do outro: 
por não ser homem e nem branca, ela está posicionada em lugares 
sociais muito mais precários.

Nessa direção, é fundamental considerar que as mulheres 
são atravessadas por diferentes marcadores sociais que as con-

4 bell hooks prefere que seu nome seja grafado em letras minúsculas.
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finam, por meio do entrelaçamento das opressões estruturais 
de gênero, raça e classe, em determinados lugares da estrutura 
social caracterizados pela vulnerabilidade, subalternidade e 
pela restrição do acesso a direitos. Para Collins (2019), esses 
marcadores conformam um poderoso sistema de opressão que 
transforma diferenças em desigualdades, que são, por sua vez, 
produzidas e reproduzidas socialmente.

Esse confinamento em lugares sociais subalternos está dire-
tamente relacionado ao fenômeno que Patrícia Hill Collins vai 
chamar de imagens de controle, entendidas como um conjunto de 
estereótipos, construídos para justificar a desumanização, a opres-
são, a violação e a exploração das mulheres negras (Collins, 2016). 

Sobre esse ponto, é importante ressaltar que esses estereó-
tipos foram construídos tendo por base a ideia de que os corpos 
femininos negros são destituídos da capacidade de pensar. Esse 
processo de desumanização das mulheres negras foi gestado du-
rante o período escravocrata e ainda continua vivo e cristalizado 
no imaginário social (hooks, 1995; 2019). 

Em sociedades pluriculturais e multirraciais, como as latino-
-americanas, o racismo impacta as relações de gênero produzindo 
hierarquizações que exigem o desenvolvimento de perspectivas 
analíticas como as sugeridas pelo pensamento feminista negro 
(Carneiro, 2003).  Nessa direção, é imprescindível, tal como apon-
tam Alcoof e Poter (2003), que a categoria gênero esteja articulada 
às dimensões de raça, classe, sexualidade, idade etc. No Brasil, 
Lélia Gonzalez já apontava a necessidade do desenvolvimento 
de uma agenda feminista que considerasse a especificidade das 
mulheres latino-americanas, sobretudo as negras e indígenas. 
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Ao considerarmos a especificidade da realidade brasileira, a 
articulação das opressões de gênero e raça produz um sistema 
que faz com que as mulheres negras experimentem uma realidade 
de marginalização social (Gonzalez, 1984; Carneiro, 2003; Bair-
ros, 1995). Esse lugar de marginalidade peculiar (Bairros, 1995), 
construído pela conjugação do racismo e do sexismo, produz, nas 
palavras de Sueli Carneiro, uma situação de “asfixia social”5 que 
estrangula as mulheres negras e as mantém confinadas e pressio-
nadas na base da hierarquia social (Carneiro, 2020).

Considerando essa realidade e as perspectivas aqui aponta-
das, a seção seguinte tem por objetivo demonstrar como a crise 
causada pela Covid-19 acentua e acelera essa asfixia. 

Pandemia e os impactos sociais na vida das mulheres negras6

As consequências da pandemia são de diferentes ordens e 
o impacto social-econômico mais expressivo é a perda de ren-
dimento de uma quantidade significativa de pessoas que estão 
alocadas em atividades informais no Brasil. Os trabalhadores e as 
trabalhadoras informais vivenciam de maneira mais aguda a crise 
instalada. Por estarem à margem da proteção social, em caso de 

5 Expressão cunhada por Sueli Carneiro, que inspirou o título deste texto. 
6 No texto aqui apresentado utilizo a categoria negra, construída pela soma das 

categorias preta e parda. Essa junção é justificada pelo fato de indicadores 
sociais do grupo preta e parda serem muito semelhantes e, ao mesmo tempo, 
muito diferentes do grupo branca. Essa postura tem sido adotada por diversos 
estudos que têm por objetivo discutir as diferentes nuances da desigualdade 
racial no Brasil. As populações amarelas e indígenas foram retiradas da análise 
por questões de representatividade amostral. 
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adoecimento e impossibilidade de continuar na atividade, ficam 
completamente desprovidos economicamente.

Segundo dados da PNAD, no quarto trimestre de 2019 mais 
de 38 milhões de pessoas estavam na informalidade7 no Brasil. 
Deste total, as mulheres são maioria e, entre elas, há predomínio 
das mulheres negras (47,8%), enquanto as brancas somam 34,7%. 

É importante dizer também que as mulheres são maioria 
quando se considera os indicadores de desemprego, 13,1% no 
quarto trimestre de 2019, enquanto entre os homens o índice foi 
de 9,2%. Entre as mulheres desempregadas, as negras são maioria, 
demonstrando o peso da conjugação dos atributos de gênero e 
raça que dificultam a inserção desse grupo no mercado de trabalho 
(Lima; Rios; França, 2013). 

Os dados da PNAD Covid-19 estão em consonância com esse 
diagnóstico: as mulheres são maioria entre as pessoas que disse-
ram estar desempregadas (61,6%). Entre essas, as negras marcam 
presença majoritária (59,1%), conforme indica o gráfico abaixo:

7 É importante ressaltar aqui que não há consenso, entre as abordagens que 
a analisam, sobre o conceito de informalidade. Contudo, há o entendimento 
comum de que seu caráter é polissêmico quando referido às diferentes rela-
ções de trabalho.
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Gráfico 1 – Mulheres desocupadas 

Fonte: PNAD COVID - 2020/ mês de agosto. Gráfico elaborado pela autora. 

Considerando os indicadores de desemprego e informalida-
de do final de 2019 e a não implementação de políticas públicas 
sistemáticas que tivessem por objetivo modificar esse quadro, as 
mulheres são maioria entre as pessoas que dependem do auxílio 
emergencial, criado para assegurar uma renda mínima8 às pessoas 
em situação de maior  vulnerabilidade social durante a pandemia. 
Dentre as mulheres que responderam à pesquisa, 51,5% disseram 
que estão recebendo o benefício, enquanto entre os homens esse 
índice é de 48,5%. 

Desagregando as respostas femininas considerando o quesito 
cor, temos que as mulheres negras constituem maioria entre o 
grupo de mulheres que dependem do auxílio emergencial durante 
o contexto de crise sanitária, como demonstra o gráfico abaixo:

8 O auxílio emergencial possibilita o repasse de 600 reais para as pessoas 
que cumprem os critérios estabelecidos. Nos domicílios onde a mulher for 
indicada como responsável pelo sustento de seus filhos e filhas, o repasse 
é de 1.200 reais. 
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Gráfico 2 – Mulheres que estão recebendo auxílio emergencial

Fonte: PNAD COVID - 2020/ mês de agosto. Gráfico elaborado pela autora. 

É importante ressaltar que o auxílio emergencial, como o 
próprio nome indica, é uma medida paliativa com previsão de 
interrupção9 no mês de dezembro do ano de 2020. Tal situação 
colocará, mais uma vez, as mulheres que dele dependem em risco.  

A interrupção do auxílio emergencial alargará ainda mais os 
padrões de desigualdade, especialmente nos lares monoparen-
tais femininos, que somam 11 milhões no Brasil, de acordo com 
dados levantados pelo IBGE em 2018. Destes, 61% são chefiados 
por mulheres negras. As barreiras de acesso a direitos, que se 
tornaram mais agudas durante a pandemia, somadas à futura 
interrupção da transferência de renda, intensificarão ainda mais 
vulnerabilidade das famílias que dela dependem.

Vale ressaltar ainda que os lares chefiados por mulheres ne-
gras são os que mais padecem de condições adequadas de moradia, 
esgotamento sanitário, coleta de lixo, abastecimento de água e 

9 Ver mais em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial
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acesso à internet (IBGE, 2020; Silva, 2020). Além disso, segundo 
dados levantados pela PNAD COVID-19, a maioria das mulheres 
que disseram não ter acesso a itens de higiene e proteção (álcool a 
70%, sabão ou detergente, luvas e máscaras) são negras. 

Os indicadores revelam também que muitas mulheres que 
estavam ocupadas foram afastadas de suas atividades durante 
a quarentena sem manutenção da remuneração. As mulheres 
negras somam 60% desse grupo, enquanto 40% das mulheres 
brancas estavam nessa mesma condição. 

Sobre esse aspecto, vale ressaltar a situação das mulheres ocu-
padas no trabalho doméstico, que é o setor que absorve a maior 
parte da população feminina economicamente ativa no Brasil, 
principalmente as negras (Santos, 2010; Pinheiro, 2019). Segundo 
dados da PNAD do 4º trimestre de 2019, as mulheres representa-
vam 92,4% das trabalhadoras domésticas, das quais mais de 70% 
eram negras e 73,2% não tinham registro em carteira. 

A amostra disponibilizada pela PNAD COVID-19 demonstra 
a manutenção dessa tendência, uma vez que 69,9% das mulheres 
que disseram atuar no trabalho doméstico não têm carteira de 
trabalho assinada e 53,2% delas foram afastadas sem manutenção 
da remuneração. 

O gráfico abaixo demonstra a distribuição das empregadas 
domésticas que foram afastadas do trabalho e tiveram interrupção 
da renda considerando o quesito cor:
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Gráfico 3 – Empregadas domésticas afastadas do trabalho sem manutenção 
da renda

Fonte: PNAD COVID - 2020/ mês de agosto. Gráfico elaborado pela autora. 

O impacto da ausência da renda tem efeitos nocivos na vida 
dessas mulheres, uma vez que compromete a manutenção do 
que é essencial à vida: alimentação, medicamentos e, em muitos 
casos, local de moradia, tendo em vista que, dentre as mulheres 
entrevistadas, as negras somam 56,9% entre as que pagam aluguel.  

É importante discutir também a situação das mulheres que 
continuaram trabalhando durante a pandemia e se depararam 
com a ressignificação e intensificação de algumas dimensões que 
já eram parte de suas vivências. De acordo com a pesquisa “Sem 
parar: o trabalho e a vida das mulheres na pandemia”,10 houve um 
aumento significativo na quantidade de trabalho realizado pelas 
mulheres durante a crise sanitária. 

10 Pesquisa realizada pela organização Gênero e Número, em parceria com a 
Sempre Viva Organização Feminista.  Acesse em: http://mulheresnapandemia.
sof.org.br/
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Essa intensificação do trabalho feminino está diretamente 
relacionada ao fato, já conhecido, de que não há uma divisão 
equilibrada do trabalho reprodutivo. Segundo dados do IBGE, 
em 2019 as mulheres dedicaram, semanalmente, 10h24m a mais 
que os homens às atividades domésticas realizadas no domicílio.

O cuidado com as crianças, com os adultos dependentes e/
ou doentes, a gestão da esfera familiar, em geral, fica a cargo das 
mulheres, uma vez que essas atividades são concebidas tendo por 
referência a tradicional divisão sexual do trabalho, como parte 
de seus papéis de filhas, mães, esposas e mulheres. Vale ressaltar 
também que não há deslocamentos importantes nessas atribuições 
quando essas mulheres estão no mercado de trabalho. Na prática, 
sempre cabe a elas conciliar vida familiar e profissional (Hirata; 
Kergoat, 2007).

Há ainda o trabalho invisível, responsável pela sobrecarga 
mental que afeta tantas mulheres que são também as principais 
responsáveis pelo planejamento e tomada de decisões em seus 
lares, além de estarem atentas às necessidades das pessoas que 
formam o núcleo familiar. 

A situação de pandemia tornou essa sobrecarga ainda mais 
aguda, uma vez que há intensificação não só do convívio familiar, 
mas também desses diferentes trabalhos que assumem tempora-
lidades completamente novas no atual contexto.   

A pandemia tem, em alguma medida, lançado luz sobre essa 
questão, uma vez que a delegação do trabalho doméstico para 
outras mulheres, em geral negras, ficou inviabilizada durante a 
fase mais severa do isolamento. Essa estratégia, utilizada majori-
tariamente pelas mulheres brancas e com formação superior, tem 
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por objetivo minimizar os conflitos e tensões na vida familiar em 
torno das tarefas domésticas. Resta saber se haverá deslocamentos 
importantes, uma vez que é grande o peso das ideologias cons-
truídas pela cultura, que buscam distorcer a realidade e manter 
e naturalizar as relações de poder engendradas pelo patriarcado. 

Apesar da sobrecarga de trabalho ser uma realidade na vida 
das mulheres em seu conjunto, é importante salientar que há di-
ferenças quando se considera a questão racial, na forma como elas 
vivenciam essa situação no contexto de pandemia.  

As mulheres negras, além de serem maioria no trabalho do-
méstico, marcam presença majoritária no setor de serviços, com 
destaque para as ocupações de limpeza nas áreas urbanas, nos 
hospitais, nos condomínios residenciais, nos estabelecimentos co-
merciais e nas empresas públicas e privadas (Chaves, 2014; Souza 
2011). Muitos desses locais, por realizarem atividades essenciais, 
mantiveram-se em funcionamento durante a pandemia. 

Além dessas mulheres estarem expostas e correndo o risco 
de contaminação pela COVID-19 no transporte público e nos 
locais de trabalho, muitas vezes insalubres e sem observação das 
condições mínimas de prevenção, elas precisam também atender 
às demandas domésticas e de cuidado em seus lares, que agora 
foram intensificadas e redefinidas.  

Ainda sendo consideradas as principais responsáveis pelos 
cuidados das crianças e sem possibilidade de compartilhar essa 
responsabilidade, essas mulheres enfrentam inúmeras dificulda-
des, uma vez que não estão contando com o apoio das escolas e 
creches, que interromperam as atividades presenciais em função 
das medidas sanitárias de contenção do vírus. Muitas dessas mu-
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lheres estão tendo que construir estratégias cotidianas de cuida-
do, tais como deixar as crianças com familiares ou contar com a 
colaboração das redes de vizinhança, o que expõe as crianças aos 
riscos de contaminação e à violência, sobretudo sexual. 

Além disso, essas mulheres não estão conseguindo acompa-
nhar as atividades escolares de seus filhos e filhas, agora realizadas 
remotamente. Em muitos casos, muitas dessas crianças não es-
tão conseguindo acompanhar as aulas em um contexto também 
marcado pela exclusão digital e tecnológica (Lima; Moraes, 2020; 
Couto; Cruz, 2020).

Há também mulheres que não encontram outra alternativa 
a não ser a de levar suas crianças para o local de trabalho, ato 
que tem sido muito comum entre as trabalhadoras domésticas, 
sobretudo no contexto de flexibilização do distanciamento social 
no Brasil. Nesses lugares, nem sempre adequados e acolhedo-
res, as crianças estão sujeitas a inúmeros riscos. O caso de uma 
criança de 5 anos que foi deixada sozinha no elevador e caiu do 
nono andar de um prédio de luxo, onde sua mãe, mulher negra, 
trabalhava como empregada doméstica, reflete essa problemática 
(Pena, 2019). 

De outro lado, há mulheres que estão conseguindo cumprir 
as medidas de distanciamento por meio do trabalho remoto. 
Segundo dados da PNAD COVID-19, as mulheres brancas são 
as que mais têm tido a oportunidade de trabalhar remotamente, 
conforme indica o Gráfico abaixo:  
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Gráfico 4 – Mulheres em trabalho remoto

Fonte: PNAD COVID - 2020/ mês de agosto. Gráfico elaborado pela autora. 

Os dados indicam também que o trabalho remoto é realidade 
para mulheres com formação superior. Sobre esse ponto, é im-
portante destacar a rotina das mulheres pesquisadoras, sobretudo 
as que são mães, que diminuíram sistematicamente a submissão 
de artigos para publicação, uma vez que a associação entre traba-
lho doméstico e remoto não possibilita as condições de produção 
que o trabalho intelectual exige (Abreu; Marques, 2020; Castro; 
Chaguri, 2020).

A despeito dessas dificuldades e da sobrecarga de trabalho, é 
preciso ressaltar que as mulheres (brancas) que podem trabalhar 
remotamente, sem grandes oscilações no rendimento e que têm 
a oportunidade de se proteger de uma doença para a qual ainda 
não se tem vacina e nem medicamento, em um contexto em que 
as curvas de contaminação e morte crescem exponencialmente, 
são, em alguma medida, privilegiadas.
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Para finalizar, é importante mencionar o aumento significa-
tivo dos números da violência contra a mulher durante pandemia 
em um país que tem as maiores taxas de feminicídio em todo o 
mundo.  Entretanto, para não realizar uma análise rasa, é impor-
tante ressaltar que a violência contra as mulheres está relacionada 
a fatores histórico-sociais que não são novos.  

Nesse sentido, é importante destacar as contribuições de bell 
hooks, que sugere a utilização da expressão “violência patriar-
cal” como forma de denunciar o caráter estrutural e cultural que 
caracteriza a opressão física e emocional que muitas mulheres 
experimentam na esfera doméstica. Segundo hooks (2019), o 
termo violência patriarcal está diretamente associado à domina-
ção masculina e ao pensamento sexista. Já a expressão violência 
doméstica sugere ações que ocorrem no contexto íntimo, privado, 
e, portanto, pode ser lido como menos ameaçador. 

Tal ressalva é importante, pois evita que transformemos um 
problema social e, portanto, estrutural, em uma questão privada. 
O isolamento social por si só não é o responsável pela violência, 
mas ele tem a habilidade e a potencialidade de evidenciar a invi-
sibilidade da violência que ocorre no espaço privado. 

Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Huma-
nos, as denúncias feitas ao Ligue 180 cresceram 14% nos quatro 
primeiros meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano 
passado. De acordo com o Atlas da Violência divulgado em 2020, 
as mulheres negras representam 68% do total de mulheres assas-
sinadas no Brasil (IPEA, 2020).

Considerando todos esses elementos, podemos dizer que o 
contexto de pandemia trouxe à tona, no mundo inteiro, os indi-
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cadores de violência patriarcal (Roso; Matos; De Souza, 2020). 
Pensar e investigar o espaço do lar sob essa perspectiva significa 
lançar luz a inúmeras problemáticas que intensificam a opressão 
vivenciada por várias mulheres em seus lares desde sempre e, 
especialmente, nesse momento de pandemia.

Considerações Finais

Com base no exposto, é possível constatar que as mulheres, 
sobretudo as negras, são mais atingidas pela crise que nos assola. 
O desemprego; a precariedade das condições de vida, intensifica-
das no contexto de crise; o risco de adoecimento; e a sobrecarga 
de trabalho confinam essas mulheres na base da hierarquia social, 
onde são asfixiadas pela pressão exercida pela estrutura opressora.  

Enquanto as mulheres brancas estão sobrecarregadas com 
a articulação entre trabalho remoto e trabalho doméstico e de 
cuidado, as mulheres negras perdem seus empregos e seus rendi-
mentos. Enquanto as brancas tentam organizar a espacialidade de 
seus lares para a realização do trabalho remoto, das atividades de 
produção intelectual e das atividades escolares de suas crianças, as 
mulheres negras lutam para continuar tendo condição de manter 
o aluguel e encontrar um lugar seguro para deixar seus filhos e 
filhas enquanto saem para trabalhar utilizando o transporte pú-
blico, um dos principais vetores de contaminação. 

Contudo, é preciso considerar o fato de que “a margem” 
é, sem dúvida, um local de opressão, mas, como nos ensinam 
bell hooks e Krada Kilomba, ela pode ser também um lugar de 
resistência. Gostaria de terminar este texto dando visibilidade 
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para as importantes iniciativas11 que as mulheres negras têm 
protagonizado. Apesar de todas as dificuldades que marcam suas 
vivências, elas resistem e dão suporte a outras mulheres que tam-
bém estão em situação de vulnerabilidade social e/ou enfrentando 
situações de violência.12 Há nas diferentes comunidades inúmeras 
iniciativas que têm por objetivo distribuir alimentos, máscaras e 
sabão, bem como contribuir com o processo de conscientização e 
divulgação das principais estratégias de prevenção à contamina-
ção pela Covid-19. Essas iniciativas populares revelam a ausência 
do Estado na proposição de ações coordenadas no processo de 
enfrentamento à crise. 

Os dados aqui apresentados descortinam problemas, que 
por serem negados, não são encarados. Dentre outras coisas, é 
necessário que a agenda do debate público discuta as opressões 
que têm origem na articulação entre sexismo e racismo que foram 
agravadas no contexto pandêmico em curso. 

As questões aqui analisadas sugerem ainda o quanto é impor-
tante traçar estratégias de enfrentamento à crise que não levem 
em conta somente a necessária recuperação econômica, mas que 
coloquem no centro a preservação da “vida” em suas múltiplas 
dimensões. 

11 Curva das mães, idealizada pelo Coletivo Massa e pelo Instituto Casa Mãe. 
O projeto oferece ajuda financeira, apoio psicológico e suporte educacional 
e jurídico para mães solo durante a pandemia. 

12 Leia mais em: http://www.generonumero.media/mulheres-negras-
protagonismo-violencia-genero-coronavirus/
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Quilombos, práticas e 
organização de mulheres em 
Conceição das Crioulas/PE

Givânia Maria da Silva 

Introdução 

O Kilombo sintetiza tudo isso, potencializado no indivíduo e no 
grupo de indivíduos territorializados em qualquer área, delimitada 
pelo espaço visível, invisível e, finamente, pelo cosmo. (Beatriz 
Nascimento).

A Constituição Federal de 1988, por meio do Art. 68 do Ato 
das Disposições Constituições Transitórias – ADCT –, garante 
que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que este-
jam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. O reconhe-
cimento dos quilombos como sujeitos de direitos é fruto de uma 
longa história de resistência dos africanos escravizados no Brasil 
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e suas descendências. Forjados como movimento de resistência 
ao sistema escravista e em busca de liberdade, os quilombos re-
presentam parte da luta dos negros contra a opressão e violência 
impostos por meio da escravidão.

Ao reconhecer os quilombos como sujeitos de direito, re-
conhece-se também seus territórios e suas características. Seria 
assim se a sociedade brasileira não fosse estruturada no racismo, 
com o pensamento colonial que perpassa todas as instituições 
públicas e privadas e dificulta o acesso dos quilombos aos direitos, 
mesmo aqueles constitucionalmente assegurados. Para o Estado, 
quilombos e terras quilombolas são:

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo cri-
térios de auto atribuição, com trajetória histórica própria, dotados 
de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 
negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.    
§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, 
social, econômica e cultural. (Brasil, decreto nº 4887/2003).

Historicamente os movimentos negros reivindicaram o re-
conhecimento da identidade, da história e lutas dos negros(as) 
no Brasil, durante e após a abolição. Isso só veio se materializar 
na Constituição Federal de 1988. Na perspectiva do movimento 
negro brasileiro, o termo quilombo sempre significou espaço de 
resistência e emancipação política, contudo, “obedecendo a uma 
lógica africana e que para compreendermos se faz necessário saber 
também o que acontecia em algumas regiões africanas” na época 
(Munanga, 1996, p. 58). 
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Os mais de 300 (trezentos) anos de escravização legal no Bra-
sil e os 100 (cem) de negação existencial pelo Estado, sem qual-
quer lei de amparo ou de proteção dos quilombolas, colocaram os 
quilombos em profunda invisibilidade. O fato de a Constituição 
Federal de 1988 ter reconhecido as comunidades quilombolas 
como sujeitos de direitos, embora uma conquista importante, não 
trouxe ganhos imediatos para esses grupos. Além disso, muitos 
danos no campo material e imaterial já haviam acontecido. 

No campo material é importante perceber a ausência de polí-
ticas de saúde, educação, reconhecimento e regularização fundiá-
ria dos territórios quilombolas, entre outras questões, colocando 
os quilombos em situação de vulnerabilidade e de desigualdade 
social, acarretando prejuízos econômicos, culturais e políticos.

No campo dos bens imateriais, podemos apontar alguns, 
como: a desvalorização e invisibilização de seus saberes, de as-
pectos de suas culturas, de lugares sagrados e práticas religiosas 
que deixaram de existir ou foram esquecidas em virtude das mu-
danças e dos violentos processos de expropriações que geraram 
e continuam gerando muitos conflitos. A “desterritorialização/
territorialização, ou seja, a resistência frente às contínuas tenta-
tivas de retiradas de seu espaço de pertencimento” (Anjos et al., 
2008, p. 181), fragilizam as comunidades quilombolas por terem 
em seus territórios práticas comunitárias e modos de vida to-
mados por culturas hegemônicas, que em muitos casos, para se 
afirmarem, violam direitos dos quilombolas, quando não matam.

Diante desse quadro, podemos dizer que os quilombos viveram 
e vivem constantes negações de seus direitos. A Coordenação Na-
cional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ e 
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da ONG Terra de Direitos publicaram em 2018 uma pesquisa onde 
encontramos várias características de violação de direitos, entre 
essas, práticas de genocídio, de criminalização de suas organizações, 
de epistemicídio e que ferem a dignidade humana, mostrando que 
entre 2016 a 2017 o número de assassinatos de lideranças qui-
lombolas aumentou em 350%,1 sendo que as mulheres tem peso 
significativo nesse aumento. O agravante em relação às mortes de 
lideranças femininas é que são acompanhadas de outros crimes 
brutais, estupros e queima de corpos, para ficar apenas nestes.

O número de ocorrências de assassinatos de mulheres no período 
mencionado coloca em discussão os seguintes elementos: (1) as 
violências contra mulheres são invisibilizadas com subnotificação 
dos casos de assassinatos de lideranças quilombolas mulheres;  
(2) muitos casos são considerados como feminicídio comuns e 
não decorrentes da luta pelo território e/ou defesa dos direitos 
humanos; (3) a exposição das mulheres a maior risco registra-se, 
sobretudo nos últimos anos, quando passaram a assumir papéis de 
liderança pública. O feminicídio, no contexto da luta pelo território, 
é tema que merece aprofundamento e será objeto de análise em 
capítulo específico. (Conaq & Terra de Direitos, 2018, p. 54).

É preciso considerar que ainda existem marcas profundas 
do processo de escravização; suas ramificações estão presentes 
nos dias de hoje, revestidas do que se convencionou chamar de 
modernidade. Talvez possamos dizer que essa seja uma das fa-
ces da colonialidade que se apresenta aos povos e comunidades 
tradicionais e tem as mulheres como alvo. Um dos argumentos 
para a brutal violência a esses grupos é que seus modos de vida, 

1 http://conaq.org.br/
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principalmente sua relação com a terra, impedem o desenvolvi-
mento do Brasil: índios e quilombolas (Silva, 2012).

Outro argumento é que esses grupos precisam sair do atraso, 
ou seja, novas formas de colonialidade se fazem presentes com 
discursos e roupagens novas, apresentados como a moderni-
dade. O Brasil possui um processo de colonização em curso, ou 
pelo menos os grupos mais vulneráveis, a exemplo de negros, 
índios, mulheres. Os chamados periféricos continuam subme-
tidos a condições extremas de desigualdade. O que é entendido 
por modernidade muitas vezes tem como fim as vidas humanas 
e inumanas nesses territórios. Na mesma dimensão, se apagam e 
silenciam conhecimentos ancestrais historicamente vivenciados e 
praticados nesses territórios por esses sujeitos. Portanto, quilom-
bos como espaços de luta, resistência, insurgência, ressignificação, 
reinvenção e persistência são também espaços de emancipação e 
construção de conhecimento. O encontro com a “modernidade” 
na verdade é o confronto de seus modos de vida com práticas 
hegemônicas, principalmente em relação às questões ambientais, 
que colocam os quilombolas, indígenas, ribeirinhos, como em-
pecilhos para o crescimento do Brasil, quando na verdade são 
as práticas devastadoras e degradadoras do meio ambiente que 
agridem e violam direitos. 

Por outro lado, nos quilombos as mulheres quilombolas 
são parte do tecido social e das lutas por direitos individuais e 
coletivos, e nem sempre têm suas ações visualizadas. Assim, as 
práticas organizativas e de luta pela terra das mulheres quilom-
bolas caracterizam-se como um feminismo negro, um feminismo 
quilombola ou um quilombismo feminino? 
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Debatendo o papel do feminismo, bell hooks (2019) sinaliza 
que o fato de não estarmos organizadas numerosamente ou par-
tilhar nossas análises não nos coloca como feministas e nem nos 
dá independência dele. Ao olharmos as experiências das mulheres 
quilombolas de Conceição das Crioulas, que lições ou confluências 
encontramos entre as práticas destas e as perspectivas do feminis-
mo negro? São respostas que não podem ser dadas sem que essas 
construções se deem com elas, a partir de suas especificidades 
culturais, políticas e territoriais.

Conceição das Crioulas: terra, mulher e re  sistência

Conceição das Crioulas é um quilombo localizado no semiá-
rido do sertão pernambucano, formado no século XVIII por um 
grupo de 6 (seis) mulheres, identificadas como: Mendencha Fer-
reira, Francisca Macário, Romana, Francisca Presidente, Germa-
na e Francisca Ferreira. Em 1802, se tornaram donas de uma área 
correspondente a três léguas em quadra,2 território reconhecido 
como a área pertencente aos descendentes das crioulas. Francisca 
Ferreira, segundo relatos orais, era a líder do grupo.

Numa sucessão de lideranças de mulheres nesse quilombo, 
as atuações políticas das mulheres são diversas, assim como são 
diversas as formas de expressar essas lutas. Uma dessas formas é 

2 Légua era a denominação de várias unidades de medida de itinerários (de 
comprimentos longos) utilizadas em Portugal, Brasil, e em outros países, até 
a introdução do sistema métrico. As várias unidades com esta denominação 
tinham valores que variavam entre 2 e 7 quilômetros.
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uma linha de 11 bonecas feitas com fios de caroá,3 cujas histórias 
de resistência representam lutas antirracistas e antimachistas e um 
jeito específico de organização de mulheres. 

Por isso, entendemos que as bonecas falam, tem rostos, corpos, 
e trazem para o presente as histórias das mulheres quilombolas que 
fundaram o território de Conceição das Crioulas e das herdeiras 
das crioulas que sucedem e dão continuidade ao processo de busca 
por emancipação e liberdade naquele território. Podemos interpre-
tar tais ações e lutas das mulheres quilombolas de Conceição das 
Crioulas como lutas de gênero, ou uma forma de pensar e viver o 
feminismo negro? Defendo que tal conceituação deva ser o resul-
tado do diálogo com as mulheres, e não sobre as mulheres.

O que nos ensinam as mulheres quilombolas de Conceição 
das Crioulas, nas suas variadas formas de atuação política, nem 
sempre nominadas como feminismo, ou apenas como grupo de 
mulheres na agroecologia, nas artes, na saúde, na educação, no 
empreendedorismo, na cultura, na organização social e na histó-
ria? Se olharmos para as bonecas, vamos perceber a diversidade 
de atuação das mulheres, seja no passado ou no presente.

Descreveremos parte resumida dos perfis e atuação das bo-
necas – bonecas de Conceição das Crioulas.

3 O caroá (nome científico: Neoglasiovia variegata), também conhecido como 
gravatá, gravá, caruá, croatá, caraguatá e coroatá, é um tipo de bromélia de 
poucas folhas, com flores vermelhas ou rosadas. Seu nome vem da palavra em 
tupi kara wã, que significa talo com espinho. É uma planta resistente e típica 
das áreas de Caatinga. As folhas do caroá fornecem fibra para a confecção 
de barbantes, linhas de pesca, tecidos, cestos, esteiras e chapéus, além de 
outras peças artesanais e decorativas. Disponível em: http://www.cerratinga.
org.br/caroa/. Acesso em: 12 out. 2020.  
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Francisca Ferreira – (em memória) uma das seis primei-
ras mulheres a chegarem no território. O quilombo foi fundado 
no século XVIII por um grupo de 6 (seis) mulheres, entre elas 
Francisca Ferreira, cuja história oral conta que era a líder do 
grupo. Não se tem certeza do local exato de onde vieram, mas 
sabe-se que, ao chegarem no local, fixaram residência entre 
duas principais serras, serras que também são femininas: Serra 
das Crioulas e Serra das Princesas. Não se sabe se as princesas 
eram as mesmas crioulas, pois a recuperação da história do Qui-
lombo de Conceição das Crioulas, de quem eram as crioulas, de 
suas alianças com o povo indígena Atikum, das articulações e 
estratégias locais para se manterem no território, só ocorreu na 
década de 90, quando os quilombolas de Conceição das Crioulas 
tomaram o fazer e pensar a educação como instrumento de luta 
política (Araújo, 2008; Silva, 2012; Nascimento, 2017; Rodrigues, 
2017). Esse silenciamento durante anos contribuiu para perdas de 
partes importantes da história, que pelas memórias e oralidades 
não foram mais recuperadas. 

Maria Emília (Dona Liosa) – descendente das crioulas e 
historiadora popular. Responsável em grande parte pela recons-
trução da história de Conceição das Crioulas. Dona Liosa, histo-
riadora crioula, conta a história através dos registros de memória 
do que ouvia de sua avó e bisavó e mostra como a memória per-
manente (Araújo, 2028) precisa ser valorizada nesses locais, pois, 
em muitos casos, é a única fonte de registros.
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Josefa Maria– artesã do caroá e da palha do catoleseiro4 
(espécie de palmeira nativa). Descendente das crioulas e dos 
Atikum. “Zefinha” herda de suas ancestrais, sejam crioulas sejam 
Atkum, a arte do trabalho com a palhas e fibras do caroá. O fio 
do caroá é a matéria-prima das bonecas – uma delas surge em sua 
homenagem.

Antônia Maria (Antonia de Maezinha) – (em memória) 
artesã do fio do algodão. As crioulas fiavam em engenho de ma-
deira. Assim, com esse conhecimento herdado de suas ancestrais, 
Antonia de Maezinha ajudou a contar parte da história e a relação 
do quilombo de Conceição das Crioulas com o algodão. Herdeira 
da arte de fiar, lembra que as crioulas arrendaram uma área de 
3 (três) léguas em quadra e pagaram com o dinheiro do fio do 
algodão. As mulheres levavam a produção do fio do algodão para 
vender na cidade de Flores, uma das cidades mais antigas do sertão 
pernambucano.

Ana Belo – (em memória) historiadora local. Foi uma fonte 
viva no processo de reconstrução da história das crioulas. Uma 
historiadora, uma estrategista, uma fortaleza. É a melhor defi-
nição para aquela mulher que quem conheceu, jamais esquece. 
Vó Ana, como netos/as e sobrinhos/as a chamavam, era uma 

4 Uma palmeira, Syagrus cearensis, que produz coco-catolé, típico da Mata 
Atlântica. Outras palmeiras também são chamadas de catolé, entre elas a 
Syagrus smithii, ameaçada de extinção, e a Syagrus cearensis, de ampla 
ocorrência no estado do Ceará, como sugere o nome. Nos trópicos, os cocos 
são muito apreciados, tanto pelos turistas como pelos nativos. No Brasil, seus 
maiores cultivadores estão localizados no Nordeste e no estado do Pará. O 
coqueiro gosta de clima quente e úmido. Disponível em https://pt.wikipedia.
org/wiki/Catol%C3%A9. Acesso em: 16 out. 2020.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catol%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catol%C3%A9
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mulher de poucas palavras. Mulher de escuta, do conselho e da 
orientação. Em meio aos conflitos pela retomada do território 
entre 1990 a 2009, quando mulheres e homens de Conceição das 
Crioulas resolveram lutar para retomar o território, Ana Belo 
tinha sempre algo a dizer. Na sua cozinha, com uma voz mansa, 
ensinava o que deveria fazer e alertava para o que não podia fazer 
nesse enfrentamento. Hoje, com parte das terras recuperadas para 
e pelos descendentes das crioulas, a boneca Ana Belo é símbolo 
de uma terra de mulheres.  

Lourdinha – professora, liderança e artesã do caroá e tam-
bém do algodão. Atual coordenadora da Associação Quilombola 
de Conceição das Crioulas – AQCC, entidade representativa do 
território. Uma mulher que mistura, arte, agroecologia, educação 
e organização para defender o território, e por isso é uma boneca 
– a boneca Lourdinha.  

Júlia – (em memória) artesã do caroá, manteve os conheci-
mentos sobre como tratar os fios do caroá. Fazia cordas, bolsas e 
sacos para o uso doméstico. Foi com esse trabalho que ela recu-
perou o manuseio do caroá, sem danificar, degradar o ambien-
te. Estabeleceu uma relação entre as pessoas do território com 
plantas (planta nativa do bioma caatinga), por gerações seguidas. 
Guardou, por anos, a fórmula de lidar com o caroá, ambiental-
mente sustentável. Assim, com palavras poucas e suaves, Júlia foi 
capaz de contribuir com o processo de recuperação da história 
das crioulas. Contar, memorizar parte da história silenciada por 
muitos anos com suas mãos, na confecção de bolsas e cordas, feitas 
com fios do caroá, é um jeito de tecer, escrever e compartilhar o 
papel político das mulheres do passado, presente e futuro.
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Madrinha Lourdes – artesã do barro. Criada em meio a 
mestras e mestres do trabalho com o barro, guardou e repassou 
para as novas gerações o manuseio e a fabricação de várias peças 
de barro (potes, panelas etc.). Barro, terra, mulher. O quilombo 
de Conceição das Crioulas é uma terra de mulheres. “Em terra 
de mulher, mulheres não morrem”, diz Neusa Gusmão, em uma 
palestra recente (2020). Foi com o barro que ajudou a contar parte 
da história das crioulas, deu educação aos seus filhos e filhas e 
trouxe a memória das crioulas. Por isso, também é boneca: Ma-
drinha Lourdes.

Generosa – animadora da comunidade e catequista. Respon-
sável pela animação dos festejos da comunidade. O quilombo de 
Conceição das Crioulas é fundado com a junção do feminino, as 
crioulas e Nossa Senhora da Conceição. Contam os mais velhos 
e mais velhas, que após a chegada das crioulas, uma pessoa iden-
tificada como Francisco José se junta ao grupo e traz consigo a 
imagem de Nossa Senhora da Conceição. As crioulas fizeram uma 
promessa à “Santa”, que se elas se tornassem donas das terras que 
ora habitavam, doariam um pedaço para uma capela do festejo 
de Nossa Senhora. A promessa se cumpriu. Em 1082 elas se tor-
naram donas das 3 (três) léguas em quadra. A capela foi feita e, 
desde então, Conceição das Crioulas é um lugar de fé, liderado por 
mulheres – crioulas e Nossa Senhora da Conceição “das crioulas”.

A característica da religiosidade católica está presente não 
só no nome da Comunidade, mas nos próprios relatos e marcos 
históricos dentro do território, além ser de um negro – Francisco 
José fugido de guerra, que trouxe consigo uma imagem de Nossa 
Senhora da Conceição. (Araújo, 2008, p. 78).
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Mãe Magá – (em memória), parteira e médica da medicina 
e conhecimento local. Segundo ela, fez mais de 1.000 partos hu-
manizados dentro e fora da comunidade. Era a mãe e comadre de 
todas as mulheres da comunidade. Numa terra de mulheres, uma 
mão segura a outra. Margarida Dominga (Mãe Magá), era a mãe 
do quilombo. Era por ela que as mulheres chamavam quando 
entravam em trabalho de parto. Eram seus conhecimentos que 
faziam com que ela soubesse quando uma mulher teria um parto 
normal ou não. Sem serviços de saúde durante séculos, as mu-
lheres não contavam com serviços médicos (pré-natal) durante 
a gravidez. Era Mãe Magá que, em grande medida, cumpria esse 
papel. Não se sabe quantas mulheres ela ajudou a dar à luz. Só se 
sabe que todas as mulheres e homens quilombolas, ou da região, a 
chamavam de comadre, posição que ocupam as parteiras. E todas 
as pessoas mais jovens do que ela a chamavam de mãe maga – a 
mãe do quilombo. Essa é a boneca Mãe Magá. 

Valdeci Maria – uma das principais lideranças da comunida-
de. Artesã do barro, do caroá e do fio do algodão. Hoje, cadeirante, 
continua tocando vários projetos na comunidade, entre eles uma 
fábrica de roupas feitas do algodão cru e bordadas. Uma força e 
fonte de inspiração. Em meio ao seu ativismo político, sofreu 
um dos mais duros golpes: um acidente ao qual não se imaginava 
que sobreviveria, e que levou quatro lideranças, entre elas três 
mulheres. Valdeci Maria ficou cadeirante. Se, para muitos, esse 
seria o fim, para Val, como carinhosamente é conhecida na comu-
nidade, foi o começo de uma nova vida de ativismo e luta política, 
superando as barreiras do machismo, do racismo e agora da de-
ficiência. Responsável por várias ações na comunidade, procura 
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recuperar a ligação que esse território tem com o algodão, fazendo 
e bordando roupas. É uma mestra do saber agroecológico, do 
artesanato e das plantas medicinais. Desenvolve várias pesquisas 
com plantas locais, antes tratadas como sem serventia, hoje como 
alimentos e remédios. É a boneca mais jovem entre as 11 (onze) 
bonecas de Conceição das Crioulas. 

É importante destacar que apenas Francisca Ferreira e Mãe 
Magá não viram sua passagem para bonecas. Todas as outras 
se viram bonecas contando suas histórias e a do seu território. 
As mulheres em forma de bonecas cantam, contam, produzem 
sentidos e protagonizam as lutas no território quilombola de Con-
ceição das Crioulas pelo papel que cada uma exerce como agente 
ativo da organização local, com sua diversidade e atuação política. 
Essa é uma das formas de pensar a luta, de construir estratégias e 
de fortalecer identidades coletivas e individuais. São as bonecas 
que anunciam o desejo de liberdade e denunciam a violência nas 
suas muitas formas. São elas que educam com suas histórias e 
mostram que é possível, sem perder o belo que existe em cada 
boneca, apresentar a produção, a arte, a educação, a organização, 
a memória e a ancestralidade. E assim seguem as mulheres de 
Conceição das Crioulas, na busca por liberdade e política: 

Outra particularidade de Conceição das Crioulas é o fato de que o 
empoderamento e protagonismo feminino atravessam a história 
da comunidade: pessoas como as Crioulas fundadoras, Agostinha, 
Margarida, Francisca Ferreira (uma das fundadoras, a mais apon-
tada nas entrevistas), Ana Belo, Generosa e outras, até a atualidade, 
afirmam a força das mulheres de Conceição das Crioulas. (Araújo, 
2008, p. 78).
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As ações das mulheres quilombolas em Conceição das 
Crioulas podem ser narradas e interpretadas, a meu ver, de 
diversas formas, mas apresentarei apenas três. A primeira leitura 
seria de que se trata de um trabalho intelectual de mulheres, saindo 
da compreensão de um modelo único de intelectual e sua base de 
formação. Essa é uma questão política e ainda em aberto. O que 
se percebe como intelectual para os povos e comunidades tradi-
cionais não está ligado exclusivamente aos espaços acadêmicos. 
São outras bases de conhecimentos e de saberes. São sabedorias 
individuais e coletivas advindas de outras visões de mundo, mas, 
sobretudo, de sua herança africana. 

A segunda leitura é que nessa ação há um conjunto de ciên-
cias próprias daquele território, ciências essas que não obedecem 
à lógica hegemônica, mas produzem e têm sentidos. A terceira 
leitura seria de que estamos diante de um processo organizativo e 
educativo de mulheres quilombolas, capaz de atravessar séculos e 
de se manter até os dias de hoje, resistindo para existir e pertencer 
em seus territórios.

Por isso, para falar das ações e força dessas mulheres, penso 
com Viveiros de Castro (1996, p. 117), que afirma que “os animais 
são gente, ou se veem como pessoas”. Eu diria: as bonecas crioulas 
são vidas, são as histórias de resistência e existência das mulheres. 
Elas são produto de vários conhecimentos construídos a partir da 
herança das mulheres que chegaram nesse território. Elas repre-
sentam as muitas identidades e atuação política das mulheres em 
diversos campos do conhecimento.

As bonecas são produtos de uma ciência ancestral que, para 
chegar ao estágio de bonecas, aprendeu a falar, contar suas his-
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tórias e as histórias do território, afirmar suas identidades indi-
viduais e coletivas. Elas também aprenderam a lutar para per-
manecer e retomar seu território, invadido entre 1910-1940 por 
fazendeiros da região (além do território, corpos, mentes, saberes, 
cultura, produção e economia foram afetados e violados). Direitos 
foram negados e histórias apagadas. As bonecas nos apresentam 
esse território, o quilombo de Conceição das Crioulas, com seus 
rostos, vozes, significados e corpos reinventados e revestidos de 
histórias reconstruídas e ressignificadas. 

Cabe-nos, portanto, aproximarmos dessa perspectiva de 
mundo e sem estereotipá-la, aprender com mulheres quilombolas 
que também são bonecas e que fazem ciência para reescrever, 
recontar, ressignificar suas narrativas e seus anúncios de liber-
dade e de resistência. Contudo, será necessário compreender e 
fortalecer as denúncias contra as muitas formas de manifestações 
de violências e opressões sofridas, sejam elas físicas, patrimoniais, 
psicológicas, epistêmicas e simbólicas, em Conceição das Crioulas, 
que refletem realidades de muitas mulheres. Essa talvez seja uma 
nova forma de ler as teorias do feminismo negro, sem enclausurar 
seus múltiplos sentidos e perspectivas em apenas uma forma de 
ver e ler as lutas de mulheres. Assim, são as lutas pela terra/terri-
tório, são as lutas das mulheres, que como bonecas, nos contam 
muito sobre suas organizações, produções, empoderamentos e 
afirmação de direitos.
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Conclusão 

A terra/território do Quilombo de Conceição das Crioulas 
está no meio desse pertencer, que não significa apenas um espaço 
geográfico, mas, sobretudo, um espaço de disputas por identidade 
e poder político na região. Mas é, acima de tudo, uma terra de mu-
lheres. O que podemos apreender de tudo isso é que a identidade 
enquanto construção social foi forjada a partir de relações, ora de 
alianças e parentesco (índios e quilombolas), ora impulsionadas 
pela opressão – por parte dos fazendeiros.

Há várias contradições no espaço/tempo da fundação de Con-
ceição das Crioulas, sobretudo em função do papel desenvolvido 
pelas mulheres em uma época em que não havia reconhecimento 
e nem condições legais para tal. Isso nos leva a indagar: há, nas 
lutas das mulheres quilombolas, características de um feminismo 
negro que se antecipa aos registros historiográficos? A categoria 
“feminismo”, mesmo qualificada como feminismo negro, fun-
ciona como corpo analítico para pensar as lutas das mulheres 
quilombolas?

São indagações como essas que certamente se farão presentes 
no decorrer da pesquisa. “Não cabe, por isso, discutir o teor de 
verdade dos discursos, mas o contexto no qual eles são produzidos, 
qual seja, o ‘regime de verdade’ dentro do qual o discurso adquire 
significação, se constitui como plausível e assume eficácia prática” 
(Costa, 2006, p. 221). A intelectual e ativista Jurema Werneck 
(2005) aponta uma possibilidade de análise do tema:

Ao nomear a luta das mulheres a partir de sua perspectiva - mulhe-
res brancas burguesas europeias nas décadas a partir de 1970 - as 
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formuladoras iniciais da teoria feminista trouxeram para o con-
ceito recém-criado a perspectiva ocidental e mais, fundada numa 
ignorância profunda acerca das demais mulheres do mundo. Além 
de se fundamentarem num individualismo crescente que teve o 
capitalismo como pano de fundo. (Werneck, 2005, p. 80).

A história de Conceição das Crioulas nos ensina que as lutas 
das mulheres e dos homens negros ocorreram antes, durante e 
depois do processo escravista, ainda que não tenham sido re-
gistradas pela história “oficial”. Hoje, as lutas das mulheres são 
pautadas pelo direito à vida, à saúde, à educação, à moradia, à 
dignidade e, em especial, pela busca da superação dos efeitos do 
machismo e do racismo, sendo que essas lutas continuam sendo 
pouco registradas. 

Tudo isso é o que suspeitamos ser a instrumentalização do 
apagamento e do silenciamento como mecanismos para aprofun-
dar ainda mais as assimetrias entre negros/brancos e homens/
mulheres. Seja qual for a razão dessas ausências, as mulheres 
quilombolas lidam com essas tensões e lutam para falar com suas 
próprias vozes e a partir de seus jeitos próprios de fazer/viver – 
aqui por meio das bonecas feitas com o fio do caroá. A história 
do Quilombo Conceição das Crioulas é recontada oralmente por 
várias gerações e sempre a partir da presença e da força das mu-
lheres. Isso é o que o caracteriza como uma terra de mulheres. 



Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

59

Referências

ANJOS, J. C. et al. Diversidade e proteção social: Estudos Quanti-quali-
tativos das populações de Porto Alegre. Porto Alegre: Century, 2008.

ARAÚJO, E. F. A. Agostinha Cabocla: por três léguas em quadra – a 
temática quilombola na perspectiva global-local. 2008. 217f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Jurídicas) – Universidade Federal da Paraíba, 
Paraíba, 2008.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

BRASIL. Decreto nº 4.887,  20 de novembro de 2003. Regulamenta o 
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demar-
cação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comuni-
dades dos quilombolas de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Diário Oficial. República Federativa do 
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 2003. 

CASTRO, E. Viveiros de. Os pronomes cosmológicos e o perspectivis-
mo ameríndio. Mana 2(2):115-144, 1996.

CONAQ; TERRA DE DIREITOS (org.). Racismo e Violência Contra 

Quilombos no Brasil. Curitiba: Terra de Direitos, 2018. 192p.   

COSTA, Sergio. Desprovincializando a sociologia: a contribuição pós-
-colonial. RBCS v. 21 nº. 60 fevereiro/2006. 

hooks, bell. Teoria feminista: da margem ao centro, tradução Rainer 
Patriota. São Paulo: Perspectiva, 2019 (Palavras negras). 

MUNANGA, K. Origem e História do Quilombo na África. In: Revista 

Usp, São Paulo (28): 56-63, dezembro/fevereiro, 95/96.



Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

60

NASCIMENTO, Márcia Jucilene do. Por uma pedagogia crioula: memó-
ria, identidade e resistência no Quilombo de Conceição das Crioulas 
– PE. Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Sustentável – Uni-
versidade de Brasília, MESPT, 2017.

RODRIGUES; M. D. Silva da.  Política de nucleação de escolas: uma viola-
ção de direitos e a negação da cultura e da educação escolar quilombola, 
125 f. Dissertação de Mestrado – Universidade de Brasília, CDS, 2017.

SILVA. M. G. Educação como processo de luta política: a experiência de 
“educação diferenciada” do território quilombola de conceição das 
crioulas. Dissertação de mestrado – Universidade de Brasília, 2012.

WERNECK, Jurema. De Ialodês a feministas. Reflexões sobre a ação 
política das mulheres negras na América Latina e Caribe. Nouvelles Ques-

tions Féministes – Reveu International e Francophone, v. 24, n. 2, 2005. 



61

Na cena musical e nos bastidores: 
mulheres no Hip Hop nacional

Mateus Cunha

Flavia Rios

O rap nacional passou por várias transformações estéticas 
e culturais, uma delas – ainda pouco estudada – é a crescente 
presença, popularização e reconhecimento de artistas femininas 
no gênero musical, tanto no que se refere à inserção das mulhe-
res na cultura de MCs, como no que se refere ao modo como a 
temática de gênero passou a ser abordada na cultura hip hop. 
Analisando trajetórias de rappers femininas que fizeram sucesso 
nos últimos anos e alguns hits que marcaram as inovações na 
forma como o papel das mulheres passou a ser abordado nas can-
ções, mostraremos como uma cultura – de rua, negra e periférica 
–  eminentemente masculina e machista tornou-se também uma 
cultura mais porosa às produções, interpretações e criações das 
mulheres, especialmente as negras.
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A abordagem desse trabalho é longitudinal, uma vez que 
busca compreender as transformações do estilo musical levando 
em conta o modo como as representações de gênero se alteram no 
tempo, e considerando não apenas as mudanças pelas quais passou 
o estilo musical nessas últimas décadas, mas também as mudanças 
culturais mais amplas da sociedade brasileira, em particular a vi-
sibilidade e a expansão do feminismo no país   (Gonçalves, 2016; 
Rios; Maciel, 2018; Facchini; Carmo; Lima, 2020), que podem ser 
notadas pela difusão do ativismo no tecido social, pelas mudanças 
geracionais e pela intersecção com outras categorias sociais ou 
marcadores sociais da diferença. Para tanto, selecionamos para 
análise dez trajetórias de artistas, assim como contamos com a 
bibliografia especializada no tema.

No que diz respeito às transformações do Hip Hop, a literatu-
ra especializada notou que sob várias perspectivas pode-se afirmar 
que o rap, especialmente, ganhou contornos distintos na virada 
do século XX para o século XXI, com maior profissionalização e 
a necessidade mais crescente da gestão dos negócios (Teperman, 
2015). Marcio Macedo (2019), analisando especialmente a cidade 
de São Paulo, berço do Hip Hop nacional, mostra que é possível 
identificar diferentes momentos chave na trajetória dessa expres-
são cultural a partir da megalópole brasileira. Na própria lingua-
gem da cultura musical, o sociólogo indica um momento inicial 
que vai até o final da década de 1980, marcado pela cultura de rua; 
na sequência, sustenta que a linguagem racial assume com força o 
rap dos anos de 1990, para depois dar lugar a uma  representação 
da periferia, especialmente na primeira década do século XXI. 
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Na mesma direção, mas com enfoque distinto, a análise lon-
gitudinal das letras e das trajetórias dos rappers nacionais levaram 
Mateus Cunha a identificar transformações expressivas na cultura 
Hip Hop, especialmente quando essa passava a ser incorporada 
pela indústria fonográfica e ampliava os seus públicos. Em Do 

Gueto ao Luxo (2019), o sociólogo argumenta que as transforma-
ções econômicas passadas no Brasil, entre 2000 e 2016, levaram 
o Hip Hop a apresentar um discurso de valorização do consumo, 
mas não sem tensão com as origens dos artistas e do próprio estilo 
no país. Por outro lado, a relação com o mercado fonográfico 
teria levado o rap a uma posição diferente no contexto nacional, 
deixando de ser exclusivamente uma cultura de periferia para 
tornar-se um gênero musical da indústria fonográfica, e acom-
panhando tendências do rap internacional. Argumenta ainda que 
a expressão cultural no Brasil já teria alcançado – ainda que de 
forma ambivalente – outras arenas da cultura, como a moda e o 
marketing, algo que tem sido notado e estudado pela também 
pesquisadora no tema, Daniela Santos (2019). A essa abordagem 
se somam outros trabalhos que buscam refletir sobre essa dimen-
são, a exemplo da pesquisa de Soares (2020), que busca “pensar a 
relação entre música, política e consumo” a partir do grupo que 
foi e ainda é o mais importante na cena do Hip Hop nacional.

Do ponto de vista metodológico, conciliamos duas metodo-
logias, uma delas é a análise de conteúdo das letras das músicas, 
acompanhando as contribuições já realizadas por vários analistas 
(Cunha, 2019; Soares, 2020). Além dessas análises, realizamos 
pesquisa documental, especialmente coletando nos grandes meios 
de comunicação as entrevistas e informações sobre as artistas 
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analisadas. Fazemos uso da análise de trajetória, principal recur-
so metodológico, a partir de dados biográficos das rappers, sem 
cair na lógica da ilusão biográfica, como mostra Pierre Bourdieu 
(1986), mas buscando a relação entre ação e estrutura, passado e 
presente, como pensa Charles Tilly (2004) em suas considerações 
sobre itinerários sociais.

Este texto trabalha com a hipótese de que na segunda década 
do século XXI houve uma mudança substantiva no que tange à 
presença das mulheres nessa expressão cultural, o que pode ser 
verificado tanto em termos numéricos, como no estabelecimento 
de algumas artistas solo, ou mesmo na formação de uma rede de 
mulheres do Hip Hop, conforme analisou Ramos (2017).  Toda-
via, este texto não tem como objetivo analisar profundamente os 
processos de apagamentos ou de “coadjuvantização” das mulheres 
durante esse período, pois para isso seria necessário aprofundar a 
análise de mercado e recolher depoimentos das artistas, para que 
pudéssemos entender as relações de poder aí empregadas. Neste 
trabalho olharemos, na verdade, para a virada na participação 
delas, apontando algumas contradições presentes no rap, prin-
cipalmente no dos anos 90. Por outro lado, queremos destacar 
o perfil dessa nova guinada feminina numa cultura que emergiu 
como predominantemente masculina. Ressaltamos que elas emer-
giram num cenário de afirmação de masculinidades negras1 na 
cultura Hip Hop, mas também na crescente expressão do feminis-
mo negro, não apenas nas periferias brasileiras (Medeiros, 2017), 

1 Usaremos aqui a ideia de masculinidades negras, presente em autores como Hen-
rique Restier. Ver Diálogos Contemporâneos sobre homens negros e masculinidades.
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mas também nos meios tecnológicos e comunicacionais durante a 
chamada era digital, conforme mostra Dulci Lima (2020).

De “Vulgares” a “Rainhas”: a dicotomia “vadia” x “mãe” 
como representação feminina no rap dos anos 1990

Durante muito tempo as representações sobre mulheres no 
rap2 foram divididas basicamente entre a figura da “mãe” e da 
“vadia”. A primeira figura era representada como um arquétipo da 
mulher que apesar das dificuldades da vida não se curvou, prote-
geu e apoiou seu filho, independente dos seus erros. Assim, a mãe 
nas letras de rap dos anos 1990 e 2000 é o que mais chega perto de 
um corpo sagrado na terra; ela é muitas vezes apresentada como 
o único oásis de amor em meio a um deserto de ódio, traição e 
violência.  Conforme se vê em Detentos do Rap: “Amor, só de mãe” 

(lançado em 2003). Outro exemplo emblemático é a famosa can-
ção “Negro Drama”, em que a imagem da mulher negra oprimida 
aparece na figura da mãe, subentendida no verso: “Uma negra, e 
uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço” 
(Racionais, 2002). Nessa versão, a figura que emerge é a da mãe 
negra e a crítica social marcando a solidão desta mulher e de sua 
prole numa megalópole representada pelas formas mais insensí-
veis, ou seja, o contraste entre inúmeros edifícios, símbolos de 
modernidade e, paradoxalmente, a representação da indiferença 
expressa na figura semântica da floresta de concreto – em que se 

2 Consultar trabalhos sobre a representação de mulheres no Hip Hop: Identida-
des e representações, de Priscila Saemi Matsunaga, e Rap de batom: família, 
educação e gênero no universo rap, de Mariana Semião de Lima.
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fundem metáfora, ironia e antítese. A imagem antitética revela 
a presença de duas vidas que só têm uma a outra, invisibilizadas 
nessa modernidade cujo progresso acaba por drenar a humani-
dade dos pobres. Nesse sentido, a figura da mãe encarna a crítica 
social; encarna a figura do grupo social oprimido nos grandes 
centros urbanos.

E as que não são “mães”, serão o quê? Serão mulheres re-
presentadas por uma visão estereotipada, que as leva a serem 
associadas a uma série de representações machistas em maior 
ou menor grau, mas que também revela uma afirmação de uma 
masculinidade de homens pobres, negros e periféricos, flagrada 
nos contextos e espaços descritos nas canções. Normalmente essas 
mulheres são divididas entre “vadias” e “de fé”.  Este último tipo 
(a de fé) é entendido como a mulher que tem um pouco do que 
representa a “mãe”, porém está longe de ter o mesmo status. Ela 
é o porto seguro, visita o filho/companheiro/irmão na cadeia, se-
gura a “bronca” e não será traidora. Sua sexualidade é muitas vezes 
exaltada, pois é contida e circunscrita a uma pessoa. “Encontre uma 

de caráter se você puder”, adverte a canção Fórmula Mágica da Paz, 
de Racionais MC’s, em 1997. Já as “vadias” normalmente são re-
presentadas como interesseiras, as que vão levar o homem para a 
“lama”, libertinas, que tem a sua liberdade sexual entendida como 
promíscua. São, pois, como corpos descartáveis e suas intenções 
sempre serão vis. “Mulheres vulgares, uma noite e nada mais”, como 
no álbum dos Racionais MC´s, de 1990, que já faz uma recepção 
ambígua e negativa do feminismo. 

Argumentamos aqui que, para além da construção de um 
sexismo da cultura brasileira (Gonzalez, 1983), é possível en-
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contrar também uma construção de virilidade negra, própria da 
concepção das masculinidades que foram forjadas no contexto 
colonial e pós-colonial (Restier, 2019) e atualizada em contextos 
opressivos, como no cárcere, na marginalidade, nas ruas; marcada 
por violência,  racialização e  estigma, mas também pela sexualida-
de, o crime, o gosto estético, a malandragem, a irmandade, certo 
estilo de vida e uma  linguagem própria.

Durante muito tempo essa postura sexista e esse perfil de 
masculinidade foram criticados pelas mulheres do rap, a exemplo 
de Sharylaine, Dina Di, Nega Gizza. Não só no interior do rap 
essa crítica foi apresentada, mas também fora dele. Não é à toa 
que o Instituto de Mulheres Negras, Geledés, manteve logo no 
início da década de 1990 uma iniciativa para politizar os discursos 
da juventude do Hip Hop, conforme mostra Silva (1999), que 
argumenta que desde aquela década a aproximação do rap com o 
movimento negro e o feminismo das organizações de mulheres 
negras foi relevante para uma crítica interna no rap paulista, in-
fluente no país inteiro.

É importante salientar a contradição de um momento em que 
o rap brasileiro buscava “orientar” e “emancipar” os “manos”, ao 
mesmo tempo que reforçava estereótipos que subjugavam as “mi-
nas”, o que passava também de forma ambígua pela construção da 
masculinidade dos jovens negros das periferias. Se para determi-
nados assuntos, como etnicidade, violência, autoconhecimento, 
entre outros, o rap, ou melhor, os principais grupos masculinos 
da época, mostravam avanços por meio de uma nova leitura so-
cial produzida a partir das suas experiências e de novos olhares 
e novas propostas de ação potentes para a comunidade negra e 
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periférica; por outro lado, no campo do discurso sobre gênero, 
esses mesmos grupos reafirmavam alguns padrões comporta-
mentais sexistas numa tentativa também de se reconhecerem na 
qualidade de homens, posição cara para esse grupo social que tem 
sua masculinidade subjugada sistematicamente por sistemas de 
opressão do Estado e precária inserção no mercado de trabalho.                                                                                

Não estamos aqui cristalizando o discurso de todos os artistas, 
tampouco afirmando que esse discurso era totalmente dominante 
ou exclusivo do cenário rap como um todo (como já citado, artistas 
femininas e alguns grupos masculinos não se guiavam a partir des-
ses discursos machistas), entretanto, o que existe é um recorte dos 
grupos mais relevantes à época e do estilo de rap que se consolidou 
com mais força no rap nacional durante os anos 1990 e início dos 
anos 2000, onde é nítida essa construção das mulheres bipartidas 
nas duas faces do bem e do mal, do materno e da perdição.

De “miliano”:3 mulheres históricas do Rap

Já nos primeiros passos do rap nacional a presença feminina 
era notada. Seria aqui impossível fazer uma catalogação sobre to-
das as mulheres importantes para o crescimento do rap no cenário 
nacional, então utilizaremos como exemplos algumas artistas que 
se consolidaram – se não no cenário musical mais amplo, tendo 
grande respeito no interior da cultura Hip Hop, principalmente 
na “velha escola”. 

3 Gíria paulistana usada entre os rappers, principalmente de São Paulo, mas 
não só, para identificar alguém que se conhece há muito tempo. No caso 
do rap, quem tem uma longa trajetória no circuito. Ou seja, é um termo que 
conota respeito, tradição e antiguidade.
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Sharylaine é a primeira MC feminina, considerada o “marco 
zero” das mulheres com o “mic” na mão. Paulistana, conheceu o 
Hip Hop a partir de bailes blacks que frequentava e logo começou 
a fazer parte do movimento que se estabelecia na estação de metrô 
São Bento, no centro de São Paulo. Sharylaine se fez presente 
numa das principais coletâneas de rap nacional, Consciência Black 
(1989), da gravadora Zimbabwe, com a canção Nossos Dias, que 
em seu refrão já dá o tom do seu posicionamento como MC.

Outra artista que teve grande impacto no rap, ainda nos anos 
1980/90, foi a rapper Dina Di. Artista também da cidade de São Pau-
lo, integrante do grupo Visão de Rua, Dina foi durante algum tempo 
a mais “relevante” rapper feminina no cenário nacional. Isso se deu 
também porque ela construía suas narrativas muito próximas às 
que vinham ganhando força durante esse período dos anos 1990, já 
que a artista havia cumprido pena em presídios femininos e passou 
a ser uma denunciante das violências e realidades vividas dentro e 
fora deles. Ou seja, ela trazia narrativa muito parecida com a que 
vinha sendo relatada pelas principais vozes masculinas do gênero. 
Apesar de muitos discos e músicas feitas com o grupo Visão de Rua, 
sua principal obra é o disco A Noiva do Thock, álbum que por muitos 
é considerado um clássico do rap nacional, onde Dina Di e seus 
companheiros passeiam sobre a vida na periferia, criminalidade, 
amor, família, a partir também de uma cumplicidade. Ganha desta-
que também no álbum uma observação feminina crítica: “Não vê o 
valor da mulher”, onde ela faz uma crítica à masculinidade marcada 
pelo crime, drogas e sexo sem vínculo amoroso, e sugere que a mu-
lher pode transformar o homem, tirando-o da vida louca. Note-se 
que apesar de crítica, sua elaboração não rompe completamente 
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com o parceiro; é uma autonomia relativa e ambivalente. Dina Di 
aparece como o destaque dessa obra icônica do rap nacional. Di, 
infelizmente, faleceu aos 34 anos, em 2010, por complicações no 
parto de sua segunda filha.

A terceira e última rapper que traremos para fechar a lista de 
medalhões do rap feminino é Negra Li, histórica integrante de 
um dos principais e mais conhecidos grupos do rap brasileiro, 
o RZO. Negra Li é, sem dúvida, uma das artistas de rap, entre 
homens e mulheres, com carreira mais consolidada durante todo 
esse tempo. Também por isso, a escolha de constar por último, 
pois ela atravessou gerações e a partir de sua carreira é possível 
analisar algumas transições do rap – e nesse caso específico, do 
rap cantado por mulheres. Negra Li iniciou sua “caminhada” no 
rap com apenas 16 anos, em 1996, quando foi convidada para 
participar do grupo RZO, onde permaneceu até 2004. Durante 
sua carreira como integrante do grupo sempre foi destaque por 
suas letras, mas especialmente por sua voz, ainda que não tão 
explorada na época de grupo. Após sua saída, Negra Li seguiu 
carreira solo. Seus primeiros trabalhos foram em parceria com 
o rapper Helião, também integrante do grupo RZO. Negra Li é 
responsável pelo primeiro grande hit de uma artista feminina 
do rap no cenário nacional: Você vai estar na minha. Lançado em 
2006, foi uma grande explosão, uma música que tem um estilo 
muito mais próximo de um R&B à brasileira. Seu trabalho foi 
um verdadeiro sucesso, tocou em rádios, televisões e apresentou 
a artista para o Brasil, agora com uma nova roupagem, não mais 
do rap incisivo e de cara fechada, mas com uma estética muito 
mais leve, com uma outra sensibilidade. Destacamos que nesse hit 
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o desejo feminino, a sedução e a autoestima formam os alicerces 
da composição de Negra Li.

Negra Li também se notabilizou por suas participações como 
atriz no filme Antônia, também de 2006, que posteriormente virou 
série na maior emissora de TV do Brasil. A artista é ainda hoje 
um dos principais nomes femininos do rap. Foi a primeira mulher 
ligada ao gênero que conseguiu alcançar o mainstream e se consoli-
dar como artista em diversas outras áreas e ritmos ao longo de sua 
carreira. Diferentemente das outras citadas – além, também, de 
artistas como Rubia RPW e Rose MC, que são tidas como “mães 
fundadoras” – Negra Li se mantém relevante nos dias de hoje, fa-
zendo participações em projetos de artistas da nova geração.

“Poetisas no Topo”: A nova escola feminina do Rap

Em seu artigo A nova condição do rap: a rima para além do 

gênero, Daniela Vieira (2020) nos apresenta uma nova fase do rap, 
fase essa atravessada por fatores bem diferentes dos que se deram 
no período das artistas citadas. Uma dessas características seria a 
crescente aparição e popularização de artistas femininas solo, ou 
grupos femininos de maneira expressiva. Podemos citar diversas 
artistas de rap que se estabeleceram de maneira sólida na cena rap 
brasileira, algumas ultrapassando e se tornando artistas de grande 
popularidade no cenário nacional.

Flora Matos, Drik Barbosa, Tassia Reis, Clara Lima, Azzy 
e Karol Conka são exemplos dessas mulheres que alcançaram 
grande espaço dentro do cenário contemporâneo. Flora Matos 
(32) é uma artista de Brasília, responsável por alguns hits que 
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impulsionaram o rap feminino, o que a tornou uma das mais 
expressivas rappers da sua geração. Músicas como Pretin (2011), 
que talvez seja o último grande hit de massa de artistas femininas 
do rap, tendo tocado em rádios e programas de televisão, além 
de Como Faz (2013) e Preta de Quebrada (2017), são mostras dessa 
grande visibilidade e também marcas de um repertório de auto-
nomia das mulheres. Há que se destacar também as participações 
em discos de diversos artistas dentro e fora do cenário do rap, 
como a participação no projeto que culminou no DVD ao vivo 
do grupo de reggae Natiruts, em 2012. Flora é uma das primeiras 
representantes femininas dessa “nova geração” de rappers femini-
nas, que passaram a ganhar grande reconhecimento e visibilidade 
com essas mudanças que ocorreram no rap brasileiro, a partir da 
segunda década dos anos 2000. Assim como Negra Li deu o tom 
carregando o legado das MCs da “velha escola”, Flora deu início 
a uma safra e, principalmente, à presença feminina de maneira 
concreta como nunca antes vista no rap nacional. 

Assim como Flora, Karol Conka (33), rapper curitibana, surge 
também nos primeiros anos da segunda década do século com 
um estilo de rap que foi um marco para sua geração. É uma das 
principais responsáveis por algumas das mudanças que foram 
percebidas no rap nacional na última década. Sua estética – tanto 
na forma de se vestir quanto em sua música (aproximando rap 
da música eletrônica, funk carioca e estilos mais pop) – e sua 
narrativa foram logo abraçadas, não só pelo público consumidor 
de rap, mas pelo público pop, o que a tornou a primeira “diva 
pop” oriunda do rap nacional. Karol tem inúmeros hits, como 
Gandaia, Boa Noite (trilha sonora do jogo de videogame Fifa 14), 
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Bate a poeira (tema de abertura da telenovela adolescente Malhação: 

Viva a diferença), todas as músicas de seu primeiro álbum Batuk 

Freak, de 2013, e o maior hit de todos, Tombei (2015), que fez 
Karol explodir para o grande público em geral. Ela tem ainda 
grande importância além de sua relevância dentro da música, pois 
converteu-se em uma pessoa pública importante e um ícone fe-
minino de sua geração, tornando-se apresentadora de programas 
em canais fechados do Brasil (GNT), além de estabelecer parcerias 
importantes como garota propaganda de marcas de alto padrão, 
como a montadora Mercedes Benz, o que pode servir de termô-
metro para essa mudanças citadas dentro do rap e de seu público 
consumidor, conforme apresentado por Cunha (2019). 

Um dado importante a ser observado é que, assim como 
Flora, Karol não faz parte do eixo paulistano que durante grande 
período centralizou a visibilidade do movimento rap brasileiro, 
principalmente feminino, já que lá estavam as maiores possibi-
lidades de visibilidade, que para a maioria das artistas já eram 
extremamente reduzidas, mesmo no centro, e ainda mais em es-
tados e cidades fora desse eixo econômico. Essa descentralização 
da cena rap paulistana – ou do Sudeste – é um fenômeno que 
está fortemente relacionado às rappers femininas. Essa é uma das 
grandes características dessas mudanças do rap na última década, 
a popularização de artistas das demais regiões do Brasil. Pode-
ríamos falar, pensando em termos de região, em um domínio 
do eixo São Paulo versus Rio de Janeiro, pois este último estado 
também tem figuras de grande envergadura no rap nacional du-
rante os anos noventa e a primeira década dos anos 2000. Porém, 
quando fazemos o recorte de gênero, essa importância diminui 
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consideravelmente, pois no cenário carioca Kamila CDD talvez 
seja a principal representante histórica do rap feminino, e é uma 
das poucas com uma carreira consolidada. Atualmente, artistas 
vêm surgindo, como Ebony, Lourena, Azzy, mas ainda podem ser 
consideradas como “promessas” e em um contexto bem diferente 
dessas artistas mais antigas.  Outra artista que despontou como 
uma das maiores artistas do gênero foi Tássia Reis, paulista de Ja-
careí, com seu “rap jazz” e discurso “afrontoso”. Tássia se levantou 
como o que o rap precisava, a voz suave, que rasga com poder 
no que fala, sem deixar de ser um carinho aos ouvidos. Tássia se 
destacou desde o lançamento de seu primeiro EP, intitulado Tássia 

Reis, em 2014, por sua habilidade e originalidade na escrita e o 
equilíbrio entre a estética rap e o jazz e o soul, tão presentes em 
sua obra. Com o pé na porta, emplacou seu primeiro hit dentro 
do rap com a música No Seu Radinho, se mostrando uma das prin-
cipais letristas do rap da sua geração. Assim se mantém até hoje, 
sua visibilidade só crescendo com o passar dos anos, sendo que 
sua estética musical extremamente original a levou para outro 
patamar. Tássia lançou mais um EP, Outra Esfera (2016), e conta 
também com seu primeiro álbum Prospera (2019). É interessante 
perceber que, apesar de ser apontada mais como “cantora” do que 
propriamente “rapper” – por ter uma voz encantadora e por usar 
referências para além do rap –, todos os álbuns de Tássia têm o rap 
como o centro gravitacional das suas propostas musicais. Nova-
mente, esse é um caso em que o rap transborda as suas fronteiras 
culturais, estilísticas e de gênero.

Por isso, é importante sublinhar que essas artistas formam 
uma primeira geração que veio experimentando e encabeçando 
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mudanças expressivas no rap. Todas têm carreira estabelecida, 
cada uma a sua maneira; todas são indiscutivelmente impor-
tantes para o rap nacional, já fizeram turnês internacionais e 
despontaram como precursoras de uma nova geração de artistas 
femininas. É dessas artistas que falaremos agora, com três exem-
plos, buscamos ser diversos, já que o recorte é pequeno, para que 
possamos, a partir dele, entender a pluralidade artística que o rap 
vem experienciando.

Drik Barbosa aparece aqui como a primeira “cria” dessa “nova 
fase”. Seu trabalho já vinha ganhando força anteriormente, mas 
ela surge para o grande público do rap de fato ao participar de 
Mandume (2015), música do álbum de Emicida com participação 
de diversos artistas. Drik demonstra toda a sua capacidade, po-
tência e habilidade na caneta, e faz o que, para alguns, é um dos 
melhores versos já feitos no rap nacional. A artista abre a música 
e o que se sente quando ela acaba seu verso é exatamente o que 
ela diz em sua primeira frase, Sou tempestade, mas entrei na mente 

tipo Jean Grey.
4

 Os efeitos da sua poesia são marcantes, tudo se 
passa como se a cabeça do ouvinte tivesse realmente virado de 
ponta-cabeça, como se um tornado tivesse passado e colocado 
tudo de pernas para o ar. A partir dali, Drik Barbosa se apresentou 
como uma das compositoras mais contundentes do rap nacional. 
Suas letras são fortes, líricas e combativas, tanto no quesito de 
lutas por direitos femininos quanto em seu debate racial e social. 

4 A autora faz referência a duas personagens do Universo de heróis X-Men, da 
Marvel: Tempestade, heroína negra que tem poderes metafísicos de controlar 
o clima; e Jean Grey, personagem com poderes telepáticos, entre eles interagir 
com a mente de humana. 
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Contudo, por suas fortes influências de artistas POP/R&B femi-
ninas norte-americanas, fala de amor com doçura, o que cria um 
equilíbrio enquanto artista, possibilitando transitar tanto entre o 
público mais afeito ao rap e mais engajado politicamente, quanto 
entre o público que gosta de sonoridades mais leves. 

Outra artista que surgiu nessa nova safra é Clara Lima, rapper 
mineira que é um desses prodígios que aparecem bem cedo. Aos 
16 anos, Clara já despontava na cena local de Belo Horizonte, 
junto ao DV Tribo, grupo de rap que sacudiu a cena mineira e 
nacional em 2016. Também aos 16, Clara foi, em 2015, uma das 
finalistas do “Duelo Nacional de MC’s”, atualmente a principal 
rinha de MC’s5

 no cenário brasileiro. Clara, com seu jeito des-
pojado de se apresentar e construir suas letras, demonstra toda a 
diversidade que o rap feminino tem. Esperava-se do rap feminino 
um discurso combativo ou afetivo/romântico. Clara canta suas 
vivências, desde o cotidiano conturbado em seu bairro, passando 
por seus amores e pelos bailes e festas que gosta de frequentar. 
Em Do Gueto ao Luxo, Mateus Cunha (2019) analisa a canção de 
Clara Lima, apresentando, através da narrativa da artista, uma 
representação da juventude periférica brasileira. Nela, combativi-
dade, conflito, responsabilidades, laser e farra se encontram sem 
que uma coisa suprima a outra. Clara expressa isso através de sua 
música. A artista tem, desde os seus 18 anos, contrato assinado 
com um dos principais selos de rap do Brasil (CEIA Ent.). Já fez 
turnês nacionais ao lado de Djonga, BK, entre diversos outros 

5 Evento onde MC’s se enfrentam em uma batalha de rimas improvisadas, numa 
espécie de luta lírica.
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artistas renomados do rap brasileiro. Além de sua trajetória no 
rap, Clara Lima também é atriz e foi protagonista no filme Nada 
(2017), dando vida à personagem “Bia”. Clara é mais um exemplo 
de uma descentralização da cidade de São Paulo enquanto princi-
pal centro da cultura rap nacional, principalmente no que tange 
às representantes do rap feminino, assim como uma mudança nas 
representações femininas e expectativas e padrões de feminilidade 
no próprio rap. 

Já Azzy (19 anos) é uma artista da cidade de Niterói. Não é 
ainda uma artista consolidada na cena, mas desponta como uma 
das artistas femininas mais promissoras com relação ao alcance de 
suas músicas. Azzy ganhou notoriedade ao participar de projetos 
coletivos com enorme visibilidade no cenário nacional, como 
o projeto Poesia Acústica 4 e 66 (respectivamente, 127.668.207 
e 345.287.198 visualizações),7 assim como a música Outro Dia 
(56.683.264 visualizações), em que colabora com a cantora 
Lourena e os rappers Mazin e Black. Entretanto, por mais que 
Azzy tenha aparecido para o grande público através de partici-
pações em projetos coletivos, suas músicas individuais também 
têm respondido muito bem nas plataformas de streaming e no 
Youtube, alcançando sucessivas músicas com mais de um milhão 
de visualizações, o que ainda é difícil para artistas femininas do 
gênero. Azzy aparece como uma promessa do ritmo. Ela utiliza 
influências do funk carioca e do R&B em suas músicas, o que 
ajuda muito na popularização das suas canções.  Exemplo disso é 

6 Projeto musical colaborativo entre vários artistas.
7 Dados coletados em 02 out. 2020. 
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o seu último (e principal) hit, Faixa Rosa, que tem batida de funk 
carioca. Azzy é uma artista que tem a “nova cara” do rap, princi-
palmente pela relação com um público consumidor mais jovem, 
e até adolescente (entre os 13 e 20 anos de idade), que costuma 
ter maior aderência aos raps com influência do funk, ou raps com 
conteúdos mais leves, românticos e festivos – o que não significa 
o fim do rap politizado, ou tampouco que os e as artistas dessa 
nova geração não o façam. Mas, fato é que a expansão do ritmo 
e as influências mais voltadas ao entretenimento ganharam força 
sobre um gênero musical que por muito tempo teve seu lado po-
lítico, questionador e denunciante como sua maior característica, 
ou seu traço dominante e distintivo. 

Outra promessa que ganhou visibilidade na última década é 
MC Sofia. Nessa nova safra de rappers jovens, Sofia despontou na 
transição da infância para a adolescência. Sempre acompanhada 
de Camila Pimentel, sua mãe (que administra sua carreira), Sofia 
apareceu como rapper infanto-juvenil em pequenos circuitos das 
periferias e no centro da cidade de São Paulo. Originária de bair-
ros pobres e afastados dos grandes centros, MC Sofia encantou 
grupos diversos e atingiu em cheio o mundo infantil. Com seu 
hit famoso Menina Pretinha levou o antirracismo e o feminismo 
para as faixas etárias menores, formando um público ainda mais 
jovem para o rap: as meninas e as adolescentes. A jovem rapper 
destaca-se pelo tom político de suas canções, assim como pelo 
direcionamento para o público adolescente. Um ponto marcante 
de sua produção musical é a aproximação com discursos de valo-
rização da cultura negra, o enfrentamento dos estereótipos raciais 
e a busca pelo empoderamento feminino, especialmente negro. 



Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

79

Ademais, há uma voz forte de combate ao racismo, assumindo 
uma postura antiga do hip hop, mas agora marcada pela jovem 
voz que ganha a cena nos shows, mas também nas redes sociais. 
Sofia, apesar de jovem, já tem em seu currículo uma apresentação 
memorável, na cerimônia de abertura das Olimpíadas Rio 2016, 
ao lado de Karol Conká, que foi uma espécie de madrinha da ado-
lescente. Tais presenças reafirmam o que estamos demonstrando 
ao longo deste texto, a amplitude que a música rap (em especial 
de artistas femininas) experimentou nos últimos anos no Brasil.

LIKE A BOSS: Mulheres managers e gerentes no Rap Brasileiro

Quando falamos de expressões culturais, principalmente no 
mundo da música, sempre pensamos na importância das e dos 
artistas, e de fato não há como desconsiderar essa dimensão da 
autoria na performance e na produção musical. E quando pen-
samos nas mulheres do rap, ainda somos capazes de imaginá-las 
fora desses holofotes. Entretanto, elas continuaram a se mover e 
de forma importante, seja na participação artística, seja também 
nos bastidores. Elas têm e sempre tiveram grande participação e 
influência no desenvolvimento da cultura hip hop fora do núcleo 
artístico. Essa é uma das dimensões que queremos destacar na 
seção final deste capítulo.

 Um exemplo histórico dessa relação é o famoso caso de 
Cindy Campbell, irmã do Dj Kool Herc, (Clive Campbell), nos 
Estados Unidos. Ela organizou um evento beneficente que, pos-
teriormente, se tornaria exemplo para o que se tornaram as block 

partys, consideradas as expressões nucleares do movimento hip 
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hop. O dia internacional do hip hop, 11 de agosto, marca a data do 
evento organizado por Cindy, por ser considerado o big bang do 
que mais tarde se tornaria o hip hop. Esse tipo de produção dessas 
mulheres demonstra que o trabalho de organização e logística 
não significa ser “coadjuvante”. Nessa fase do texto iremos trazer 
exemplos que afirmam justamente o contrário, que elas também 
podem ser, e algumas vezes realmente são, as “chefonas” do rap. 

 Eliane Dias, advogada, ativista, escritora e histórica mana-

ger dos Racionais MC’s e de Mano Brown, revela em algumas 
entrevistas sua trajetória de enfrentamento do machismo dos 
próprios integrantes do grupo, até a aceitação deles e da indústria 
fonográfica do posto dela como figura de controle e gerencia-
mento da carreira do grupo, e mais tarde da Boogie Naipe (selo 
responsável por cuidar, atualmente, da carreira do grupo). Eliane 
Dias tornou-se uma das mais respeitadas agentes de carreira da 
música brasileira, não só pelo tamanho dos artistas e da empre-
sa que ela dirige – os Racionais MC’s e a carreira solo do seu 
principal expoente, Mano Brown –,  mas principalmente por seu 
trabalho ter levado o grupo e a carreira individual de Brown a 
um nível de profissionalismo que talvez tenha sido o mais alto 
em toda a trajetória do grupo. Na gestão de Eliane foi publicado 
o livro do icônico álbum Sobrevivendo no Inferno, em 2018,  em 
parceria com a editora Companhia das Letras, e ocorre a maior 
turnê do grupo em termos de estrutura, em comemoração aos 
30 anos dos Racionais, assim como é lançado um minidocumen-
tário e um DVD decorrente dessa mesma turnê. Ainda que haja, 
e certamente há, um trabalho coletivo para todos esses feitos, 
é inegável a importância gigantesca que Eliane Dias, enquanto 
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gerente de carreira do grupo, tem sobre a sua administração. As 
experiências e o posicionamento de denúncias e enfrentamento 
de Eliane Dias, e principalmente a sua representação enquanto fi-
gura de poder e excelência, demonstram uma mudança não só nos 
padrões de comportamento dentro do rap, mas em um contexto 
mais amplo da sociedade, muito graças ao esforço de mulheres, 
principalmente mulheres negras, como Eliane, na busca de se afir-
marem e transgredirem padrões em uma sociedade tão desigual 
em oportunidades como é a brasileira. 

Outra figura de grande envergadura nas coxias do rap na-
cional é Dani Rodrigues, empresária do rapper Rashid, além de 
manager da empresa Foco na missão, selo, produtora e marca de 
vestuário criada para concentrar as ações da carreira de Rashid. 
Dani é responsável por agenciar uma das carreiras mais longín-
quas e sólidas de artista independente no rap brasileiro. Sem o 
apoio de grandes investidores, mas com projeto de carreira a 
médio/longo prazo, tanto do artista quanto da empresa criada 
para o gerenciamento de carreira, se consolidou como um dos 
maiores exemplos de sucesso do rap nacional, tanto no quesito 
artístico como no de business. 

Assim como as duas figuras citadas, Nicole Balestro é outro 
exemplo de mulher que “domina” o rap. Nicole é manager da CEIA 

ENT, um dos mais importantes selos, produtoras e coletivos de 
rap no Brasil. Diferentemente das outras duas, que têm seus focos 
de gerenciamento em um grupo e/ou artista, a CEIA, como já 
mencionado, é um selo coletivo, responsável pelo gerenciamen-
to de carreira de diversos artistas, como as DJs & MCs Tasha e 
Traice, Kyan, Febem, a já citada Clara Lima, e sua joia da coroa: 
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o rapper Djonga (considerado por muitos, atualmente, o MC mais 
relevante do Brasil), além de outros artistas. A CEIA tem aparecido 
como o principal selo de rap de uma “nova geração” tanto de 
artistas quanto de gestão de carreiras. Encabeçada pelo impacto de 
Djonga, seu principal artista, que alcança números extraordiná-
rios, sucesso de crítica e indicações para prêmios internacionais, 
a CEIA se coloca como uma das principais gestoras de carreira, 
pois, ainda que não com a mesma expressividade, todos os outros 
artistas citados também alcançaram, cada um à sua maneira, seu 
espaço dentro do cenário do rap nacional.  

Conclusões

Neste trabalho buscamos dar uma contribuição analítica aos 
estudos de gênero, raça e cultura, observando mais detidamente 
um gênero musical relevante no cenário brasileiro há três déca-
das, esperando contribuir, em particular, para os estudos sobre as 
culturas das grandes cidades e suas periferias urbanas. Este traba-
lho pretendeu também inserir mais uma nota aos estudos sobre o 
rap, engrossando os estudos que já vêm analisando criticamente 
o campo. Devemos destacar que os estudos que versaram sobre 
as trajetórias e mutações do rap paulista (Macedo, 2016), assim 
como as pesquisadoras e pesquisadores que observaram essas 
transformações em diálogo com a mudança social e a relação do 
gênero com o mercado fonográfico, bem como o mercado de con-
sumo mais abrangente (Cunha, 2019; Soares, 2020; Santos, 2020), 
foram fundamentais para o exercício analítico aqui exposto. 

Todas essas referências foram importantes para analisar as 
transformações de gênero no rap nacional e compreender a ló-
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gica dessa nova guinada, que tem as mulheres como agentes e 
não apenas como objeto do discurso.  Em nossa abordagem não 
negamos a participação das mulheres em contextos anteriores 
da história do rap nacional, como Sharylaine, Rubia RPW, Dina 
Di, Eliane Dias e tantas outras, que são figuras que têm grande 
importância para a construção do rap no Brasil, nos bastidores 
e na cena musical.  Pensamos ter contribuído também para dar 
destaque ao caráter do rap nacional dominantemente marcado 
pelo machismo, sexismo e também  por um tipo de masculinidade 
negra e periférica, que tornou as representações de mulheres pos-
síveis apenas no campo do amor maternal num cenário de agruras 
e desigualdades extremas nas metrópoles brasileiras, ou em uma 
representação mais clássica e tradicionalista das mulheres anco-
rada na figura da desviante, da promiscuidade e do amor sexual.

Ademais, no nosso trabalho demos destaque para os diferentes 
espaços que as mulheres têm ocupado no rap nacional: de artistas a 
empresárias e administradoras das empresas, carreiras individuais e 
trabalhos coletivos. Essa abordagem retira da invisibilidade a pro-
dução das mulheres – especialmente negras – nesse movimento 
cultural, expressão artística e gênero musical no país, mostrando 
que as transformações do rap nacional – seja em termos regionais, 
seja em termos de estilo – também carregam marcas de gênero. A 
abordagem mostra ainda que as transformações são expressivas no 
que toca à participação feminina, o que só foi possível quando as 
mulheres também partilharam o poder e a visibilidade na cena do 
hip hop nacional, especialmente pela administração dos negócios, 
produção das letras e protagonismo no palco.
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Intelectuais negras de uma 
universidade pública: trajetórias 

planejadas ou impelidas?1 

Maisa dos Anjos Castro 

Sales Augusto dos Santos

Introdução

Em pesquisa realizada na Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), com o título UFV: docentes negros/as

2

 no ‘mundo’ dos homens 

brancos, Luiz Flávio Conceição Divino (2016) demonstrou que 
havia 918 professores/as na universidade no ano de 2016, sendo 
561 (61%) do sexo masculino e 357 (39%) do sexo feminino. Mais 
ainda, 86,38% do total eram brancos/as, 6,43% pardos/as, 1,74% 

1 Somos gratos aos professores Luiz Mello de Almeida Netto e Eliane Gonçalves 
pelos seus comentários, críticas e sugestões ao texto. Contudo, qualquer erro 
ou equívoco é de nossa inteira responsabilidade.

2 A categoria “negros” é resultado da junção de outras duas categorias raciais: 
“pretos” e “pardos” (cf. IPEA, 2011).
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pretos/as e 5,45% não foram identificados/as racialmente. Após 
descrever e analisar esses dados, Divino chega à conclusão de que 
a instituição é 

um ‘mundo branco’ onde há alguns poucos/as docentes negros/
as ‘vivendo’ ou exercendo o seu ofício de professor/a e/ou pes-
quisador/a universitário/a. Portanto, a UFV é uma instituição de 
ensino público superior federal onde impera a brancura (em sentido 
amplo) entre os/as seus/suas docentes. (Divino, 2016, p. 48). 

Divino também desagregou os dados supracitados por sexo e 
cor. Assim, havia na UFV, por um lado, 6,37% professores pardos, 
0,94% pretos e 92,70% brancos. Por outro lado, 7,49% eram pro-
fessoras pardas, 3,29% pretas e 89,22% brancas (p. 52-53). Como 
se pode observar, as professoras negras eram (e ainda são) pou-
quíssimas na UFV, fato comum nas outras instituições federais 
de ensino superior (IFES) brasileiras, uma vez que, conforme o 
Censo da Educação Superior de 2017,3 no ano de 2016 havia 
no Brasil 179.856 docentes do sexo feminino. Dessas, 28.216 
(15,68%) autodeclaram-se negras, sendo que 3.066 (1,70%) auto-
declaram-se pretas e 25.150 (13,98%) autodeclararam-se pardas 
(Inep, 2017). A diferença é que os dados de Divino (2016) indicam 
que a quantidade de professoras negras na UFV está abaixo da 
média nacional, respectivamente 10,78% e 15,68%. Ou seja, se a 
desigualdade na composição racial das docentes das IFES brasi-
leiras é abismal, na UFV ela é ainda mais grave.

3 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados. Acesso em: 
12 set. 2019.

http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados


Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

89

Divino constatou, contudo, um fato incomum na composição 
racial da instituição pública: uma ligeira vantagem quantitativa 
para as docentes negras quando comparadas com os docentes 
negros da UFV, pois havia mais mulheres negras (10,78%) que 
homens negros (7,31%) ocupando posição de prestígio nessa 
instituição, fato raro no Brasil, já que aquelas geralmente estão 
em desvantagem em relação aos homens de todas as cores/raças, 
assim como em relação às mulheres brancas em praticamente 
todos os aspectos e/ou esferas sociais brasileiras (cf. IBGE, 2019; 
IPEA, 2011; Marcondes et al., 2013).  

Tal característica da composição racial dos/as professores/as 
da UFV, assim como das relações raciais brasileiras, nos levou a 
refletir sobre como foram construídas as trajetórias acadêmicas 
das pouquíssimas mulheres negras brasileiras que conseguiram 
alcançar um nível tão elevado de instrução formal (graduadas, 
mestras, doutoras e pós-doutoras) e atingiram a posição (pres-
tigiada) de docentes de uma universidade pública renomada 
nacionalmente. Supomos que, se para as mulheres brancas bra-
sileiras a construção da carreira acadêmica e seu ingresso numa 
universidade pública não são fáceis, em razão do machismo na 
sociedade brasileira, para as intelectuais negras brasileiras essa 
construção é mais complicada, pois contra elas há também a bar-
reira da discriminação racial.

Assim, diante dos dados do INEP (2017), mas especialmente 
em face dos dados da pesquisa de Divino (2016), que demonstrou 
uma baixíssima quantidade de docentes negras na UFV, passamos 
a refletir sobre como foi a construção de suas carreiras acadêmicas. 
Por um lado, questionamos se as professoras doutoras negras da 
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UFV aspiravam desde o final do ensino médio à docência superior 
pública como uma realização profissional, uma vocação a ser al-
cançada e realizada. Isto é, se foi algo planejado conscientemente e 
realizado.4 Por outro lado, também indagamos se elas foram “esco-
lhidas”, levadas pela vida e/ou “empurradas” para o magistério su-
perior, guiadas por um processo sobre o qual elas não tinham con-
trole, e/ou se era, até mesmo, contra as suas vontades individuais. 
Eis aí o que discutir neste texto. Tal indagação não foi aleatória e/
ou sem sentido. Ela surgiu ao recordarmos a seguinte afirmação da 
pesquisadora e escritora afro-estadunidense bell hooks:

Ao longo de nossa história como afro-americanos nos Estados 
Unidos surgiram intelectuais negros de todas as classes e camadas 
da vida. Contudo, a decisão de trilhar conscientemente um caminho 
intelectual foi sempre uma opção excepcional e difícil. Para muitos 
de nós tem parecido mais um chamado que uma escolha vocacional. 
Somos impelidos, até mesmo empurrados, para o trabalho intelec-
tual por forças mais poderosas que a vontade individual. (hooks, 
1995, p. 465).

Antes de prosseguirmos, devemos fazer alguns esclarecimen-
tos. Primeiro, a nossa investigação ainda está em andamento e 
consiste numa pesquisa exploratória, pois se trata de um assunto 
praticamente não pesquisado academicamente nas IFES brasilei-
ras, de forma que não há, ainda, conhecimento científico con-

4 Tal questionamento não implica que necessariamente essa vocação é cons-
tatada desde o final do ensino médio em outros grupos étnico-raciais. Indica 
apenas que desejávamos saber se as adolescentes ou jovens negras fazem 
suas escolhas profissionais de forma planejada e livre de “forças mais pode-
rosas que a vontade individual” (hooks, 1995).
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solidado sobre esse tema. Em segundo lugar, pensamos que os 
resultados parciais da nossa investigação são instigadores para 
pesquisas semelhantes em outras universidades. Portanto, es-
tamos a indicar que temos a intenção de que este capítulo seja 
fomentador de milhares de pesquisas e estudos sobre esse tema. 

Em terceiro lugar, esclarecemos, por um lado, que não temos 
intenção e não podemos transplantar acriticamente as teorias ou 
conhecimentos produzidos em outras culturas para a nossa rea-
lidade material e sociocultural. Por outro lado, isso não significa 
que questões e/ou reflexões como as de bell hooks sobre trajetória 
das intelectuais afro-estadunidenses não possam inspirar questões 
sobre a trajetória das intelectuais negras brasileiras. Por fim, ante 
a brevidade que o espaço exige para a produção deste capítulo, 
ressaltamos que o nosso texto será mais descritivo do que analítico. 

Metodologia

Pensamos a nossa pesquisa a partir dos dados de Divino (2016) 
sobre as docentes negras da UFV, associados à questão levantada 
por hooks (1995). Contudo, esclarecemos que a pesquisa de Divino 
(2016) teve abordagem quantitativa, cujo objetivo foi saber qual era 
a composição racial de todos/as professores/as da UFV. A nossa 
pesquisa tem abordagem qualitativa, focada apenas nas professoras 
negras, com o objetivo de saber se elas trilharam o seu caminho 
intelectual de forma consciente e planejada, por vocação, ou se elas 
foram “impelidas” a ser docentes universitárias, independentemen-
te da sua vontade pessoal de realização profissional.
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Frisamos que não consideramos as nossas entrevistadas como 
objeto de pesquisa. Ao contrário, as consideramos sujeitos da pes-
quisa. Isso se deve, principalmente, porque contrapomos a ideia 
de “mulher-tema” (o objeto de pesquisa) com a real existência das 
“mulheres-vida” (sujeito). Dito de outra maneira, aqui fazemos 
uma analogia com o pensamento do sociólogo afro-brasileiro 
Alberto Guerreiro Ramos no que diz respeito às pesquisas sobre 
os/as negros/as no Brasil. Segundo ele, 

há o tema do negro e há a vida do negro. Como tema, o negro 
tem sido, entre nós, objeto de escalpelação perpetrada por literatos 
e pelos chamados ‹antropólogos› e ‹sociólogos›. Como vida ou 
realidade efetiva, o negro vem assumindo o seu destino, vem se 
fazendo a si próprio, segundo lhe têm permitido as condições 
particulares da sociedade brasileira. Mas uma coisa é o negro-
tema; outra, o negro-vida. O negro-tema é uma coisa examinada, 
olhada, vista, ora como ser mumificado, ora como ser curioso, ou 
de qualquer modo como um risco, um traço da realidade nacional 
que chama a atenção. O negro-vida é, entretanto, algo que não se 
deixa imobilizar; é despistador, proteico, multiforme, do qual, na 
verdade, não se pode dar versão definitiva, pois é hoje o que não era 
ontem e será amanhã o que não é hoje. (...) o negro-vida é como o 
rio de que fala Heráclito, em que não se entra duas vezes. (Ramos, 
1995, p. 215).

Seguindo o princípio de que as mulheres negras, nesse caso, 
professoras universitárias, “vem se fazendo a si” próprias, segun-
do “lhes têm permitido as condições particulares da sociedade 
brasileira”, entrevistamos seis docentes da UFV. Entretanto, tra-
balharemos neste texto com quatro entrevistadas, todas doutoras, 
que escolhemos para, simbolicamente, representar cada um dos 
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respectivos centros de ciências a que pertencem os seus cursos na 
UFV.5 Após escolhê-las, agendamos os encontros e realizamos as 
entrevistas guiadas por um roteiro prévio sobre a sua trajetória 
educacional-acadêmica, assim como a sua trajetória pessoal e/
ou familiar, e a sua experiência/vivência de ser negra num país 
racista. O roteiro serviu apenas como guia, permitindo liberdade 
para que a entrevistada e a entrevistadora abordassem assuntos 
não previstos no roteiro e/ou desdobramentos do tema em face 
da entrevista. Todas as entrevistas foram gravadas e depois trans-
critas, sendo algumas partes utilizadas neste capítulo. Devemos 
informar que, ao nos concederem entrevista, três delas se auto-
declararam pretas e uma parda.

Para a identificação de cada entrevistada neste texto e, simul-
taneamente, para mantermos o anonimato das referidas profes-
soras, as renomeamos com nomes de heroínas negras brasileiras. 
Primeiro, porque ser doutora negra num país machista e racista, 
independentemente da classe social de origem da professora, re-
quer um certo heroísmo, como, por exemplo, driblar barreiras 
raciais e sexuais, entre outras, que causam sofrimentos de todas 
as ordens, inclusive psíquicos. Essas barreiras impedem milhares 
de negros/as, especialmente as mulheres, de serem donas do seu 
destino, afetando inclusive a sua vida afetiva-amorosa-sexual, 

5 A UFV tem quatro centros de ciências, a saber: 1) Centro de Ciências Agrárias 
(CCA); 2) Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCB); 3) Centro de Ciências 
Exatas e Tecnológicas (CCE); e 4) Centro de Ciências Humanas Letras e Artes 
(CCH). Em cada um deles há vários departamentos, onde os professores estão 
lotados e ministram aulas, assim como desenvolvem suas atividades de exten-
são e pesquisa. Sobre os respectivos departamentos de cada centro, verificar: 
https://www.ufv.br/centros-e-institutos-de-ciencias/. Acesso em: 11 set. 2019.

https://www.ufv.br/centros-e-institutos-de-ciencias/
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levando-as à solidão (Pacheco, 2013). Em segundo lugar, porque 
entendemos que foram algumas heroínas negras escravizadas e 
livres que abriram e pavimentaram, por meio de suas lutas contra 
a opressão racial no passado, o caminho para que as mulheres 
negras conseguissem contemporaneamente os seus títulos aca-
dêmicos e trilhassem uma carreira acadêmica, inclusive na UFV.

Assim, uma das nossas entrevistadas foi identificada como 
Antonieta de Barros, que era jornalista e foi a primeira mulher 
negra a assumir o cargo de Deputada Estadual no estado de Santa 
Catarina, bem como no Brasil, em 1901. A segunda entrevistada 
foi renomeada de Esperança Garcia, que foi escravizada, mas con-
seguiu se alfabetizar. Mais do que isso, escreveu uma das mais an-
tigas cartas de denúncia de maus-tratos contra os/as escravizados/
as, em 6 de setembro de 1770, dirigida ao Presidente da Província 
de São José do Piauí/PI. A terceira entrevistada denominamos 
de Aqualtune, mãe de Ganga Zumba e avó materna de Zumbi 
de Palmares, o líder do famoso Quilombo dos Palmares. Ela foi 
uma princesa africana que liderou 10 mil homens, em 1665, para 
combater a invasão de seu reino, no Congo. A quarta entrevistada 
nomeamos de Tereza de Benguela, rainha quilombola que por 20 
anos, entre 1750 e 1770 (aproximadamente), liderou o Quilombo 
do Quaritere no Mato Grosso (Araes, 2017).
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As docentes negras da UFV entrevistadas

Confinamento racial acadêmico, ausência 
de modelos, racismo e isolamento

Por obrigação de ofício, as nossas entrevistadas vivem em 
interação não somente com as outras docentes da universidade, 
mas também com professores homens, além, é claro, de seus/suas 
alunos/as, bem como de servidores/as técnico-administrativos/as 
da instituição. Em virtude dessas interações, devemos considerar 
as relações entre homens e mulheres na universidade, que, por sua 
vez, sofrem influência das relações sociais mais amplas, as vividas 
em sociedade. Logo, essas relações também são marcadas pelo 
machismo presente em nossa sociedade. Mas as relações entre 
homens e mulheres não são condicionadas somente pelo ma-
chismo. Há mulheres e homens de todas as classes sociais, cores/
raças, orientações sexuais, com diferentes credos religiosos, com 
e sem deficiências, entre outras distinções que muitas vezes são 
utilizadas para subalternizar e/ou oprimir indivíduos considera-
dos/as desiguais em função das suas supostas ou reais diferenças. 
Portanto, há também no Brasil outras formas de opressões além 
do machismo, que se interseccionam com esse e o potencializam, 
como, por exemplo, o racismo, a classe social, a discriminação por 
orientação sexual, entre outras.  

Essas diversas formas de discriminações e opressões marca-
ram e ainda marcam as professoras negras que entrevistamos, to-
das nascidas no século XX, majoritariamente de famílias de baixa 
renda, sem capital cultural (Bourdieu,1998) e oriundas de cidades 
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do interior.6 Mais ainda, elas viveram e estudaram num período 
de intensa desigualdade racial no ensino superior brasileiro.

Embora não tenhamos dados estatísticos referentes a essas 
desigualdades antes da década de 2000, temos alguns indícios sig-
nificativos para sustentar tal assertiva. Por exemplo, perguntamos 
às nossas entrevistadas: “Você teve pares (amigas/os de classe/
turma na universidade) negros/as na graduação? Quantos?”. Das 
quatro professoras que entrevistamos, três afirmaram que tiveram 
apenas um/a amigo/a negro/a estudando na mesma turma que 
elas durante o tempo que cursavam sua graduação. Uma professo-
ra, autodeclarada parda, indicou que teve mais de um/a amigo/a 
negro/a na mesma sala de aula que ela durante a graduação, mas 
não informou a quantidade. A sua resposta à pergunta foi: “Sim! 
Igual aos professores, eles eram parecidos comigo” (Benguela, 
2017). Por outro lado, ao perguntarmos às nossas entrevistadas: 
“Você teve professoras negras ou professores negros durante a 
graduação?”, três professoras responderam negativamente a essa 
questão e, novamente, uma delas, a professora parda, respondeu 
afirmativamente. Segundo ela, “tive, mas isso nunca me chamou 
a atenção. Não sei se é porque eu sou do Nordeste e lá, assim, por 
mais que seja negro, negro, negro... mas eu acho que todo mundo 
é parecido comigo em termos de cor (...) O meio em que eu vivia 
era mais homogêneo em relação a isso” (Benguela, 2017).

Embora uma das nossas entrevistadas tenha afirmado que 
teve professores/as negros/as durante a graduação, as demais 

6 Apenas uma nasceu na capital de um estado brasileiro, mas da região Nor-
deste.
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afirmaram o contrário. Pensamos que isso é um forte indício do 
que o antropólogo José Jorge de Carvalho (2005) denominou 
de “confinamento racial do mundo acadêmico brasileiro”. Este 
confinamento é caracterizado, principalmente, por haver uma 
trajetória educacional-acadêmica praticamente sem experiência 
de diversidade racial na formação dos/as docentes universitários/
as brancos/as brasileiros/as. Carvalho (2005) chega a essa conclu-
são após investigar a composição racial dos/as professores/as de 
algumas das principais universidades brasileiras, como, por exem-
plo, Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Brasília 
(UnB), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre outras, chegando a um 
total de 18.400 acadêmicos/as pesquisados/as. Entre outros re-
sultados, constatou-se que 99,60% dos docentes eram brancos e 
0,40% eram negros, não se constatando docentes indígenas entre 
os/as pesquisados/as. 

Refletindo sobre esses dados, Carvalho (2005) afirma que, 
se ele escolhesse aleatoriamente um professor do grupo citado, 
muito provavelmente esse teria sido um branco, com poucos 
colegas negros no ensino médio, raríssimos na graduação e mais 
raro ainda nos cursos de mestrado e de doutorado, além de muito 
provavelmente esse docente ter tido somente professores bran-
cos ao longo da sua trajetória acadêmica. Ou seja, esse docente 
praticamente viveu uma trajetória escolar-acadêmica sem diver-
sidade racial entre os pares e/ou completamente monocromáti-
ca: branca. Mais ainda, quando esse professor ingressar em uma 
universidade pública brasileira, esse processo será reproduzido, 
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ou seja, praticamente todos os seus pares serão brancos, assim 
como a maioria dos seus estudantes de graduação, bem como 
praticamente todos os estudantes de mestrado e de doutorado. 
Diante disso, Carvalho conclui:  

Como consequência desse confinamento, em algumas faculdades 
mais fechadas e elitizadas, é perfeitamente possível que um docente 
e pesquisador desenvolva por décadas o seu trabalho acadêmico sem 
conviver jamais com um único estudante negro ou com um único 
docente negro; quando muito, conviverá com alguns servidores 
negros, com os quais estabelece relações de pouca ou nenhuma 
identificação. (Carvalho, 2005, p. 92).

A citação acima mostra, explicitamente, que o mundo aca-
dêmico brasileiro é predominantemente branco, especialmente 
na pós-graduação, locus onde se produzem e/ou reproduzem 
intelectuais para o quadro de professores e/ou pesquisadores das 
instituições universitárias e de pesquisa brasileiras. Consequente-
mente, mostra também a ausência de convivência de diversidade 
racial entre discentes e docentes ao longo da formação acadêmica. 
Ou seja, há um (auto)isolamento dos brancos no mundo acadêmi-
co brasileiro, em razão de este ser preponderantemente branco, 
como demonstrou Carvalho (2005).

Tudo indica que as trajetórias acadêmicas de nossas entrevis-
tadas têm a ver com a descrição e/ou análise acima. Como visto 
anteriormente, a maioria das entrevistadas não teve colegas e 
nem professores/as negros/as durante a sua formação acadêmica. 
Como professoras da UFV, muito provavelmente pouquíssimos/
as estudantes são e/ou foram seus alunos/as, visto que a maioria 
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esmagadora desses/as, quando foi aluno/a de professoras mu-
lheres, teve professoras brancas, em razão da baixa quantidade 
de docentes mulheres na instituição, sendo mais baixa ainda a 
quantidade de professoras negras (Divino, 2016), implicando uma 
falsa representação para esses/as alunos/as, de que não há docen-
tes negras em universidades públicas, uma vez que eles/as não 
foram alunos/as de tais professoras. Portanto, não é surpresa o 
fato de muitos/as estudantes não reconhecerem essas intelectuais 
como docentes e, muitas vezes, as confundirem com servidoras 
técnico-administrativas da universidade ou trabalhadoras tercei-
rizadas, com ofícios menos prestigiados socialmente, como, por 
exemplo, prestadoras de serviços gerais.7 

Ante a plausibilidade da ocorrência de tais fatos, pergunta-
mos para as nossas entrevistadas se elas já haviam sido e/ou se 
sentiram discriminadas racialmente por algum/a professor/a, 
técnico-administrativo/a ou aluno/a da universidade. Tereza de 
Benguela e Esperança Garcia responderam, sem tergiversar, que 
não. Antonieta de Barros (2017) respondeu o seguinte: “Não. Que 
eu posso falar que seja por isso, não. Mas eu também nunca senti. 
Velado é sempre difícil de falar que seja racismo. Você até des-
confia, mas não posso afirmar”. A princípio, mesmo negando ter 

7 Fato que se pode inferir de uma das várias reações dos/as estudantes e 
professores/as brancos/as contra o sistema de cotas para estudantes negros 
ingressarem coletivamente nas IFES. Por exemplo, em junho de 2007, durante 
o processo de discussão para aprovação do primeiro “Programa de Ações 
Afirmativas” da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), os muros 
de alguns de seus prédios foram pichados com as seguintes frases: “Negro só 
se for na cozinha do R.U. [Restaurante Universitário], cotas não!” (Santos, 
2019, p. 234).  
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sido discriminada racialmente na UFV, Antonieta de Barros põe 
em suspeição a sua negativa quando levanta a questão do racismo 
velado. Contudo, ao fazermos a mesma pergunta à professora 
Aqualtune, a sua resposta foi um “sim” categórico: 

Eu me lembro de dois [episódios] recentes nessa última etapa da 
minha vida aqui na universidade. O primeiro foi em um dia que 
eu estava com a minha turma esperando para entrar na sala que eu 
iria dar aula. A pessoa que estava lá, o professor, estava atrasado. 
Mas tudo bem, ele não era um professor [do quadro efetivo] da 
universidade. Era um aluno da pós-graduação. Eu estava na frente 
da porta da sala com os alunos. Então ele vira para mim, que visivel-
mente sou mais velha do que meus alunos, e pergunta: “Onde está 
o professor?”. Por que [ele fez essa pergunta]? Possivelmente, para 
ele, eu, como mulher negra, não poderia ser professora.8 O outro 
episódio ocorreu no meu primeiro semestre aqui [na universidade]. 
Eu estava esperando a minha colega para ir à festa do sindicato. 
Tinha van para levar [os/as professores/as] da sede [da associação 
dos/as docentes da UFV] até o local da festa. Eu estava esperando 
para entrar na van. Vem um professor com sua esposa e entrega 
o ticket para entrar na festa para mim e não para o motorista. Por 

8 A desconfiança de que negros não podem ser professores universitários 
também acontece com docentes homens. Por exemplo, conforme Carvalho 
(2005, p. 93), “Um professor negro contou-me recentemente um episódio 
constrangedor: deu a primeira aula do semestre de uma disciplina da carreira 
de Medicina de uma universidade particular carioca para uma turma de 68 
alunos com apenas dois negros. Quando entrou na sala dois dias depois, ao 
começar a segunda aula, alguns dos alunos brancos se surpreenderam e lhe 
disseram abertamente: ‘O que você faz aqui?’. ‘Vim dar aula, obviamente’, 
respondeu. ‘Ah, mas nós pensamos que aquela aula era um trote!’”. Contudo, 
enfatizamos que o não reconhecimento das mulheres negras como docentes 
de ensino superior é, ao que tudo indica, mais contundente do que o não 
reconhecimento dos professores negros, especialmente porque vivemos em 
uma sociedade com fortes marcadores patriarcais.
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quê? Obviamente ele não supôs que eu poderia ser tão professora 
quanto ele, por eu ser negra. Esses são dois episódios recentes que 
aconteceram comigo. (Aqualtune, 2017).

Assim, por um lado, se não podemos afirmar que todas as 
nossas entrevistadas já foram discriminadas racialmente na UFV, 
por outro lado, não podemos negar a existência do racismo no 
ambiente acadêmico impactando a vida de algumas docentes, 
como relatou explicitamente a professora Aqualtune. Isto é, 
algumas docentes podem sofrer discriminação racial explícita, 
outras não. Aliás, algumas não percebem a discriminação racial, 
que, conforme indicou a professora Antonieta de Barros, pode 
ser velada, dificultando a sua compreensão.

Os fatos e reflexões revelados acima, tanto por Aqualtune 
(2017) quanto por Carvalho (2005), nos induzem a fazer uma 
analogia com as reflexões de Pacheco (2013) sobre a solidão 
afetiva das mulheres negras. Por serem praticamente as únicas 
professoras negras do seu departamento (Carvalho, 2005; Divino, 
2016) e sem possibilidade de encontrar pares docentes do mesmo 
grupo racial de pertença no próprio departamento para discutir 
as discriminações sexuais e raciais a que estão sujeitas no meio 
acadêmico, em virtude de serem mulheres e negras, as docentes 
pretas e pardas sofrem uma interdição: em geral não (d)enunciam 
o racismo ou discriminação racial no meio acadêmico. Algumas 
até preferem não falar sobre o assunto e sequer o admitem. Sobre 
o sexismo nesse meio, elas até conseguiam enunciar algumas crí-
ticas em face da luta feminista nesse espaço. Contudo, até recen-
temente reinava uma perspectiva branca no feminismo brasileiro, 
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que interditava a crítica ao racismo contra as mulheres negras, 
não sendo sem sentido o surgimento feminismo negro (Carneiro, 
1995, 2003, 2004, 2018). 

Sendo os fatos acima plausíveis, as nossas entrevistadas tam-
bém poderiam estar isoladas nos seus departamentos ou na pró-
pria universidade, ante a falta do que denominamos de “rede de 
proteção racial (negra)” para debater o racismo contra as docentes 
negras no meio acadêmico. Essa rede seria composta majorita-
riamente por docentes negros/as que pesquisam, estudam e/ou 
debatem as relações raciais brasileiras acadêmico-cientificamente 
em uma determinada IFES, sem receio de serem tachados de mili-
tantes, bem como de serem acusados/as de “complexados/as” e/ou 
de estarem inventando um problema que não existe no Brasil, 
especialmente na universidade: o racismo e/ou a discriminação 
racial. Ou seja, esses/as docentes, em rede, em contato uns com os 
outros e pelos outros, dariam suporte uns aos/às outros/as contra 
o não reconhecimento e a desqualificação intelectual a que estão 
sujeitos em razão do racismo no meio acadêmico.

Frise-se que, mesmo sem a rede supracitada, contempora-
neamente as intelectuais negras estão falando sobre esses temas, 
como já (d)enunciava a filósofa e ativista dos movimentos negro 
e feminista, Dra. Sueli Carneiro (2018, 2004, 2003 e 1995). Mas, 
ao que parece, muitos dos/as seus/suas pares intelectuais (inclu-
sive da área de estudos de gênero) ainda resistem em ouvi-las, e 
mais ainda em levar a sério as críticas das intelectuais negras, suas 
denúncias e propostas antirracismo.9

9 A Dra. Sueli Carneiro não é professora de nenhuma IFES brasileira, não tendo 
efeito sobre ela as pressões acadêmicas, manifestas ou latentes, de silencia-
mento sobre a discriminação racial contra as mulheres negras.
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Todavia, para responder à questão que nos leva a escrever este 
texto, qual seja, se as docentes negras que entrevistamos trilharam 
o seu caminho intelectual planejado e consciente, por vocação, ou 
se elas foram “empurradas” para o magistério superior, guiadas 
por um processo sobre o qual elas não tinham controle, como 
muitas intelectuais afro-estadunidenses, pensamos que devemos 
iniciar essa discussão lembrando que, como afirmam Anthony 
Giddens e Philip W. Sutton,

Como muitos outros sociólogos constataram, a educação não é um 
campo neutro separado da sociedade como um todo. A cultura e os 
padrões dentro do sistema educacional já refletem essa sociedade, e 
as escolas sistematicamente beneficiam aqueles que já adquiriram 
capital cultural na família e por meio das redes sociais nas quais 
está inserido. Assim sendo, o sistema educacional exerce um papel 
crucial na reprodução cultural da sociedade existente com suas 
introjetadas desigualdades sociais. (Giddens; Sutton, 2016, p. 215).

A afirmação acima nos indica que o sistema educacional não 
é isento do que acontece na sociedade como um todo, como já 
indicamos anteriormente. Se uma sociedade é sexista, racista, 
homofóbica, classista, além de se orientar por outras formas de 
opressão/discriminação, como a sociedade brasileira, isto se re-
fletirá no sistema educacional dessa sociedade, inclusive no meio 
acadêmico. Indica também o poder que o capital cultural tem na 
vida das pessoas, especialmente daquelas que desejam cursar o 
ensino superior e, consequentemente, realizar o mestrado e o 
doutorado para se inserirem na carreira acadêmica. Contudo, ca-
bem pelo menos duas perguntas aqui. Primeiro, afinal de contas, 
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o que é o capital cultural? Em segundo lugar, teria ele influência 
na trajetória educacional-acadêmica das nossas entrevistadas? 

Segundo Bourdieu (1998), o capital cultural são ideias e co-
nhecimentos ou as bagagens culturais e sociais incorporadas pelos 
indivíduos e transmitidas a eles, principalmente, por suas famílias 
e/ou no ambiente familiar, assim como pela educação formal, por 
meio de títulos acadêmicos. Conforme Bourdieu: 

O capital cultural pode existir sob três formas: no estado incorpora-

do, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no 
estado objetivado, sob a forma de bens culturais – quadros, livros, 
dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a 
realização de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, 
etc.; e, enfim, no estado institucionalizado, forma de objetivação que 
é preciso colocar à parte porque, como se observa em relação ao 
certificado escolar, ela confere ao capital cultural – de que é, suposta-
mente, a garantia – propriedades inteiramente originais. (Bourdieu, 
1998, p. 74).

Ora, sendo assim, qual era o capital cultural das famílias das 
nossas entrevistadas? Pensamos que responder a essa questão 
nos ajuda a responder também se as nossas entrevistadas ti-
nham vocação para serem docentes de ensino superior, mesmo 
considerando as abismais desigualdades raciais entre brancos e 
negros, não somente no ensino superior no período em que elas 
estavam construindo as suas trajetórias acadêmicas, mas em todas 
as esferas e/ou espaços sociais brasileiros. 
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A origem social e familiar das docentes: 
condicionantes da (não)vocação acadêmica

No geral, podemos afirmar que a maioria de nossas entre-
vistadas não era proveniente de famílias abastadas, nem de classe 
média-alta ou até mesmo de classe média-média, como grande 
parte da intelectualidade que ocupou os cargos de docentes das 
universidades brasileiras no século passado e/ou início deste século. 
Suas origens familiares ou ascendentes, especialmente seus avôs 
e avós, são de baixa ou baixíssima renda e, em geral, analfabetos. 
Apenas uma delas, a professora Tereza de Benguela, tinha pai e mãe 
funcionários públicos, embora sem salários elevados e histórico 
familiar de alta renda. A referida professora também declarou que 
seus avós não eram alfabetizados/as, que uma avó tinha emprego 
precário, o que nos induz a concluir que eles eram vulneráveis so-
cioeconomicamente. Segundo a docente, “Eu só conheci uma avó 
e acho que a minha avó trabalhava com balança de peixe. Eu não 
lembro dela trabalhando, ela morreu quando eu tinha 10 anos. Foi 
a única avó que eu tive contato. Eu não sei a escolaridade deles, mas 
acho que eles não tinham estudo” (Benguela, 2017).

Por um lado, classificamos os avós da professora Tereza de 
Benguela como vulneráveis socioeconomicamente, por outro 
lado, o mesmo não se pode afirmar com relação aos seus pais, 
pois eram funcionários públicos, indicando uma ascensão social 
desses, a ponto de poderem pagar ensino privado para a filha. 
Porém, a própria professora Tereza de Benguela enfatiza que a 
escola privada em que estudou para realizar o ensino médio se 
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localizava na periferia de uma das capitais do Nordeste,10 onde 
ela morava, sendo que seus pais a pagavam fazendo sacrifícios. 
Ao perguntarmos a ela se “os seus pais tinham ou ainda têm a 
educação formal como um valor? Eles valorizavam a educação 
formal?”, a resposta foi positiva: 

Sim, tanto que eu fui para a escola particular porque eles achavam 
que na pública, nas condições que tinham lá, não era da educação 
que eles queriam. Então, quando eles puderam, apertaram e sempre 
tentaram nos dar uma melhor educação. Não era a escola mais cara 
da cidade, mas era uma (escola) particular que, dentro da região em 
que eu morava, era relativamente uma das melhores. Era na região 
periférica. (Benguela, 2017).

Portanto, não é sem razão que ela foi a primeira pessoa de 
toda a sua família a ter mestrado e doutorado, o que causa orgulho 
aos pais. Mais do que isso, os seus pais têm consciência da impor-
tância e do prestígio do que é ser uma professora universitária 
com o título de doutora. Conforme a professora Tereza de Ben-
guela (2017), “até hoje se falar ou comentar sobre a filha doutora 
deles, eles choram. Por causa da realidade que a gente vivia. Sem 
dúvida, hoje eles têm noção da importância que é ser professora 
doutora em uma universidade pública”.

Ora, quando se observa o valor que os pais da professora 
Tereza de Benguela davam à educação pode-se supor que eles pos-
suíam o chamado capital cultural, conforme definição de Bour-
dieu (1998). Contudo, observando a história familiar de seus pais 

10 A referida professora citou o nome da cidade. Contudo, com o intuito de evitar 
qualquer identificação das nossas entrevistadas, omitimos, intencionalmente, 
o nome da cidade visando preservar a identidade da entrevistada.
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e avós, não se pode afirmar taxativamente que eles possuíam esse 
capital em nenhum dos seus três estados: o estado incorporado, ou 
seja, as bagagens culturais e sociais (em geral, das classes média e 
alta), que seriam transmitidas por ascendentes; o estado objetivado, 
a família usufruindo de bens culturais em casa, como quadros de 
artistas famosos, livros etc.; e o estado institucionalizado, onde seus 
pais e avós teriam elevado grau de escolarização, comprovado por 
meio de diplomas de curso superior ou títulos acadêmicos. 

Assim, imediatamente surgiu uma questão: de onde vem ou 
surge a ideia da educação como um valor para os pais dessa profes-
sora e, podemos ampliar, para os pais das outras professoras? Não 
temos como responder a essa questão aqui, o que pretendemos 
fazer em pesquisas futuras. Contudo, levantamos a hipótese de 
que a educação formal no Brasil ainda é um dos poucos instru-
mentos e/ou meios que possibilitam as pessoas de origem social 
de baixa renda a ascenderem socialmente, ideia que grande parte 
dessas pessoas incorporou em virtude das publicações da chama-
da Imprensa Negra,

11 que surgiu em São Paulo no final do século 
XIX e existiu até a primeira metade do século XX (Santos, 2014), 
aproximadamente, tendo como um dos seus principais objetivos 
a defesa da educação formal como um dos meios para os/as ne-
gros/as obterem ascensão social. Por exemplo, o jornal Progresso 
publicou, em 20/08/1930, a seguinte orientação e/ou proposta 
para a população negra de São Paulo, que, em geral, era vulnerá-
vel socioeconomicamente: “À instrução e à educação juntemos a 

11 Sobre a Imprensa Negra e a luta dos negros por educação, durante todo o 
século XX, verificar Santos (2014).
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profissão que garante o meio de vida” (apud Santos, 2014, p. 62). 
Outro jornal, A Voz da Raça,

12 periódico de uma das mais impor-
tantes organizações negras antirracistas brasileiras da primeira 
metade do século XX, a Frente Negra Brasileira (FNB), entre 
outras defesas da necessidade de educação formal à população 
negra, publicou em 17/02/1934: “Pela Educação, a Raça se con-
vencerá que os claros e escuros são uma só cousa” (apud Santos, 
2014, p. 62). Frise-se que a FNB foi fundada em 1931 no estado de 
São Paulo e a educação formal era tópico vital para a instituição. 
Segundo Francisco Lucrécio, primeiro secretário da FNB, “na 
época da Frente Negra havia muitas sociedades dançantes [em São 
Paulo]. A Frente Negra veio com uma ideologia diferente. Deu 
uma demonstração de que a educação era primordial” (Lucrécio 
apud Santos, 2014, p. 66).

Tendo mais de 60.000 (sessenta mil) filiados no seu auge, e 
espalhada por vários estados brasileiros, inclusive alguns do Nor-
deste (Santos, 2014), é possível que de algum modo o seu clamor 
tenha chegado aos ouvidos da população negra de todo o país. Ou 
seja, não é sem razão que os pais de Tereza de Benguela valori-
zavam a educação formal. De origem de baixa renda, ao que tudo 
indica, eles viam na educação um meio para um fim, ascender 
socialmente, tese defendida pela Imprensa Negra anteriormente.

Mas a professora Tereza de Benguela, como as outras pro-
fessoras entrevistadas, mais do que ascendeu socialmente. Isto é, 
ela tornou-se docente, doutora de uma renomada universidade 

12 O periódico A Voz da Raça chegou a ter uma tiragem de 5.000 (cinco mil) 
exemplares (Santos, 2014).
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pública, logo, uma posição social de prestígio na sociedade bra-
sileira. O que nos remete ao nosso problema de pesquisa, sobre a 
busca consciente e planejada ou não desse ofício. Assim, também 
lhe perguntamos: “Ao concluir o segundo grau você sabia o que 
queria ser profissionalmente? Ou seja, já sabia que queria ser o 
que você é hoje, professora universitária? Você já tinha vocação 
acadêmica?”. A entrevistada deu a seguinte resposta:

Eu estava tentando [vestibular] para o “curso Z”13 porque sempre 
foi uma coisa que eu gostei. Aí, eu entrei no “curso Z” e descobri 

o “curso Z” depois que eu entrei. E fui descobrindo todas as 

possibilidades dentro dele [do “curso Z”] e gostando da ideia de 

ser professora. Depois que investi esses seis anos [cursando mes-
trado e doutorado] da minha vida no exterior, eu sempre tive muito 
claro na minha cabeça que eu queria isso para poder ser professora 
de uma universidade pública aqui no Brasil. O objetivo de seguir 
nessa trajetória longe da família, sem bolsa, foi nessa ideia. Tanto 
que eu não me prendi ao lugar de onde eu sou. Eu queria um lugar, 
onde eu trabalhasse dentro da formação que eu direcionei os meus 
estudos porque, certamente, eu vou passar o resto da minha vida 
fazendo isso. Então, a partir do momento que eu quis seguir essa 
vida de mestrado e doutorado, eu já tinha como objetivo final ser 
docente em uma instituição pública. (Benguela, 2017, grifo nosso).

Ao que tudo indica, a professora Tereza Benguela não as-
pirava à docência e/ou à carreira acadêmica desde adolescente. 
Seu ofício atual não foi algo planejado conscientemente por 

13 A referida professora citou o nome do curso em que ela ingressou. Contudo, 
com o intuito de evitar qualquer identificação das nossas entrevistadas, tro-
camos, intencionalmente, o nome do curso para “curso Z”, com a finalidade 
de preservar o anonimato.
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ela, mesmo ela afirmando que escolheu o “curso Z” porque dele 
sempre gostou. A ideia de ser professora universitária foi sendo 
construída durante o curso e consolidada depois de a entrevistada 
fazer os cursos de pós-graduação na mesma área. Portanto, não 
podemos afirmar explicitamente que ela trilhou um caminho de 
forma planejada, decidida e/ou consciente para ser professora 
universitária. 

Trajetória diferente parece ter percorrido a professora An-
tonieta de Barros. Quando fizemos a essa professora a mesma 
pergunta, citada acima, a resposta foi a seguinte: 

Eu sempre quis ser professora por causa da minha mãe que era 
professora. Eu tinha aquele modelo dela. As brincadeiras em casa 
eram de eu ser professora dos meus irmãos que eram pequenos. 
E isso foi criando uma vontade e eu, realmente, desenvolvi uma 
vocação para ser professora. (Barros, 2017). 

Sua resposta foi objetiva e decidida. Aliás, a docente usa o ter-
mo vocação para expressar “a decisão de trilhar conscientemente 
um caminho intelectual”, uma vez que desde criança ela já queria 
ser professora. Mais do que isso, ela tinha um modelo em casa, 
a sua própria mãe. Embora a mãe tenha servido de modelo para 
a filha, essa não era, no entanto, uma família que possuía capital 
cultural, conforme definido por Bourdieu (1998). A mãe era pro-
fessora de ensino fundamental, pois possuía o curso Normal, mas 
não possuía certificados/diplomas de nível superior, nem seus 
filhos frequentavam regularmente exposições em museus ou iam 
frequentemente a peças de teatro e ao cinema, entre outras formas 
de acesso ou consumo de bens culturais. O seu pai era “sitiante”, 
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ou seja, um pequeno produtor rural que vendia os produtos do seu 
sítio e, segundo a professora Antonieta de Barros, em termos de 
escolaridade, “eu acho que ele devia ter o segundo ano do ensino 
fundamental”.  Se o seu pai tinha baixa escolaridade, os seus avós, 
tanto da parte de pai como da parte de mãe, eram analfabetos, 
indicando que eles/as não lhe transmitiram capital cultural (nem 
em estado incorporado, nem em estado objetivado). A professora 
Antonieta de Barros declarou: 

Convivi com meu avô paterno e minha avó materna. Minha avó 
materna era analfabeta e ela teve três filhos. Minha mãe era a 
única filha e dois meninos. Ela (a avó) era empregada doméstica, 
era lavadeira, recém-saída da escravidão e tudo mais. A história 
de sempre, né?! Ela fez muita questão, e isso minha mãe falava 
até com certo ressentimento, que minha mãe fosse para o colégio, 
fosse para escola. Por quê? Ela nunca falou isso, mas eu entendia. 
Ela viu o que ela [a avó] passou como mulher negra, empregada 
domesticada. Ela falava que ela foi escrava dos outros. Então, ela 
não queria aquilo para a minha mãe. Ela fez muita questão de fazer 
que a minha mãe fosse para a escola e para os homens parece que 
ela não teve esse empenho tão grande. Ela tinha muito carinho 
com eles, pelas histórias que ela contava e tudo. Mas não teve esse 
empenho de mandar os meninos para a escola, para um colégio, 
igual ela teve com minha mãe. Meu avô paterno era analfabeto, eu 
convivi com ele. Minha avó materna, praticamente, morava com 
a gente. Desde que minha mãe casou, ela morava com a gente. Ela, 
praticamente, criou os netos, porque minha mãe trabalhava fora e 
ela quem cuidava da gente. Eu tive uma convivência muito grande 
com ela. E o meu avô paterno eu convivia, mas ele não morava 
com a gente. Eu ia na casa dele, passeava e ele também era anal-
fabeto e também trabalhava para os outros. Acho que ele chegou 
a ser pequeno agricultor, alguma coisa assim, mas para os outros. 
(Barros, 2017).
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Na citação acima podemos supor que a educação era algo 
muito valorizado pela sua avó materna. De fato era, mas não da 
perspectiva de Bourdieu (1998) e/ou de transmissão de capital 
cultural, como disposições mais duráveis, de longo prazo e para 
toda a família, já que a avó materna da entrevistada incentivou 
apenas a filha a estudar (mãe da docente), não fazendo o mesmo 
com os filhos homens. O objetivo manifesto da avó era que sua 
filha não fosse empregada doméstica como ela havia sido. Mas, 
ao que tudo indica, havia também um objetivo latente, qual seja, 
de usar a educação contra o machismo, uma vez que as mulheres 
negras eram e ainda são mais discriminadas que os homens ne-
gros. Em resumo, o valor da educação era defendido como meio 
de ascensão social, para livrar-se da pobreza e/ou dos trabalhos 
precarizados e subalternos, visão que nos faz lembrar de uma das 
orientações da chamada Imprensa Negra, citada anteriormente, 
que era também um instrumento de luta contra outras formas de 
opressão, como o machismo.

A mãe da professora Antonieta de Barros, como a sua avó, 
continuou valorizando a educação, pois, se a referida professora 
fez o ensino fundamental em escola pública, os seus pais se esfor-
çaram muito para pagar escola particular para ela realizar o seu 
ensino médio, fato comprovado na resposta à seguinte pergunta: 
“Os seus pais tinham ou ainda têm a educação formal como um 
valor? Eles valorizavam a educação formal?”. A resposta da profes-
sora foi direta: “Muito! Eles fizeram de tudo. Apostavam, deram o 
sangue para formar os filhos. Começou com minha avó materna. 
Ela quem começou a incentivar; ela pegou firme com minha mãe 
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e depois foi minha mãe puxando. Minha mãe incentivou meu pai” 
(Barros, 2017). 

Dando continuidade à entrevista, entre outras questões, tam-
bém perguntamos a Antonieta de Barros: “Os seus pais algum dia 
imaginaram que você faria curso superior? Ou eles tinham outros 
planos ou projetos de vida para você?”. A resposta deixa explícito 
que a sua família não planejava que a entrevistada atingisse o ca-
pital cultural em estado institucionalizado. Conforme a professora,

[Eles] não imaginavam que eu faria um curso superior. Eles tinham 
outros planos [para mim]. Porque na época que eu terminei a es-
cola normal. Não era comum as mulheres, pelo menos na cidade 
pequena igual aqui, querer ir para a Universidade. Às meninas, as 
expectativas da família, era que elas terminassem o curso normal 
e fosse ser professora primaria. Ainda mais eu. Eu sou a filha mais 
velha. Então a grande expectativa deles era que eu terminasse [o 
curso normal], fosse professora primaria e ajudasse até os meus 
irmãos financeiramente, porque era pesado para eles. Mas eu en-
casquetei que eu queria estudar mais [e entrei na universidade] 
(Barros, 2017).

Observa-se que, apesar de a mãe da professora Antonieta 
de Barros valorizar a educação, esse valor talvez ainda tivesse o 
mesmo sentido dado pela avó materna da referida professora: 
livrar-se de trabalhos precarizados, assim como ter segurança 
econômica para não se submeter a tais trabalhos. Ou seja, busca-
va-se evitar que a professora Antonieta de Barros fosse empre-
gada doméstica ou lavadeira de roupas, profissões dignas como 
qualquer outra, mas não valorizadas socialmente, além de serem 
trabalhos precários. Mais ainda, aparentemente os pais da docente 
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se contentariam caso ela fosse apenas professora primária, predes-
tinação que Antonieta de Barros recusou, buscando ser dona do 
seu destino, já que trilhou um caminho consciente para tal, não 
sendo escolhida pelo destino, mas sendo dona do seu destino, ou 
seja, escolhendo-o, tornando-se docente de ensino superior. Não 
à toa, ela foi a primeira de toda a sua família a obter a graduação 
em uma universidade pública, assim como a obter os títulos de 
mestra e de doutora. Aliás, eis outro ponto comum entre as nossas 
entrevistadas: foram as primeiras em praticamente tudo o que 
diz respeito à educação superior. Quase todas foram as primeiras 
de suas famílias a obterem graduação. A exceção foi Esperança 
Garcia, que tem uma irmã mais velha que se graduou primeiro. 
Porém, Esperança Garcia, como as demais entrevistadas, foi a 
primeira da sua família a obter o título de mestra, assim como a 
primeira a obter o título de doutora. 

Mas há outra exceção na vida da professora Esperança Garcia 
em comparação à das outras professoras entrevistadas. Ela cursou 
tanto o ensino fundamental quanto o médio em escolas privadas. 
Contudo, isso não foi sem sacrifícios econômicos, entre outros, de 
sua família. Filha de um metalúrgico e de uma costureira, ela teve 
que trabalhar com a mãe, auxiliando-a nos trabalhos de costurei-
ra, para ajudar a pagar os seus estudos antes da graduação. Assim, 
diferentemente das duas professoras anteriores, a professora Es-
perança Garcia trabalhava desde criança, situação semelhante à 
da professora Aqualtune, que começou a trabalhar formalmente 
aos 14 anos de idade, como se verá mais à frente. Entretanto, 
diferente dessa, o primeiro emprego formal de Esperança Garcia 
foi aos 18 anos. Ela desejava obter um salário regular para pagar 
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um curso pré-vestibular, pois objetivava se preparar para passar 
no vestibular e fazer um curso superior, algo fortemente incen-
tivado pelos pais. Ou seja, como os pais das professoras Tereza 
de Benguela e Antonieta de Barros, os pais de Esperança Garcia 
também valorizavam a educação formal. Em suas palavras:

Eu fico pensando de onde meu pai e minha mãe tiraram esse valor 
pela educação. Por exemplo, a família do meu pai é numerosa. Ele 
tem doze irmãos e a mãe dele era professora. Ela era a professora 
da cidade, da região, e ela abriu uma escola na garagem da casa dela. 
Quando os filhos começaram a crescer, ela viu que os filhos, na 
cidade que eles moravam, não iam ter qualidade de estudos. Então 
ela mudou para outra cidade para eles estudarem. Mas só o meu pai 
estudou. [Ele] fez o Senai, que, na época, era muito bom até a oitava 
série. Mas aí o meu pai puxou da mãe [dele] esse valor. Ele sempre 
[me] incentivou muito. Minha mãe também sempre gostou muito 
de estudar. Ela formou para professora, mas foi trabalhar como 
costureira. Mas o sonho dela sempre foi fazer universidade, só que 
o pai dela não deixou. (Garcia, 2017).

Como se observa no trecho acima, ter a educação como um 
valor foi algo transmitido da avó paterna para o pai da professora 
Esperança Garcia, embora ele e a mãe da entrevistada não tenham 
feito curso superior, ou seja, não tenham atingido capital cultural 
em seu estado institucionalizado ou qualquer outro estado (Bour-
dieu, 1998). Por exemplo, seu pai fez o ensino fundamental com-
pleto e a sua mãe fez o curso Normal, mesmo nível de ensino que 
sua sogra tinha. Aliás, essa era professora de ensino fundamental, 
como a mãe da professora Antonieta de Barros, que também fez 
o curso Normal. Embora tivesse uma avó paterna que fosse pro-
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fessora, o avô paterno de Esperança Garcia era analfabeto, assim 
como o seu avô materno, como afirma a própria professora:

Eu lembro dos meus avós paternos. A minha avó materna morreu 
quando a minha mãe tinha 9 anos de idade, nem a minha mãe sabe 
muita informação. O meu avô materno, ele morreu quando ela 
tinha 16 anos, e parece que ele não estudou e vivia de trocas. O 
meu avô paterno é analfabeto e minha avó paterna era professora. 
(Garcia, 2017).

Todavia, como as professoras anteriores, apesar de os pais 
da professora Esperança Garcia terem a educação como um va-
lor, não se pode afirmar taxativamente que eles possuíam capital 
cultural conforme a acepção de Bourdieu (1998) e, consequen-
temente, que o transmitiram à filha, de modo que esse pudesse 
influenciar o planejamento da sua trajetória profissional. Para os 
pais de Esperança Garcia, como para os pais das professoras Te-
reza Benguela e Antonieta de Barros, a educação formal era vista 
como um instrumento necessário à ascensão social dos/as filhos/
as, como defendiam e defendem até hoje os movimentos sociais 
negros (Santos, 2014). Ao perguntarmos à professora Esperança 
Garcia “os seus pais algum dia imaginaram que você faria curso 
superior? Ou eles tinham outros planos ou projetos de vida para 
você?”, a resposta foi objetiva e direta:

Sim. Como a gente estudou em escola particular, o foco da escola 
era vestibular. Então era um assunto que sempre tínhamos em 
casa: o que você vai ser? Que curso você vai fazer? O que você vai 
estudar? Tanto que quando eu estava no ensino médio, eu não tinha 
outra opção. A única era fazer o vestibular. Eu não podia dizer que 
queria trabalhar, pois eles não aceitavam. E a minha mãe ficava 
mais ansiosa do que a gente, corrigia nossa prova. (Garcia, 2017).
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Ao que tudo indica, o desejo de que as filhas concluíssem uma 
graduação seria o ápice educacional delas na perspectiva dos pais 
da professora Esperança Garcia, fato que se observa na resposta 
à seguinte pergunta que também fizemos a ela: “E ser doutora e 
professora de universidade, você sabe se eles [seus pais] imagi-
navam ou desejavam que você fosse professora doutora de uma 
universidade pública?” 

Ser doutora em uma universidade eles não pensavam não. Isso foi 
surpresa. Mas hoje em dia o orgulho da minha mãe fica estampado. 
Ainda mais com a possibilidade de ter duas filhas doutoras. Acho 
que hoje em dia eles veem o resultado do investimento deles e no-
tam o quanto foi positivo essa preocupação. (Garcia, 2017).

Na verdade, nem mesmo a professora Esperança Garcia ima-
ginou-se doutora e, muito menos, planejou conscientemente ser 
professora universitária. Aliás, um dos ofícios que ela não queria 
exercer era o de professora, como se observa na resposta à seguin-
te pergunta: “Ao concluir o segundo grau você sabia o que queria 
ser profissionalmente? Ou seja, já sabia que queria ser o que você é 
hoje, professora universitária? Você já tinha vocação acadêmica?”. 
Segundo Esperança Garcia, “eu não queria ser professora, eu fui 
atirando para todo lado e virei professora. Quando eu terminei o 
ensino médio, eu fiz cinco vestibulares em cinco cursos distintos 
e nenhum era o ‘curso W’.14 Aí, no outro ano, eu fiz para o ‘curso 
W’ e passei”. Mais ainda, a professora Esperança Garcia também 

14 A referida professora citou o nome do curso em que ela ingressou. Contudo, 
com o intuito de evitar qualquer identificação das nossas entrevistadas, 
trocamos, intencionalmente, o nome para “curso W”, com a finalidade de 
preservar o anonimato.



Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

118

se descobriu como docente no decorrer do “curso W” por ter 
ministrado aulas enquanto estava na graduação, algo que ocorreu 
por incentivo de uma professora. Ou seja, ela não escolheu ser 
professora, mas foi levada pela vida a ser docente. Ela é um dos 
exemplos dos casos comuns às docentes negras (hooks, 1995, 
p. 465), isto é, foi impelida para o trabalho intelectual por forças 
mais poderosas que a sua vontade individual. Segundo a referida 
professora, “eu tive uma mãe na universidade. Ela que me pegou 
e me encaminhou. Ela foi minha orientadora de monografia, na 
iniciação e na especialização, eu participei do projeto de extensão 
que ela coordenava, foi minha grande incentivadora”. Podemos 
supor que uma das “forças poderosas” que a impeliram para o 
trabalho intelectual foi a professora que a “adotou academica-
mente”, a inseriu e a orientou no mundo acadêmico. Contudo, 
levantamos a hipótese de que houve outras “forças poderosas” 
anteriores a essa, que a conduziram para a realização do ensino 
superior, como, por exemplo, a “busca de uma vida mais segura 
economicamente”, como explicitamente afirmou a professora 
Aqualtune, como se verá mais à frente. Quando a professora Es-
perança Garcia afirma que atirou para todos os lados, no sentido 
de querer ingressar em qualquer curso superior (ou pelo menos 
em cinco cursos diferentes), ela estava a indicar que uma outra 
força poderosa que a movia era a necessidade de superar a vulne-
rabilidade econômica. Dito de outra maneira, Esperança Garcia 
queria ascender socialmente, pois sabia que ter curso superior 
era um passaporte para uma vida melhor do que a que seus pais 
tiveram, assim como a que eles lhe ofereceram.  
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Por fim, entrevistamos a professora Aqualtune, que tem uma 
trajetória de vida (familiar) com nuances um pouco distintas das 
demais entrevistadas. Por exemplo, o nível educacional de gradua-
ção – e menos ainda de mestrado e doutorado – jamais foi pensado 
ou planejado pela família para ela. De família de baixa renda, filha 
de operários que moravam em uma cidade do interior de Santa Ca-
tarina, sendo o pai analfabeto e a mãe com a quarta série do ensino 
fundamental, a Dra. Aqualtune não teve estímulos educacionais 
familiares para estudar, pois sua mãe não tinha a educação como 
um valor. O valor da família era o trabalho, ante as necessidades 
materiais de sobrevivência. Aqualtune começou a trabalhar formal-
mente aos 14 anos de idade. Portanto, ela teve uma trajetória edu-
cacional mais difícil que as outras professoras que entrevistamos, 
já que concluiu o ensino médio à noite, pois trabalhava durante o 
dia. Conforme a professora Aqualtune (2017),

durante todo o ensino médio [eu] trabalhei por oito horas diárias. 
Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, porque precisava de 
dinheiro e também para ajudar um pouco em casa. Meus pais se 
separam quando eu tinha nove anos de idade. Minha mãe, como 
operária, o salário obviamente era pequeno. Além de uma questão 
de subsistência, você também precisa [de dinheiro] para comprar 
as suas coisas, para estudar. E, geralmente, na época os filhos de 
operários começavam a trabalhar muito cedo. Com 14 anos de idade 
já se assinava carteira [de trabalho].

Sua mãe, com quem vivia, imaginava que a filha iria repro-
duzir a sua vida, assim como a vida das mulheres da cidade onde 
vivia, algo que se pode inferir a partir da resposta de Aqualtune à 
pergunta “os seus pais algum dia imaginaram que você faria curso 
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superior? Ou eles tinham outros planos ou projetos de vida para 
você?”. Segundo Aqualtune (2017), 

para minha mãe, embora ela seja muito nova, imaginava que [para] 
mulher a trajetória era, no máximo, trabalhar como operária, casar, 
ficar em casa e ter filhos. Não se imaginava essa outra possibilidade 
[fazer curso superior], essa outra vida. Nós falamos muito em esco-
las como espaço de opressão, e de fato é. Mas, no meu caso, o estí-
mulo veio da escola, principalmente no ensino fundamental. Então, 
é importante perceber como às vezes um professor faz diferença na 
sua vida. O estímulo para continuar a estudar veio da escola e não 
da família. E isso raramente acontece, [pois] geralmente o estímulo 
vem da família. O meu caso é raro. 

A resposta de Aqualtune é uma evidência de que a sua família 
não lhe transmitiu nenhum capital cultural, conforme acepção de 
Bourdieu (1998), menos ainda o valor da educação. A sua família 
também não tinha capital econômico, como visto anteriormente e 
como também se verá em seguida. Como se constata, os estímulos 
educacionais que ela teve para continuar a sua trajetória educacional 
não vieram diretamente da sua família, mas do sistema educacional 
e/ou da própria escola, local que Bourdieu e Passeron (1972) afir-
maram ser um dos locus da reprodução social, logo, de dominação 
social. Porém, no caso da professora Aqualtune, a escola foi um 
locus para incutir-lhe, por meio de incorporação de conhecimentos 
sociocientíficos, a esperança de que outro modo de vida diferente 
do de seus ascendentes era possível. Ou seja, a escola foi uma das 
ferramentas fundamentais de luta utilizada por ela para a supera-
ção de várias barreiras impostas à sua vida, entre elas a cultural. A 
barreira cultural pode ser inferida da tentativa de imposição de uma 
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visão de mundo machista (ou sexista) à sua vida, que estabelecia um 
destino às mulheres: “trabalhar como operária, casar, ficar em casa e 
ter filhos” – visão de mundo recusada por Aqualtune em razão dos 
conhecimentos, estímulos e apoios adquiridos na e da escola, ou 
melhor, de algumas professoras. Assim, ao contrário de ser locus de 
reprodução da dominação social, para Aqualtune, a escola, por meio 
de algumas professoras que a apoiaram e a estimularam a estudar, 
foi uma das ferramentas que lhe indicaram outras possibilidades de 
ver e viver o/no mundo. 

A escola possibilitou à Aqualtune a não reprodução cultu-
ral e material da vida de sua mãe e de seus avós, na medida que 
possibilitou a ela não incorporar a visão de que havia um destino 
às mulheres negras, filhas de operários, com vulnerabilidade so-
cioeconômica, entre outras dificuldades. Esta última característica 
foi reforçada na resposta à seguinte pergunta: “E quanto aos seus 
avós, tanto paternos quanto maternos: quais as profissões deles? 
Qual a escolaridade de seus avós, tanto paternos quanto mater-
nos?”. Sua resposta foi a seguinte:

Meus avós paternos, ambos já morreram, ambos trabalha-

vam relacionados à atividade rural, nunca tiveram terras, 

eram paupérrimos e eles eram analfabetos. A família da minha 
mãe, a minha avó é alfabetizada, acho que [tem o] primeiro ou se-
gundo ano do ensino fundamental e meu avô sabia ler. Eu imagino 
que estudou até a terceira série do ensino fundamental. Eu convivi 
com todos, [mas convivi] mais com a família da minha mãe porque 
eles [meus pais] se separaram quando eu tinha nove anos. E quando 
eu voltava para o interior, onde eu nasci, eu os visitava. Eles não 

nos visitavam, não porque não queriam, mas por falta de 

dinheiro mesmo. (Aqualtune, 2017) (grifos nossos).
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Como se observa, a professora Aqualtune, diferentemente 
das demais entrevistadas, não teve apoio e estímulo familiar para 
estudar, muito menos para fazer um curso de graduação. A edu-
cação não era um valor para a sua família, ao contrário das suas 
companheiras de universidade. Mas há semelhanças entre a tra-
jetória acadêmica da professora Aqualtune e a de duas outras pro-
fessoras que entrevistamos, Tereza Benguela e Esperança Garcia. 
Por exemplo, Aqualtune também não tomou a decisão de planejar 
e trilhar conscientemente um caminho intelectual, já que ela não 
pretendia ser professora universitária, algo que a docente afirmou 
quando fizemos a seguinte pergunta: “Ao concluir o segundo grau 
você sabia o que queria ser profissionalmente? Ou seja, já sabia 
que queria ser o que você é hoje, professora universitária? Você 
já tinha vocação acadêmica?”.

Quando eu terminei o ensino médio, eu não queria ser professo-

ra. Eu achava que teria uma formação superior, mas não acreditava 
que seria professora universitária. Na verdade, eu fui para a vida 

acadêmica muito motivada a encontrar uma outra área de 

trabalho. O mercado de trabalho para quem é da minha área é 

muito complicado. Então, eu fui fazer a pós-graduação por achar 
que era uma outra área de trabalho, fui e acabei gostando e me 
identificando. (Aqualtune, 2017, grifos nossos).

A resposta acima nos levou a perguntar-lhe: “A senhora está 
a indicar ou afirmar que queria ter melhores ganhos salariais? Ou, 
ainda, queria mudar de área de trabalho por fatores econômicos 
(salário mais elevado, melhores condições de trabalho), de so-
brevivência ou melhora na vida econômica/material, e não por 
motivos vocacionais?”. Sua resposta foi taxativa: “Exatamente, 
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fui levada à academia não por vocação, mas pela busca de uma 
vida mais segura economicamente.  Nunca havia pensado em ser 
professora, contudo no Brasil o mestrado e doutorado acabam te 
encaminhando para a vida acadêmica” (Aqualtune, 2017).

Como se pode inferir de sua fala cristalina, a construção da 
sua carreira de professora universitária foi um processo não pla-
nejado ou consciente. Aqualtune não sabia desde o início dessa 
construção que seria “chamada” ou empurrada ao trabalho in-
telectual. Em certo sentido, podemos dizer que ela foi escolhida 
por esse trabalho, não o escolhendo, até porque, como ela afirma, 
“nunca havia pensado em ser professora”. Como ela declara, e 
fazendo uma analogia com a afirmação de bell hooks (1995), foi 
empurrada ao trabalho intelectual por forças mais poderosas que 
a sua vontade individual de não ser professora.

Conclusão

Ao longo deste capítulo não discutimos diretamente as con-
sequências do racismo e do sexismo na trajetória educacional das 
professoras negras da UFV, embora essa discussão esteja em suas 
entrelinhas. Objetivamos aqui tão somente refletir se as nossas 
entrevistadas trilharam planejada e conscientemente um caminho 
intelectual, isto é, de ser professoras doutoras de universidade 
pública. Constatamos que a maioria das nossas entrevistadas não 
escolheu por vocação acadêmica o ofício de docente universitária. 
Em outras palavras, elas foram “impelidas” ou “chamadas” à carreira 
acadêmica durante o seu processo de formação. Destacamos que, 
se, por um lado, o “chamado à profissão” não é uma escolha livre de 
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um emprego, num pequeno leque de profissões que se deseja desde 
jovem, sem condicionamentos ou influências externas; por outro 
lado, ele não é o que sobra de emprego às intelectuais negras por 
imposição do mercado de trabalho e/ou de forças sociais opressivas 
presentes na sociedade brasileira, até porque o cargo de docente de 
universidade pública no Brasil é de alto prestígio. 

O “chamado à profissão” indica que há maior probabilidade 
de a intelectual ser “escolhida” ou “empurrada” à profissão, do que 
escolhê-la, uma vez que aquela não teve o controle hegemônico 
do processo que a levou a ser intelectual. Portanto, não é sem 
razão que algumas de nossas entrevistadas afirmam explicita-
mente que não queriam ser professoras. Uma delas afirmou que 
atirou para todos os lados e virou professora; outra enunciou 
que buscava uma vida mais segura economicamente e, assim, 
virou professora universitária. Esses dois exemplos indicam que 
o chamado à profissão teve a ver com a busca de ascensão social 
ou de sobrevivência digna. Nesse sentido, ele também pode ser 
visto como uma conquista.

Mas, evidentemente, não se pode afirmar que o “chamado 
à profissão” se resume ao que foi dito acima, pois ele pode ser 
resultado de vários fatores ou “forças poderosas”. Por exemplo, ele 
pode ter uma relação com a necessidade de luta contra opressões 
raciais, como foi o caso de muitas intelectuais afro-estadunidenses 
(bell hooks, 1995), assim como foi o caso de muitos/as negros/as 
intelectuais no Brasil (Santos, 2014). Embora a denominação de 
“chamado à profissão” ainda não esteja precisa, rigorosa, o impor-
tante aqui é indicar que ele não tem, necessariamente, uma relação 
de afinidade com a vocação de ser intelectual. Enfim, o chamado 
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à profissão é uma mistura de recusa da reprodução da vulnerabi-
lidade socioeconômica, pré-indicada às mulheres negras de baixa 
origem social, com o desejo de serem donas dos seus destinos, de 
acordo com as condições particulares (contexto, oportunidades 
educacionais, agentes sociais etc.) da sociedade brasileira.

Também destacamos que serem impelidas ao trabalho inte-
lectual não é algo específico das nossas entrevistadas, mas levan-
tamos a hipótese de que é fato comum a muitas docentes negras 
das IFES brasileiras que nasceram no século passado. Mais ainda, 
mesmo com o sexismo contra as mulheres de todas as cores/
raças, levantamos uma outra hipótese, qual seja, que a maioria 
das intelectuais brancas da UFV e das demais IFES brasileiras 
não foi “escolhida” ou “empurrada” à profissão, mas a escolheu 
conscientemente como um projeto de vida profissional. 

Por fim, embora não possamos generalizar o que constatamos 
por meio das nossas entrevistas, é plausível levantar pelo menos 
mais uma hipótese: a de que, em razão da baixa quantidade de 
docentes negras nas IFES brasileiras (Inep, 2017; Divino, 2016) 
– em geral são praticamente as únicas mulheres negras em seus 
departamentos e/ou unidades acadêmicas –, bem como da au-
sência de uma rede de proteção racial (negra) nessas instituições, 
para além da solidão afetiva constatada por Pacheco (2013), há 
um outro tipo de solidão a que está sujeito esse grupo específico 
de mulheres negras: a solidão acadêmico-intelectual. Contudo, 
todas essas hipóteses precisam ser verificadas por meio de futu-
ras pesquisas acadêmicas, tarefa que propomos a todos/as que se 
interessam pelo tema.
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“Você não confia em mim?” 
A invisibilidade da violência 

patrimonial e o valor do 
trabalho no Brasil

Beatriz Brandão 

Liz Cosmelli

Introdução

Vitória sempre sonhou em ser advogada, cursar a faculdade 
de Direito, fazer concurso e atuar na carreira almejada. Antes de 
conseguir alcançar todos os passos desse processo, um casamento 
atravessou sua trajetória. O tempo tomado nesse momento de 
dedicação à nova vida conjugal a fazia feliz e realizada, e o sonho 
de carreira, apesar de não abandonado, foi adiado e suplantado 
por demandas mais emergenciais. O casamento caminhava bem 
e o momento era propício para iniciar seus desejos profissionais, 
que foram inviabilizados por uma série de argumentações e situa-
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ções referentes ao seu casamento e seu cônjuge. Tais situações se 
avolumaram, a ponto de começarem insinuações por parte dele 
de não prioridade à relação, de que não havia confiança mútua, 
garantindo, assim, que não houvesse possibilidade de que ela 
trabalhasse e que sua dependência estivesse ligada a ele e às suas 
decisões. A situação de Vitória é a mesma vivenciada por muitas 
mulheres, que passam por violências psicológicas vinculadas ao 
patrimônio, ao intelecto e aos interesses financeiros. A principal 
dificuldade em muitas dessas situações, que desembocam na vio-
lência patrimonial (VP), é na identificação (tanto de suas causas 
quanto efeitos), mas também na reunião de provas para que as 
sanções e punições sejam efetuadas.

Descrita na Lei Maria da Penha1 como “qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destina-
dos a satisfazer suas necessidades”, a violência patrimonial pode, 
de modo sutil, esconder violências profundas que negam todo 
um processo de construção de sujeito, de indivíduo e de agência. 
Casos de retenção salarial e destruição de documentos são comuns 
no momento da denúncia, que só é acionada depois de muito 
tempo, principalmente pelas mulheres não compreenderem o que 
passam dentro de suas relações enquanto violência doméstica. Do 
mesmo modo, quase sempre a violência não se sustenta sozinha 
e se coaduna com outras violências, especialmente a violência 
psicológica.

1 Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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A realidade de Vitória encontra ressonância nas histórias de 
Vanessa e Renata.2 Vanessa foi vítima de violência psicológica 
e patrimonial por ter um salário maior que o do marido e ele 
ter domínio das escolhas financeiras. Renata abriu mão de seu 
emprego porque seu cônjuge não aceitava um trabalho que não 
fosse o doméstico, e teve seus documentos violados no momento 
que decidiu voltar a trabalhar. Vemos aqui a realidade de muitas 
mulheres que não veem e/ou não associam as simetrias existentes 
nessas situações com a violência doméstica. A violência patri-
monial é ainda desconhecida nesse trâmite como uma violência 
cabível de denúncia e sanção.

A sociedade moderna se funda a partir da visão e da reflexão 
sobre o trabalho e o valor do trabalho. É o trabalho assalariado 
que vai se tornar uma ruptura de movimentos históricos e po-
líticos anteriores, como o fim da monarquia, da escravidão e do 
sistema servil. É o tema do valor do trabalho que vai conduzir a 
revolução industrial, com a emergência de filosofias políticas e 
sociológicas (Durkheim, 1999; Marx, 1989; Weber, 1987). Na 
teoria feminista temos muitas teóricas que pesquisam sobre o 
trabalho da mulher (Boutet, 1989; Federici, 2019; Hooks, 1990; 
Kergoat, 1986; Hirata, 1988, 2012, 2016; Saffioti, 2013).  Neste 
texto, destacaremos um diálogo com Silvia Federici sobre o tra-

balho reprodutivo não pago das mulheres.
A partir desta análise, o objetivo é apresentar como a VP 

faz com que a mulher não seja dona do valor e do fruto de seu 

2 Os relatos são verídicos, fornecidos por advogadas, estando expostos com 
nomes fictícios. As histórias de Vanessa e Renata serão apresentadas no 
decorrer do texto. 
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trabalho. Quando ela sofre violência patrimonial, o que está sen-
do roubado e furtado dela não é somente o dinheiro que existe 
no presente – dinheiro que ela poderia usar para o que quisesse 
ou necessitasse –, mas também a sua autonomia, decorrente da 
construção de anos de luta feminista pelo direito ao trabalho e à 
vivência dos resultados dele.

Acreditamos que elas estão sendo furtadas de suas descober-
tas profissionais ou a sua coragem de correr atrás de um emprego 
que as garanta sustento. Está sendo retirado um processo inteiro 
de dedicação aos estudos, à formação de sonhos, desejos, as horas 
não dormidas para se alcançar o que se quer. Está sendo roubada 
a subsistência e construção de existência delas, a forma material 
pela qual existem no mundo e na vida, o que separa a sua possibi-
lidade autônoma e liberta de ser quem se quer e bancar (em todos 
os sentidos) as suas decisões.

A violência patrimonial rouba mais do que finanças, mais do 
que financeiro. Rouba uma perspectiva de pessoa, e não só no pre-
sente ato, mas também na construção, no esforço empreendido 
para tal. Ela é extremamente simbólica e menos financista do que 
parece, afinal, vivenciamos emoções e sentimentos, inscritos na 
materialidade da vida. Muitas vezes, nem a mulher – parte impli-
cada –, tampouco o companheiro enxerga que ele exerce violência 
patrimonial sobre ela. Esse é um ponto muito importante: eles 
não se veem como abusadores, nem mesmo em potencial. Fazem 
isso naturalizando suas ações, o que os desculpabiliza delas. O 
intuito deste texto é mostrar como as atitudes são mascaradas 
por suas sutilezas e como se descobre essas ações como abusivas.
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Apropriações e privações: conceitos e definições   

Desde janeiro de 2020, os países ao redor do globo precisaram 
lidar com a maior crise sanitária, econômica e social do século 
XXI, a COVID-19. No Brasil, em decorrência do isolamento 
social, empresas e comércios tiveram que diminuir o quadro de 
funcionários e, em alguns casos, encerraram suas atividades. Com 
isso, em julho, somamos 13,8% da população entre os desempre-
gados.3 O recorte de gênero dentro dos dados sobre o desempre-
go no país, apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), mostrou em maio que houve um aumento de 
14,5% entre as mulheres e 10,4% entre os homens. Os números a 
partir de raça são mais alarmantes. Mães negras e pardas tiveram 
um aumento de 15,2% de desemprego.4 Nesse cenário, o governo 
federal sancionou o Auxílio Emergencial, proposto por parla-
mentares. De acordo com a medida, os brasileiros cadastrados 
receberão R$600 por mês durante esta crise.5

O isolamento causado pela pandemia aumentou mais do que a 
taxa de desemprego entre mulheres. Sem renda, as mulheres, além 
de perderem a autonomia financeira, se tornam mais vulneráveis 
a outras violências domésticas. Até junho deste ano, o aumento 

3 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/desemprego-no-brasil-
bate-recorde-e-atinge-131-milhoes-de-pessoas.shtml.

4 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias/27708-desemprego-aumenta-em-12-estados-no-primeiro-
trimestre.

5 https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/12/Como-o-governo-se-
apropria-da-cria%C3%A7%C3%A3o-do-aux%C3%ADlio-emergencial.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/desemprego-no-brasil-bate-recorde-e-atinge-131-milhoes-de-pessoas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/desemprego-no-brasil-bate-recorde-e-atinge-131-milhoes-de-pessoas.shtml
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27708-desemprego-aumenta-em-12-estados-no-primeiro-trimestre
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27708-desemprego-aumenta-em-12-estados-no-primeiro-trimestre
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27708-desemprego-aumenta-em-12-estados-no-primeiro-trimestre
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/12/Como-o-governo-se-apropria-da-cria%C3%A7%C3%A3o-do-aux%C3%ADlio-emergencial
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/06/12/Como-o-governo-se-apropria-da-cria%C3%A7%C3%A3o-do-aux%C3%ADlio-emergencial
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de denúncias de violência ao 180 subiu 40%.6 Observamos aqui 
uma interseção de problemas – perda da autonomia financeira da 
mulher e violência doméstica. 

A violência patrimonial (VP) é um tipo de violação pouco 
discutida ainda no Brasil. Utilizaremos neste capítulo os conceitos 
de apropriação como “ação ou efeito de tomar algo e torná-lo 
de sua propriedade, legal ou ilegalmente”7 e de privação como 
“ação ou efeito de privar, impedir”8 – definições encontradas na 
língua portuguesa. Os parceiros que impedem as mulheres de 
trabalharem, controlam suas rendas, e destroem seus documentos 
e pertences estão cometendo um crime que está previsto na Lei 
Maria da Penha. Um exemplo cotidiano é a falta de pagamento 
de pensão alimentícia quando não faltam condições para tanto. 
Recentemente, lemos relatos de mulheres cadastradas no progra-
ma de auxílio emergencial (citado acima) que tiveram o benefício 
roubado por companheiros e ex-companheiros.9 Todos esses ca-
sos configuram violência patrimonial. No entanto, esse tipo de 
violência doméstica ainda é pouco reconhecido no país, seja na 
produção de dados ou na percepção social sobre essa violação. 

Para exemplificar esse último ponto realizamos uma pesqui-
sa, através de um formulário online, com 122 participantes, para 

6 https://www.istoedinheiro.com.br/violencia-contra-a-mulher-aumenta-em-
meio-a-pandemia-denuncias-ao-180-sobem-40/. 

7 https://www.dicio.com.br/apropriacao/#:~:text=substantivo%20
feminino%20A%C3%A7%C3%A3o%20ou%20efeito,que%20aparentemente 
%20n%C3%A3o%20tem%20propriet%C3%A1rio.

8 https://www.dicio.com.br/privacao/.
9 http://www.generonumero.media/dados-violencia-patrimonial/.

https://www.istoedinheiro.com.br/violencia-contra-a-mulher-aumenta-em-meio-a-pandemia-denuncias-ao-180-sobem-40/
https://www.istoedinheiro.com.br/violencia-contra-a-mulher-aumenta-em-meio-a-pandemia-denuncias-ao-180-sobem-40/
https://www.dicio.com.br/privacao/
http://www.generonumero.media/dados-violencia-patrimonial/


Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

134

nalisar as percepções e experiências de homens e mulheres sobre 
violência patrimonial.  Dividimos as perguntas da seguinte forma: 

a. Você sabe o que é violência patrimonial? 
b. Se sim, pode dar exemplos?
c. Você já sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido 

violência patrimonial? 
d. Caso sim, denunciou? 
e. Quais as suas dúvidas ou comentários sobre a violência 

patrimonial?

O perfil dos participantes se dividiu da seguinte maneira: 
Os participantes ficaram divididos na primeira pergunta. 

Muitos não sabiam ao certo como conceituar a violência pa-
trimonial. Quando pedimos por exemplos, alguns descreveram 
como: “privar um familiar de estudar”; “reter o documento da 
companheira e de seus filhos”; “mulher não tem uma casa própria 
e isso é usado como ameaça”; “a esposa que entrega seu salário 
para o marido sem ter acesso ou decisão de escolha nos gastos”. 

Uma participante citou:

É impressionante o quanto este tipo de violência é comum, 
algo quase naturalizado. A mulher - muitas vezes dentro de um 
casamento - não ter acesso a cartões de banco, documentos pessoais 
e outras coisas que nos ajudam a ser mais independentes em nosso 
cotidiano é absurdo. Já ouvi minha avó contar sobre situações que 
passou com meu avô onde ele não «permitia» que ela fizesse certas 
compras - para casa e para os filhos - que ele julgava desnecessárias, 
e ela precisou fazer escondido dele, pegar o dinheiro da carteira sem 
ele saber. Muitas vezes para comprar um uniforme para um filho 
ou um brinquedo. Isso é muito triste. E ela não percebia a violência 
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presente neste ato, como muitas mulheres até hoje também não 
devem perceber. (Participante Anônima). 

Segundo o Caderno de Formação sobre Gênero e Autonomia 
Econômica para as mulheres10 (ONU Mulheres, 2016), a autono-
mia financeira, além de ser essencial para garantir o sustento das 
mulheres, fornece o poder de escolha para as suas próprias vidas. 

Ela não envolve, portanto, apenas independência financeira e 
geração de renda, mas pressupõe também autonomia para reali-
zar escolhas. Além de garantir a própria renda, é preciso que as 
mulheres tenham liberdade e condições favoráveis para escolher 
sua profissão, planejar seu futuro, ter tempo para o lazer e para se 
qualificar. (ONU Mulheres, 2016).  

As relações de poder dentro dos relacionamentos geram uma 
hierarquia da violência. Como a fala citada acima descreve, o com-
panheiro perpetua a violência quando sente que, ao possuir poder 
aquisitivo ou físico maior do que a companheira, pode controlar 
as ações e a vida dela, privando-a até da autonomia sobre escolhas 
da própria vida. Os homens se apropriam desse direito, sentin-
do-se no papel de administradores das finanças, papel que lhes 
foi dado socialmente. Portanto, a desigualdade de gênero, tanto 
na divisão das tarefas domésticas e familiares quanto no mercado 
de trabalho, reforça o controle financeiro dos homens sobre as 
mulheres. É necessário mudar esse estereótipo.

10 http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/caderno_
genero_autonomia.pdf.

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/caderno_genero_autonomia.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/caderno_genero_autonomia.pdf
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O valor do trabalho e o trabalho não remunerado

Em nossas reflexões iniciais vimos que o sentido dado e re-
percutido para o trabalho

11 era central nessa análise. Trabalho esse 
que, sociologicamente, está engendrado aos conceitos e movi-
mentos do capitalismo, que afetam as relações de gênero, de classe 
e de raça. O trabalho se encontra como tema fundamental dos 
autores precursores da Sociologia, como, por exemplo, Da divisão 

do trabalho social (Durkheim 1999), A ética protestante e o espírito 

do capitalismo (Weber, 1989) e O Capital (Marx, 1987). Tais obras 
demonstram como o trabalho se tornou objeto de estudo clássi-
co nos escritos pioneiros sobre como se configurava a sociedade 
moderna e a Sociologia como disciplina. Essa temática basilar nas 
pesquisas sociológicas possui, também, um repertório de pesqui-
sas feministas sobre a relação entre trabalho e mulheres (Boutet, 
1989; Federici, 2019; Hooks, 1990; Kergoat, 1986; Hirata, 1988, 
2012, 2016; Saffioti, 2013).    

Nesse sentido, analisamos como a ingerência sobre o trabalho 
da mulher afeta sua perspectiva de autonomia e de construção 
de trajetória. Coloca em risco caminhos de projetos, desejos e 
sonhos, recursos materiais e imateriais inscritos no processo das 
construções de pessoa, mulher e profissional. Quando seus per-
cursos são interrompidos por rupturas próprias da desigualdade 
de gênero, vemos muitos casos de mulheres que sofrem violência 
patrimonial e não a identificam como violência doméstica. 

11 Quando empregado em itálico se refere à categoria analítica sociológica. 
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Seguimos neste texto a esteira analítica de Silvia Federici so-
bre o trabalho reprodutivo,

12 que nos afirma que “o trabalho domés-
tico foi fator crucial na definição da exploração das mulheres no 
capitalismo” (Federici, 2019, p. 20). A autora nos conduz a buscar 
protagonistas da luta de classes para além de um proletariado 
industrial masculino, demarcado pela teoria marxiana/marxista, 
e encontrá-los/las entre colonizadas/os e não remuneradas/os, 
incluindo a “figura da dona de casa proletária, reconceitualizada 
como sujeito da (re)produção da força de trabalho” (Federici, 
2019, p. 23). O fato é que o que Federici analisa como o trabalho 

reprodutivo não remunerado sustenta o capitalismo, tendo o tra-
balho doméstico como ramo específico da produção capitalista. 

O trabalho reprodutivo, analisado por Silvia Federici, ressalta 
a não remuneração da mulher, presente em muitos casos reais 
contemporâneos, como o de Renata.13 Carlos e Renata eram ca-
sados há dois anos e Renata parou de trabalhar por exigência de 
Carlos, que alegava que ela deveria ficar mais em casa, pois saía 
muito cedo, voltava muito tarde e ficava muito cansada. Segundo 
Renata, isso era dito de modo sutil e ela “nem percebia que ele 
estava a manipulando”. Renata pediu demissão do emprego e, por 
seis meses, tinha a mesma rotina, o que a deixava exausta e triste. 
Decidiu, então, que voltaria a trabalhar e Carlos foi totalmente 
contra, dizendo que não havia necessidade, já que não faltava 
nada dentro de casa, chegando a erguer a voz e verbalizar: “eu não 

12 Segundo Federici, a categoria trabalho reprodutivo se refere ao que é com-
preendido, primeiramente, como trabalho doméstico. 

13 As histórias aqui apresentadas são reais e foram cedidas pelas advogadas 
responsáveis pelos casos. 
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quero mulher minha trabalhando”. Ainda assim, Renata separou 
os documentos e conseguiu três lugares para fazer entrevista na 
semana seguinte. Ao chegar em casa, Carlos viu um envelope 
com currículos, comprovante de residência e carteira de trabalho, 
e questionou Renata. Carlos rasgou os currículos e a carteira de 
trabalho, e disse: “você não me deu outra alternativa”. Renata 
procurou um advogado trabalhista para saber o que poderia fazer 
em relação à carteira de trabalho e acabou descobrindo que sofria 
violência doméstica. Assim, decidiu denunciar o marido.

Nosso enfoque sobre o valor do trabalho feminino, assim 
como o trabalho não remunerado, encontrou ressonâncias 
também no formulário que desenvolvemos sobre VP. Como já 
apontado, grande parte (41,8%)14 desconhecia totalmente o que 
era violência patrimonial, ou não sabia definir ao certo. Os par-
ticipantes que sabiam do que se tratava, ao serem questionados 
sobre exemplos práticos, citaram, na maior parte das respostas, 
casos intrinsecamente relacionados ao trabalho feminino. Repro-
duzimos algumas respostas abaixo:

• Retenção do salário;
• Impossibilidade de livre uso de seus bens ou salário; 
• Violência doméstica; 
• Suspensão do pagamento de pensão alimentícia; 
• Reter, privar ou subtrair bens econômicos; 
• Privar um familiar de estudar; 
• Mulher não tem uma casa própria e isso é usado como 

ameaça;  

14 Gráfico na figura 1 – anexos. 
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• A esposa que entrega seu salário para o marido sem ter 
acesso ou decisão de escolha nos gastos; 

Entre esses exemplos, temos o caso da ação de Vanessa contra 
Paulo, casados há 11 anos e com dois filhos (informações cedidas 
pela advogada). Vanessa sempre trabalhou, mesmo antes de se 
casar. Ajudou na construção da casa e sempre dividiu as despesas 
com o marido. O que os distanciava era o fato de Vanessa ter o 
ensino superior completo e seu marido não, o que a possibilitava 
receber um salário maior do que o dele. Em um determinado mo-
mento, Paulo exige que, por ela ganhar mais, deveria pagar todas 
as contas sozinha e transferir todo o seu salário para a conta dele, 
já que ele sempre foi o responsável por pagar as contas devido aos 
seus horários mais flexíveis no trabalho. 

As amigas do trabalho de Vanessa perceberam que havia algo 
errado, pois ela nunca tinha dinheiro, e uma delas disse que Va-
nessa sofria violência doméstica, o que não foi bem aceito por ela, 
pois, para Vanessa, violência doméstica era sinônimo de agressão 
física e “ele só

15
 ficava com o salário dela”. Quando compreendeu 

que sofria VP, ainda assim tinha medo de denunciar e de se separar 
do marido por causa dos filhos, ainda pequenos. No entanto, após 
dois anos, Vanessa se divorciou, Paulo foi processado civilmente 
e teve que ressarci-la por todos os danos materiais que causou, 
sendo condenado na esfera criminal no âmbito de violência do-
méstica pela violência patrimonial e psicológica cometida.

O caso de Vanessa se enquadra numa série de outras cir-
cunstâncias em que a mulher, ainda que tenha ensino superior, 

15 Grifo nosso. 
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trabalhe e/ou tenha algum conhecimento da Lei Maria da Penha, 
naturaliza e não identifica ações que interferem e incidem sobre 
o valor e o fruto do seu trabalho. Há vários fatores relacionados a 
essa naturalização/não identificação dada à VP. Uma delas diz res-
peito à sua própria divulgação, já que há um “apagão de dados”16 
sobre acontecimentos, denúncias e possíveis sanções de violência 
patrimonial – o que foi expresso e visto, do mesmo modo, no 
formulário que desenvolvemos, cujas respostas demonstram des-
conhecimento parcial ou total sobre esse tipo de violência. 

Outro ponto é o que chamamos aqui de hierarquia de violên-

cias. Sabemos que já na lei, na forma jurídica, somos apresentadas 
a um repertório de violências que, na maior parte dos eventos, 
ocorrem em conjunto (em espiral ou mesmo de modo consecuti-
vo e sequenciado), mas poucas vezes uma violência se dá sozinha, 
independente ou desarticulada de outras. Contudo, nomeamos de 
hierarquia porque a violência física é identificada como a principal 
violação vinculada, também à opressão doméstica, como ilustrado 
no exemplo de Vanessa, que acreditava não ter que acionar a Lei 
Maria da Penha por não ser agredida pelo marido. 

Nossa hipótese é que, além do apagão de dados e da hierarquia 

de violências, a conjuntura do trabalho feminino nos apresenta 
uma ligação entre a VP no relacionamento, o valor do trabalho e 
o capitalismo, que sustenta discursos e ações da desigualdade de 
gênero. Essa desigualdade é que dá subsídios para que o compa-
nheiro, na relação, se considere no direito de subtrair ou destruir 
“objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 

16 https://eva.igarape.org.br/public_security.

https://eva.igarape.org.br/public_security
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valores e direitos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades”. Partimos da premissa, já salientada por bell 
hooks, de que o capitalismo, o patriarcado e o sexismo levam 
mulheres a crer que não são oprimidas:

Sob o capitalismo, o patriarcado é estruturado de tal forma que 
o sexismo restringe o comportamento das mulheres em alguns 
campos, enquanto, em outras esferas, é permitida a libertação 
dessas limitações. A ausência de restrições extremas leva muitas 
mulheres a ignorar as áreas em que são exploradas ou que sofrem 
discriminação, o que lhes leva a crer que não sejam oprimidas’. 
(Hooks, 1990, p. 37-38).

Relatamos aqui situações em que Vanessa e Renata denuncia-
ram seus maridos, que tiveram algum tipo de sanção. No entanto, 
conforme podemos observar a partir de pesquisa realizada pelo 
Instituto Igarapé, há diversas circunstâncias onde não existe a 
denúncia, assim como há grande número de subnotificações, “em 
especial suas manifestações consideradas ‘menos graves’ associa-
das à violência psicológica e moral”,17 e também falta de padroni-
zação de dados. Essas informações nos revelam o porquê de haver 
o apagão de dados no que se refere à violência doméstica, que 
está intimamente relacionado à identificação de comportamentos 
opressores, violentos e agressivos. Essa conjuntura, como nos 
alerta bell hooks, está sustentada pela tríade do capitalismo, do 
patriarcado e do sexismo, que, juntos, no caso da VP, compreen-
deram o roubo de suas finanças e de seu trabalho como espelho 
da violência ou opressão sexista. 

17 https//eva.igarape.org.br/.

https://eva.igarape.org.br/
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Une-se a isso a falta de configurações explícitas, com a dificul-
dade de se reunir provas que comprovem a existência da violência 
patrimonial, fazendo com que a falta de autonomia financeira dei-
xe mulheres presas em relacionamentos abusivos. Fica expresso, 
assim, que a desigualdade de gênero – tanto na divisão das tarefas 
domésticas e familiares quanto no mercado de trabalho – reforça 
o controle financeiro dos homens sobre as mulheres. 

Citamos acima a obra de Marx como ponto crucial para a 
entrada analítica do trabalho como objeto de pesquisa. Na se-
quência, Silvia Federici faz a crítica quanto ao apagamento do 
trabalho doméstico na teoria, que, somente no fim do século 
XIX, “emergiu como motor-chave para a reprodução da força 
de trabalho industrial, organizada pelo capital e para o capital, 
de acordo com as necessidades da produção industrial” (Federici, 
2019, p. 206). Nesse contexto, é importante frisar que a questão 
que envolve trabalho feminino não remunerado, capitalismo e 
sexismo é uma questão de Estado e que a reivindicação crucial é 
que os salários sejam pagos não pelos maridos, mas pelo Estado 
como representante do capital coletivo — “o verdadeiro Homem” 
que se beneficia do trabalho doméstico” (p. 27). 

Desse modo, embora apresentemos uma reflexão teórica 
sobre o trabalho reprodutivo, com enfoque no doméstico, es-
tendemos essa compreensão para as demais formas de trabalho, 
dentro ou fora do lar. Isso porque, independente de mulheres 
trabalharem fora de suas casas, há um acúmulo de funções dentro 
e fora do espaço privado, por meio de jornadas duplas, somadas 
aos serviços de cuidado. O que as teóricas feministas apontam 
como o Estado sendo o “verdadeiro Homem” é explícito na força 
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reprodutiva não remunerada de mulheres – em sua maioria negra 
e periférica – que trabalham de graça para o Estado, para manter 
o lucro do sistema capitalista.18

A violência patrimonial se inicia quando o Estado permite e 
impulsiona a realidade das mulheres trabalharem mais quando so-
mam o trabalho reprodutivo com o trabalho produtivo. Segundo 
Federici e hooks, assim se dão insumos para que não haja ques-
tionamento acerca da ordem econômica internacional, a causa 
fundamental das novas formas de opressão a que as mulheres es-
tão sujeitas. Portanto, acreditamos que casos como os de Vitória, 
Vanessa e Renata são representativos de tantas mulheres que não 
identificam a violência sofrida, não percebem que o patrimônio 
está afeito ao valor de seu trabalho – naturalizado pela história do 
capital como um trabalho que não deve ser remunerado.   

Números brasileiros em perspectiva

Os países signatários das Nações Unidas (ONU) afirmaram o 
compromisso em 2015 de “erradicar todas as formas de violência 
contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e priva-

18 “Segundo dados divulgados em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), as mulheres dedicam em média 18,5 horas semanais aos 
afazeres domésticos e cuidado de pessoas, na comparação com 10,3 horas 
semanais gastas nessas atividades pelos homens. A sobrecarga de horas de 
trabalho das mulheres é uma das barreiras para a participação feminina no 
mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens. Dificultando 
consequente acesso a recursos econômicos que lhes permitam maior grau 
de autonomia”. Disponível em: https://diplomatique.org.br/voce-poderia-ter-
me-pedido-o-trabalho-invisivel-das-mulheres/ . Acesso em: nov. 2020.

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/04/26/dupla-jornada-faz-mulheres-trabalharem-31-horas-a-mais-que-homens.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/04/26/dupla-jornada-faz-mulheres-trabalharem-31-horas-a-mais-que-homens.ghtml
https://diplomatique.org.br/voce-poderia-ter-me-pedido-o-trabalho-invisivel-das-mulheres/
https://diplomatique.org.br/voce-poderia-ter-me-pedido-o-trabalho-invisivel-das-mulheres/
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das”,19 no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5) 
da Agenda 2030, um plano de ação global para atingirmos um de-
senvolvimento unificado até 2030.  No entanto, para implementar 
medidas eficazes de combate às violências sofridas pelas mulheres 
no Brasil, o maior desafio encontrado é a produção de dados.  A 
dificuldade na produção de dados sobre a violência doméstica 
dificulta o enfrentamento do problema. Como mencionado, as 
principais lacunas, de acordo com o Instituto Igarapé,20 são: 

a. subnotificação; 
b. falta de padronização dos dados; 
c. registros incompletos;
d. fontes de dados desatualizadas e não confiáveis. 

Quando pesquisamos por dados da violência patrimonial, as 
barreiras são ainda mais alarmantes. O artigo 38 da lei Maria da 
Penha21 impõe que sejam “incluídas nas bases de dados dos órgãos 
oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o 
sistema nacional de dados e informações relativo às mulheres” as 
estatísticas de violência contra a mulher. Ainda assim, segundo a 
matéria “Apagão dos dados”, publicada pela Gênero e Número: “as 
unidades federativas do Brasil ainda não se empenham em pro-
duzir dados suficientes para traçar o perfil das vítimas, agressores 
e impactos da violência patrimonial”.22 Frente à precariedade dos 
dados, não conseguimos, por exemplo, traçar um perfil de raça 
entre as vítimas. 

19 http://www.agenda2030.org.br/ods/5/.
20 https://eva.igarape.org.br/.
21 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. 
22 http://www.generonumero.media/dados-violencia-patrimonial/.

http://www.agenda2030.org.br/ods/5/
https://eva.igarape.org.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.generonumero.media/dados-violencia-patrimonial/
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O Dossiê da Mulher em 2018 lançou dados sobre a violência 
patrimonial no estado do Rio de Janeiro. Segundo o estudo, o 
principal foi o crime de dano (50,4% dos casos), seguido da vio-
lação de domicílio (41,8%) e supressão de documentos (7,8%). 
Companheiros ou ex-companheiros representam a maioria dos 
autores (43,3%) da violência.23 Apesar de 29.270 registros em 
2018, muitas mulheres ainda não denunciam, não sabem o que 
configura violência patrimonial e os principais canais de denún-
cia.  Faz- se necessária a divulgação dessas informações e a seção 
final do texto tem esse objetivo.

Figura 4 – Quem é o agressor?

Fonte: ‘Quem é o agressor’. EVA – Instituto Igarapé, com dados do Ministério 
da Saúde, 2017.

23 http://www.ispdados.rj.gov.br/SiteIsp/SumarioExecutivoDossieMulher2018.pdf.

http://www.ispdados.rj.gov.br/SiteIsp/SumarioExecutivoDossieMulher2018.pdf
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Quando elaboramos as perguntas do formulário online, 
queríamos identificar as percepções sobre violência patrimonial 
dos participantes e suas principais dúvidas sobre essa violação. 
Isso posto, seguimos o texto respondendo às principais questões 
colocadas na pesquisa.

Segundo o Instituto Maria da Penha (IMP), as ações que se 
enquadram como crime na Lei Maria da Penha como violência 
patrimonial são: 

Fonte: https://www.institutomariadapenha.org.br/lei-11340/tipos-de-
violencia.html.

Além de muitas mulheres ainda não denunciarem esse cri-
me, o que também dificulta o mapeamento sobre os casos, outra 
barreira é conseguir provas. Segundo uma advogada entrevis-
tada pela Gênero e Número:

24 “a maior dificuldade nesse caso, é 

24 http://www.generonumero.media/dados-violencia-patrimonial/.

http://www.generonumero.media/dados-violencia-patrimonial/
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reunir provas para apresentar à justiça. Históricos de depósitos 
e transações financeiras que mostram o salário da mulher sendo 
depositado em uma conta que ela nunca movimenta”.

É importante ressaltar que, mesmo com dificuldades em 
comprovar o crime, as denúncias para qualquer violência do-
méstica devem ser feitas e podem ser realizadas pelo canal 180 
ou atendimento em qualquer delegacia. Porém, a mais indicada 
é a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Conclusão 

Pretendemos, com este texto, refletir sobre a VP como um 
tipo de violência inerente ao processo de acumulação capitalis-
ta. Desse modo, exploramos as esferas sociológica e jurídica, a 
primeira em sua relação intrínseca com o trabalho reprodutivo e 
o trabalho feminino não renumerado. Ao ignorar que trata-se 
de uma violência com forte articulação com o capitalismo, que 
constrói as bases das desigualdades de gênero, se torna mais difícil 
a identificação do sofrimento dessa opressão, que se visualiza e 
se verifica na falta de autonomia da mulher diante do valor e 
do fruto do seu trabalho, bem como da trajetória que teve, com 
uso de recursos materiais e imateriais para seus sonhos, projetos, 
desejos e realizações.

Frente à falta de articulação da violência patrimonial com 
as análises do eixo capitalismo, trabalho e sexismo, vemos uma 
invisibilidade conceitual em relação à VP, o que encaminha para 
a hierarquia de violências, que designa um “apagão de dados”, ex-
ternalizando a falta de configurações explícitas pela dificuldade 
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de se reunir provas que comprovem a existência da violência 
patrimonial. Esse é o ciclo político e jurídico que identificamos 
e abrimos para análise. A frase que abre nosso título: “você não 
confia em mim?” é detonadora e reveladora de como as violências 
estão inscritas em uma pergunta que põe em xeque a confiança, 
segurança, apoio e respeito da mulher, que age na perspectiva 
de uma violência simbólica – moral e psicológica – que abre e se 
coaduna com o repertório de violências que, muitas vezes, são 
mobilizadoras para se alcançar a VP. 

Portanto, a difusão de informações sobre violência patrimo-
nial e outros tipos de violência doméstica é de suma importância 
para que mulheres, vítimas ou que conheçam potenciais vítimas, 
possam ter conhecimento de que esse tipo de controle/determi-
nação /degradação patrimonial é crime e deve ser denunciado. 
Essa realidade, vivida por muitas mulheres, deve ser mais debatida 
e propagada, além de mais divulgada para que saibam que se trata 
de um crime, passível de sanções. 
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Instituições públicas de ensino 
superior em Goiás: um olhar 
panorâmico sobre sexo e cor/
raça de estudantes e docentes1

Luiz Mello

Introdução 

Neste texto apresento um olhar panorâmico sobre perfil de sexo 
e cor/raça do conjunto de estudantes de graduação e de pós-gra-
duação stricto sensu e de docentes de quatro instituições públicas de 
ensino superior (IPES) de Goiás, sendo uma estadual (Universidade 
Estadual de Goiás - UEG) e três federais - Instituto Federal de Goiás 

1 Uma versão preliminar deste texto foi apresentada no Grupo de Trabalho “Re-
lações Raciais e Interseccionalidade: compreendendo experiências e contextos 
no marco das Políticas e Administração Pública”, do VII Encontro Brasileiro de 
Administração Pública, realizado entre 11 e 13 de novembro de 2020.
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(IFG), Instituto Federal Goiano (IFGoiano)2 e Universidade Federal 
de Goiás (UFG).3 O foco é verificar, a partir de dados do Censo da 
Educação Superior (CES) 2018, do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)/Ministério da Edu-
cação (MEC)4 e da Plataforma Sucupira 2018, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), como 
mulheres e pessoas negras (pretas e pardas)5 estão representadas 
nesses dois segmentos6 da comunidade acadêmica das IPES goia-
nas, tendo como parâmetro de comparação perfis equivalentes do 

2 No caso dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, além de 
educação superior, são oferecidos cursos no âmbito da educação básica e 
da educação profissional.

3 Aqui vale ressaltar que, em 20 de março de 2018, foram criadas a Universidade 
Federal de Catalão (UFCat) e a Universidade Federal de Jataí (UFJ), por des-
membramento da UFG, na forma das Leis n. 13.634 e 13.635, respectivamen-
te. A implementação dessas novas instituições federais de ensino superior 
ocorreu em 2019, razão pela qual não foram contempladas autonomamente 
no CES 2018, mas ainda como parte da UFG.

4 Vale registrar que o CES é realizado anualmente pelo Inep, desde 2002, e 
apresenta um conjunto sistemático e detalhado de informações relativas à 
comunidade acadêmica (com destaque para docentes e estudantes), aos cur-
sos de graduação e às instituições de ensino superior brasileiras. Todavia, não 
apresenta nenhum tipo de informação sobre estudantes de pós-graduação, 
lato ou stricto sensu. Informações que permitem acompanhar a evolução 
da pós-graduação stricto sensu brasileira, desde 2004, estão disponíveis na 
Plataforma Sucupira, da Capes, que reúne bases de dados específicas com 
perfis de estudantes e docentes, entre outras.

5 Pretas/os e pardas/os são reunidos na categoria geral negras/os, nos termos 
propostos pelo IBGE em seus censos demográficos e outras pesquisas acerca 
do perfil da população brasileira. Tal entendimento está também presente no 
perfil de cor/raça que orienta a realização do Censo da Educação Superior, 
do Inep. Amarelas/os, indígenas e brancas/os são os outros grupos de cor/
raça que integram os levantamentos do IBGE e do Inep.

6 Cabe salientar que o Censo da Educação Superior, do Inep, não coleta dados 
relativos à cor/raça de servidoras/es técnico-administrativas/os. Para esse 
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ensino superior em escala nacional, bem como a representação 
da população brasileira e goiana por sexo e cor ou raça, segundo 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNADc), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Não é minha intenção nos limites deste texto realizar uma densa 
análise dos significados das múltiplas correlações possíveis entre 
sexo, cor ou raça e outros eixos de opressão, mas reunir informa-
ções sobre os perfis de estudantes e docentes das IPES de Goiás, de 
maneira a proporcionar acesso a informações que estão restritas a 
bases de dados de pouco conhecimento e domínio público.

As quatro IPES reunidas possuíam, em 2018, aproximada-
mente 53 mil estudantes de graduação (em sua absoluta maioria 
em cursos presenciais), 7.400 estudantes de pós-graduação stricto 

sensu e 6.300 docentes, incluídos contratos permanentes e tem-
porários. Essas instituições também possuem como elementos 
comuns e estruturantes de sua dinâmica de funcionamento a 
gratuidade dos cursos oferecidos, bem como alguma modalidade 
de ação afirmativa para ingresso de estudantes de graduação e, no 
caso específico da UFG, de pós-graduação7. No que diz respeito 
às três instituições federais de ensino, seus processos de seleção 
estão subordinados à Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012), que reserva 
50% do total de vagas, por cursos e turnos, para estudantes de 

segmento da comunidade acadêmica, o censo registra apenas informações 
sobre sexo e escolaridade.

7 Trata-se da Resolução Consuni UFG nº 07/2015, que dispõe sobre a política 
de ações afirmativas nos programas de pós-graduação stricto sensu da UFG, 
reservando 20% das vagas de cada curso para estudantes pretas/os, pardas/
os e indígenas. Para uma apresentação detalhada da resolução antes referida, 
bem como do processo de discussão que levou à sua aprovação, ver José 
Alexandre Filizola Diniz Filho e outr@s (2016).
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escola pública, com metade dessas vagas destinadas a estudantes 
com renda per capita familiar de até 1,5 salários mínimos, e outros 
subperfis de vagas reservadas especificamente para estudantes ne-
gras/os (pretas/os e pardas/os) e indígenas (PPI) e pessoas com 
deficiência (PCD),8 em proporções estabelecidas a partir da re-
presentação dos dois grandes grupos (PPI e PCD) no conjunto da 
população em que a instituição está instalada, conforme dados do 
Censo Demográfio do IBGE mais recente.  Já no âmbito da UEG, 
a política de ações afirmativas é regulamentada por meio da Lei 
estadual nº 14.832, de 12 de julho de 2004, diga-se de passagem 
uma das mais antigas do país, que reserva 25% das vagas para 
estudantes concluintes da educação básica em escolas públicas; 
20% para estudantes negras/os; e 5% para estudantes indígenas 
e para estudantes com deficiência.9 Ou seja, diferentemente da 

8 Cada instituição pode ainda ter programa próprio de ações afirmativas vol-
tado para grupos sociais específicos, a exemplo da UFG, que, desde 2008, 
por meio do Programa UFGInclui, reserva uma vaga extra em cada curso de 
graduação para estudantes indígenas que tenham cursado o ensino médio 
em escola pública e outra vaga para estudantes negras/os quilombolas que 
também tenham cursado o ensino médio em escola pública, além de 15 vagas 
para estudantes surdas/os no curso de Letras Libras, nos termos da Resolu-
ção Consuni UFG nº 31/2012. A UEG, por sua vez, possui programa de ação 
afirmativa próprio, que prevê duas vagas extras para estudantes quilombolas 
(Resolução CsU UEG nº 858/2017) e outra para estudantes refugiadas/os ou 
portadoras/es de visto humanitário (Resolução CsU UEG nº 34/2015), em 
cada um de seus cursos de graduação. 

9 A vigência inicial das ações afirmativas previstas nesta lei foi de 15 anos, 
renovada por mais 10, nos termos da Lei nº 20.807, de 15 de julho de 2020, 
que “altera a Lei nº 14.832, de 12 de julho de 2004, que fixa cotas para 
o ingresso dos estudantes que menciona nas instituições de educação 
superior integrantes do Sistema Estadual de Educação Superior e dá outras 
providências”.

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/80767/lei-14832
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legislação federal, na UEG a reserva de vagas para estudantes ne-
gras/os não pressupõe que as/os candidatas/os tenham cursado o 
ensino médio em escola pública, nem prevê percentuais de vagas 
distintos para estudantes egressos de escolas públicas a partir de 
perfis de renda familiar diferenciados.

Em relação especificamente a cursos de pós-graduação stricto 

sensu (mestrado e doutorado), não existe legislação federal que 
estabeleça qualquer modalidade de ação afirmativa para pessoas 
negras – e tampouco para qualquer outro segmento social es-
pecífico. O documento de referência que trata desse tema em 
nível do governo federal é a Portaria Normativa MEC nº 13, de 
11 de junho de 2016, que prevê, em seu art. 1º: “As Instituições 
Federais de Ensino Superior (...) terão o prazo de noventa dias 
para apresentar propostas sobre inclusão de negros (pretos e par-
dos), indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de 
pós-graduação (Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado), 
como Políticas de Ações Afirmativas”. Note-se que essa portaria 
não tem caráter impositivo,10 especialmente considerando que o 
prazo previsto para as ações sugeridas já expirou há mais de qua-
tro anos, embora sua publicação em 2016 pareça ter contribuído 

10 A despeito dessa ausência de coercitividade, em 16/06/2020, como último 
ato administrativo do ex-ministro Abraham Weintraub, a Portaria nº 545 re-
vogou a Portaria Normativa nº 13/2016, iniciativa aquela que foi tornada sem 
efeito por meio de outra portaria, em 22/06/2020, depois de forte reação 
dos movimentos negros e aliad@s, de parlamentares e mesmo de instâncias 
do Poder Judiciário. Parece não haver dúvidas de que o atual governo fede-
ral é contrário às ações afirmativas em cursos de pós-graduação, inclusive 
na atuação do próprio presidente da Capes, como mostram Julia Lindner e 
Mateus Vagas (2020).  
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para o aumento do número de universidades que, por iniciativa 
própria, aprovaram cotas em seus cursos de pós-graduação para 
estudantes negras/os, indígenas e com deficiência, como mostra 
a tese de Anna Carolina Venturini (2019). 

Muito provavelmente foi a partir de previsão expressa no art. 
3º da Portaria Normativa 13/2016 – que atribui à Capes a incum-
bência de elaborar “censo discente da pós-graduação brasileira, 
com o intuito de fornecer os subsídios para o acompanhamento 
de ações de inclusão de negros (pretos e pardos), indígenas e pes-
soas com deficiência na pós-graduação, bem como para a avalia-
ção de tais ações junto aos programas de pós-graduação” – que 
a Plataforma Sucupira, a partir de 2017, passou a disponibilizar 
informações sobre raça-cor (e também deficiência), como parte 
do perfil de estudantes de pós-graduação stricto sensu, sem que 
informações sobre esses mesmos quesitos sejam divulgadas no 
caso de docentes e servidoras/es técnico-administrativas/os que 
atuam nesses cursos.

No que diz respeito especificamente à carreira docente (de 
Magistério Superior, no caso de universidades federais; e de En-
sino Básico, Técnico e Tecnológico, para os institutos federais), 
vale registrar que a Lei nº 12.990 (BRASIL, 2014) prevê a reserva, 
para candidatas/os negras/os, de 20% das vagas de todos os con-
cursos públicos federais, alcançando os poderes executivo, legisla-
tivo e judiciário – e consequentemente as instituições federais de 
ensino. Como demonstrado em estudo anterior (Mello; Resende, 
2019, 2020), a meta prevista para a contratação de negras/os nos 
termos desta lei está longe de ser alcançada no caso da docência, 
considerando que, no período de sua vigência (quase seis anos), 
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pouco mais de 5% das vagas de concurso para universidades fe-
derais e 12% das vagas para institutos federais foram reservadas 
para candidatas/os negras/os. Vale destacar, por outro lado, que, 
no âmbito administrativo do estado de Goiás, não há nenhuma 
política de ação afirmativa com base em cor ou raça relativa à 
contratação de servidoras/es públicas/os, incluídas/os docentes.

Nesse cenário, ao propor uma análise dos perfis de sexo e de 
cor/raça de estudantes de graduação e pós-graduação e de docen-
tes das IPES estaduais e federais de Goiás, tenho como ponto de 
partida a forte influência que as mencionadas leis e programas de 
ações afirmativas vêm exercendo sobre a diversificação da com-
posição da comunidade discente dessas instituições, em particular 
no que diz respeito à renda e cor/raça em nível de graduação, 
ao mesmo tempo que tal tendência não pode ser observada em 
relação ao corpo docente, a despeito da existência de legislação 
em nível federal. Por outro lado, não há nenhuma ação afirmativa 
relativa a sexo – cota, bônus ou ação de qualquer outra natureza 
– no tocante ao acesso à educação e ao trabalho no contexto da 
sociedade brasileira.11 

Tal constatação é especialmente preocupante, uma vez que 
todos os perfis de renda e de trabalho formal e informal no Brasil 
mostram a situação de subalternidade de mulheres em relação a 
homens e, principalmente, de negras/os em relação a brancas/os. 

11 A Lei nº 9.504 (BRASIL 1997), que “estabelece normas para as eleições” a 
partir de alteração realizada em 2009, passou a prever ação afirmativa para 
mulheres, nos seguintes termos: “Art. 10. (...) § 3o Do número de vagas resul-
tante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá 
o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) 
para candidaturas de cada sexo”.   
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Como expresso nos resultados da pesquisa “Desigualdades sociais 
por cor ou raça no Brasil”, realizada pelo IBGE (2018), na base da 
pirâmide de rendimentos estão as mulheres negras (que recebem 
em média 44% dos rendimentos dos homens brancos), acompa-
nhadas dos homens negros como o segundo grupo de sexo/cor ou 
raça mais pauperizado. O topo da pirâmide, em contrapartida, é 
ocupado por homens brancos e mulheres brancas, sendo os ren-
dimentos destas superiores aos dos homens negros.  Diferenças de 
renda entre grupos distintos de cor ou raça e sexo são observáveis 
inclusive quando as pessoas realizam atividades de natureza idên-
tica e com similar nível de escolaridade e experiência profissional, 
sendo as consequências sociais dessa subalternidade ainda mais 
agravadas quando os eixos de subordinação associados a cor/raça, 
sexo e classe social, entre outros, incidem sobre um mesmo su-
jeito integrante de grupos sociais específicos, com destaque para 
a situação das mulheres negras.

Refletir sobre a dinâmica desse processo de exploração e 
opressão nas sociedades humanas, especialmente ocidentais, 
tem sido uma das principais contribuições teóricas e políticas 
de intelectuais feministas negras. Como pioneiramente mostrou 
Kirberlé Crenshaw (s/d, p. 9): “quando mulheres negras sofrem 
discriminação de sexo, iguais às sofridas pelas mulheres dominan-
tes [brancas], devem ser protegidas, assim [como] quando expe-
rimentam discriminações raciais que as brancas frequentemente 
não experimentam. Esse é o desafio da interseccionalidade”. Tais 
reflexões hoje assumiram centralidade na discussão teórica e crí-
tica sobre diferença e desigualdade, como mostram Patricia Hill 
Collins (2019) e  Carla Akotirene (2019), entre outras, partindo 
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da ideia central de que cada sujeito é socialmente localizado a 
partir de opressões diversas –podendo vir a ocupar posições de 
subalternidade com maior ou menor frequência, a depender de 
como é definido seu lugar no mundo – bem como de sua agência e 
resistência diante das opressões das estruturas social, econômica, 
política  e cultural.

Antes de avançar na apresentação dos dados mapeados, dois 
esclarecimentos conceituais são necessários. O primeiro diz res-
peito ao uso da variável “sexo”, que é empregada no CES/Inep, na 
Plataforma Sucupira/Capes e na Pnadc/IBGE, sempre com apenas 
duas alternativas de respostas: “masculino” ou “feminino”, para os 
levantamentos do Inep e da Capes, e “homem” ou “mulher”, para a 
Pnadc. Vale o registro de que, no caso do Censo Demográfico do 
IBGE, para a variável sexo são apresentadas também apenas duas 
alternativas de resposta – masculino e feminino –, o que mostra 
como mesmo no interior do principal órgão governamental res-
ponsável pela produção estatística nacional não há uniformidade 
de abordagens para diferentes levantamentos.  Em qualquer das 
três bases (CES, Plataforma Sucupira e Pnad/c), a variável sexo, 
como um dos eixos reconhecidamente estruturadores da vida so-
cial, é contemplada desde a criação de cada instrumento de coleta, 
sendo a subnotificação praticamente inexistente. Resta ressaltar, 
por outro lado, que a opção por essa concepção dual de sexo (na 
forma feminino/masculino ou mulher/homem) remete ao univer-
so de binaridade, já amplamente questionado no campo de estudos 
feministas e LGBT, a partir dos trabalhos seminais de Michel Fou-
cault (1988[1976]), Judith Butler (2003 [1990]) e outr@s.
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Especificamente no tocante à cor e raça, as duas categorias 
de classificação são usadas em variados arranjos em cada uma das 
três fontes de dados pesquisadas, com diferentes alternativas de 
resposta: A) na Pnadc/IBGE (e também no Censo Demográfico), 
a variável é “cor ou raça”, com as opções de resposta “1. Branca; 
2. Preta; 3. Amarela. 4. Parda; e 5. Indígena”; B) no CES/Inep, a 
variável é “cor/raça”, com as opções de resposta “0. Aluno não quis 
declarar cor/raça; 1. Branca; 2. Preta; 3. Parda; 4. Amarela; 5. In-
dígena; 9. Não dispõe da informação (Não resposta)”; C) Na Plata-
forma Sucupira/Capes, a variável é “raça ou cor”, com as opções de 
resposta “Branca, Preta, Parda, Amarela, Indígena, Não declarado 
ou Não dispõe da Informação”. Vale o registro de que a ausência 
de possibilidade de não resposta no caso da Pnad/c e do Censo 
Demográfico seguramente contribui para a diminuição do índice de 
subnotificação de cor ou raça, em comparação ao CES e à Platafor-
ma Sucupira, como se verá adiante. Enquanto nos levantamentos 
da Plataforma Sucupira a variável raça-cor foi contemplada apenas 
a partir de 2017 e somente para estudantes, no CES a inclusão da 
variável cor-raça ocorreu, para parte dos estudantes, em 2007 e 
universalizou-se para estudantes e docentes em 2009, como mostra 
Adriano Souza Senkevics, Taís de Sant´Anna Machado e Adolfo 
Samuel Oliveira (2016). No caso da Pnadc, a variável cor ou raça foi 
contemplada como parte das questões permanentes apenas a partir 
de 1987, ao passo que já se fazia presente desde o primeiro censo 
demográfico, realizado em 1872, embora ausente em três edições 
(1940, 1950 e 1970), conforme Marcelo Paixão e Luiz Carvano 
(2018). Essa relativamente recente inclusão da variável cor ou raça 
nos instrumentos de coleta governamentais, especialmente no caso 
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da educação, explicita a compreensão diferenciada de seu lugar, 
quando comparada a sexo, na estruturação das relações sociais, por 
mais que seja crescente na sociedade brasileira o entendimento da 
dimensão estrutural e estruturante do racismo. 

Sexo e cor ou raça: um olhar panorâmico sobre 
números e alguns de seus significados

Segundo dados da PNADc anual (IBGE, 2018), mulheres 
são maioria no Brasil (51,7%), em Goiás (50,9%) e em Goiânia 
(51,7%), e pessoas negras (pretas e pardas) também são maioria no 
Brasil (56,6%), em Goiás (64,1%) e em Goiânia (57,4%). Negras/
os são igualmente maioria, em nível nacional, estadual e munici-
pal, entre homens e entre mulheres. Considerando os dados do 
último Censo Demográfico (IBGE, 2010) em comparação com os 
da PNADc do quarto trimestre de 2012 (ano de aprovação da Lei 
nº 12.711, que reserva vagas para estudantes com perfis específi-
cos de renda, cor ou raça e deficiência nas IFEs), observa-se um 
crescimento expressivo no percentual de pessoas autodeclaradas 
negras no conjunto da população brasileira (da ordem de 2,99%), 
ainda mais expressivo no estado de Goiás (8,96%) e em Goiânia 
(7,3%) no mesmo período. Já entre 2012 e 2019, o crescimento do 
número de pessoas autodeclaradas negras no Brasil e em Goiânia 
foi da ordem de 3,1% e 3,7%, respectivamente, havendo um leve 
decréscimo no caso do estado de Goiás – 0,5%. Ao longo dos 
últimos dez anos, portanto, o que se constata, em nível de Brasil e 
de Goiânia, foi a diminuição do número de pessoas autodeclaradas 
brancas e o aumento do número de autodeclaradas pretas – com 
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relativa estabilização do número de pardas –, enquanto em Goiás 
ocorre o mesmo crescimento do número de pessoas autodeclara-
das pretas, com diminuição correspondente do número de pardas 
e relativa estabilização de brancas, como pode ser visto na tabela 1. 

Tabela 1 – População por percentual de cor ou raça, para Brasil, Goiás e Goiânia12

Brasil, Unidade da Federação e 

Município

Brasil Goiás

Goiânia 

(GO)

Trimestre x 

Cor ou raça

4º trimestre 

2012

Total 100 100 100

Branca 45,7 34,3 42,1

Preta 6,9 5,1 4,2

Parda 46,8 60,4 53,3

4º trimestre 

2018

Total 100 100 100

Branca 42,9 35,9 43,6

Preta 9,2 8,7 7

Parda 46,9 54,6 48,8

Trimestre x 

Cor ou raça

4º trimestre 

2019

Total 100 100 100

Branca 42,2 34,2 38

Preta 9,5 8,2 8,4

Parda 47,3 56,8 52,8

Fonte: Construída pelo autor, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua trimestral (IBGE, 2012 e 2019).

Tais mudanças são particularmente relevantes quando se ob-
serva que a Lei nº 12.711 (BRASIL, 2012), em seu art. 3º, estabelece 
os censos demográficos do IBGE como fonte para a definição de 
percentuais de vagas a serem reservadas para o conjunto de pessoas 
pretas, pardas, indígenas e com deficiência, nos seguintes termos: 

12 Os dados públicos da PNADc trimestral trazem apenas três grupos de cor ou 
raça – branca, preta e parda –, não fazendo alusão a indígena e amarela.
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Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de 
que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, 
por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com 
deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de 
vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, 
indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da 
Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo 
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
(BRASIL, 2012, grifo nosso).

O que se constata, então, é que, ainda hoje, os percentuais de 
vagas reservadas para candidatas/os negras/os têm como parâme-
tro as proporções identificadas no Censo Demográfico de 2010, 
para cada unidade da federação em que a IFES está situada, com a 
ressalva significativa de que, entre 2010 e 2019, o perfil de cor ou 
raça da população brasileira, nas diferentes unidades da federação, 
mudou expressivamente, como destacado anteriormente. Em ní-
vel de Brasil, no caso de pessoas negras, esse percentual teve uma 
variação de 6,06%, enquanto em Goiás o crescimento foi ainda 
mais expressivo – 8,46%, percentual praticamente igual ao iden-
tificado desde a PNADc 2012, ano de aprovação da Lei nº 12.711. 
Apenas com a divulgação dos dados do Censo Demográfico de 
2021, se houver, uma atualização de tais percentuais será realiza-
da, devendo-se ressaltar, todavia, que a Lei nº 12.711 será revista 
no prazo de 10 anos a contar de sua aprovação (2012), podendo 
ter sua vigência prorrogada ou não. Impõe-se, então, a questão: 
em que medida a especificação do censo demográfico como fonte 
para definição do percentual de reserva de vagas para estudantes 
negras/os tem provocado uma sistemática exclusão de potenciais 
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beneficiários, haja vista a não correspondência entre a proporção 
de vagas reservadas para negras/os e sua efetiva participação como 
grupo de cor ou raça no conjunto da população brasileira?

É nesse cenário que o Censo da Educação Superior 2018 
(Inep, 2019) traz a caracterização de cor-raça de estudantes 
matriculadas/os e ingressantes das instituições de ensino superior 
brasileiras, aqui parcialmente apresentada nas Tabelas 2 e 3, por 
meio das quais também destaco as informações relativas às/aos es-
tudantes das IPES federais e estadual de Goiás, comparativamente 
às IPES federais e estaduais do Brasil. Uma primeira distinção a 
ressaltar entre as tabelas é que a primeira, relativa a estudantes 
matriculadas/os, traz duas alternativas para indicar ausência de 
informação relativa à cor-raça (“Não dispõe da informação” e 
“Não declarado”), enquanto a segunda tabela, relativa a estudantes 
ingressantes, traz apenas a opção “Não declarado” para indicar 
ausência de informação relativa à cor-raça.13

Uma segunda constatação relevante diz respeito ao alto per-
centual de estudantes matriculadas/os sem informação relativa à 
cor-raça, tanto do sexo feminino quanto do masculino, particu-
larmente quando se observa os conjuntos de instituições “Total 
(públicas e privadas)” e “Pública Estadual”, em nível de Brasil, e 
“Pública Estadual”, em nível de Goiás. Note-se que os menores 
percentuais de dados faltantes no conjunto de instituições “Pú-
blica Federal”, tanto em nível de Brasil quanto, especialmente, no 

13 Segundo Adriano Souza Senkevics (2018), a partir de 2014, “o INEP impediu 
que as instituições marcassem a opção ‘Não dispõe de informação’ para os 
ingressantes, razão possivelmente por trás da queda acentuada no percentual 
de respostas a essa opção no último ano” (p. 5).
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estado de Goiás, muito provavelmente decorrem das exigências 
legais de registro de cor-raça de estudantes desde a aprovação 
da Lei nº 12.711. No caso de estudantes ingressantes em 2018 
(tabela 3), observa-se, em nível de Brasil, que os totais de não 
declaração de cor-raça ainda se mantêm elevados, mas também 
inferiores no conjunto de instituições “Pública Federal” quando 
comparado a “Total (públicas e privadas)” e “Pública Estadual”, 
alcançando patamares ainda mais baixos quando se observam 
os mesmos dados relativos ao estado de Goiás, que, por sinal, 
teve um decréscimo de dados faltantes em todos os conjuntos de 
instituições de ensino superior.
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Tabela 2 – Matrículas nos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por cor/raça e sexo, no Brasil e no estado de Goiás, por Categoria Adminis-
trativa e Organização Acadêmica – 2018

Unidade da Federação / Cate-

goria Administrativa / Orga-

nização Acadêmica

Brasil Goiás

Total (pú-

blicas e 

privadas)

Pública 

Federal

Pública 

Estadual

Total 

(públicas 

e priva-

das)

Pública

Federal

Pública 

Estadual

Total UFG

IFG e IF-

Goiano

Total UEG

Feminino

Total 3.551.116 614.595 305.922 214.398 17.600 12.591 5.009 10.987 10.987

Branca 1.510.037 232.348 128.801 34.375 6.248 4.506 1.742 2.544 2.544

Preta

249.873
(7,03%)

64.848
(10,55%

27.502
(8,98%)

7.885
(3,67%)

1.563
(8,88%)

1.129
(8,96%)

434
(8,66%)

1.794
(16,32%)

1.794
(16,32%)

Parda

1.022.671
(28,79%)

221.690
(36,07%)

78.998
(25,82%)

43.952
(20,5%)

8.093
(45,98%)

5.475
(43,48%)

2.618
(52,26%)

4.130
(37,58%)

4.130
(37,58%)

Amarela 63.342 9.166 6.539 2.786 299 202 97 353 353

Indígena 26.593 5.391 1.747 505 147 142 5 23 23

Não dispõe da 

informação

13.734 5.808 3.038 144 7 2 5 - -

Aluno não quis 

declarar

664.866
(18,72%)

75.344
(12,25%)

59.297
(19,38%)

17.552
(8,18%)

1.243
(7,06%)

1.135
(9,01%)

108
(2,15%)

2.143
(19,5%)

2.143
(19,5%)

Masculino

Total 2.843.128 617.314 276.983 161.392 17.738 12.035 5.703 6.584 6.584

Branca 1.244.015 245.315 131.106 27.053 6.585 4.517 2.068 1.698 1.698

Preta

215.312
(7,57%)

64.403
(10,43%)

23.189
(8,37%)

6.541
(4,05%)

1.644
(9,26%)

1.083
(8,99%)

561
(9,83%)

1.210
(18,37%)

1.210
(18,37%)

Parda

794.076
(27,92%)

214.328
(34,71%)

64.061
(23,12%)

32.473
(20,12)

7.660
(43,18%)

4.817
(40,02%)

2.843
(49,85%)

2.257
(34,28%)

2.257
(34,28%)

Amarela 43.386 8.111 6.205 1.519 250 157 93 147 147

Indígena 21.481 5.783 1.624 549 283 272 11 11 11

Não dispõe da 

informação

13.826 6.252 2.595 127 9 6 3 - -

Aluno não quis 

declarar

511.032
(17,97%)

73.122
(11,85%)

48.203
(17,4%)

12.434
(7,7%)

1.307
(7,36%)

1.183
(9,82%)

124
(2,17%)

1.261
(19,15%)

1.261
(19,15%)

Feminino e Masculino 6.394.244 1.231.909 582.905 375.790 35.338 24.626 10.712 17.571 17.571

Fonte: Construída pelo autor, a partir do Censo da Educação Superior (Inep, 2019).
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Tabela 3 – Ingressos nos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por cor/raça e sexo, no Brasil e no estado de Goiás, por Categoria Administrativa 
e Organização Acadêmica – 2018

Unidade da Federação 

/ Categoria Adminis-

trativa / Organização 

Acadêmica
Total (públicas e pri-

vadas)

Brasil

Goiás

Total (pú-

blicas e 

privadas)

Pública Federal Pública Estadual

Total (públicas 

e privadas)

Pública

Federal

Pública

Estadual

Total UFG

IFG e 

IFGoia-

no

Total UEG

Femini-

no

Total 1.132.456 165.112 77.288 68.894 5.068 3.460 1.608 4.132 4.132

Branca 480.812 61.790 32773 11.322 1.971 1.423 548 1.148 1.148

Preta

78.860
(6,96%)

17.388
(10,53%) 7.170

(9,27%)

2670
(3,85%) 502

(9,9%)
357

(10,31%)

145
(9,01%) 686

(16,6%)

686
(16,6%)

Parda

333.277
(29,42%)

62.863
(38,07%) 20.440

(26,44%)
14.116

(20,48%)
2.339

(46,15%)
1.507

(43,55%)
832

(51,74)
1.800

(43,56%)

1.800
(43,56%)

Amarela 17.837 2.160 1.369 990 72 50 22 173 173

Indígena 6.129 1.459 467 158 49 47 2 16 16

Aluno não 

quis declarar

215.541
(19,03%)

19.452
(11,78%) 15.069

(19,49%)
5.191

(7,53%)
135

(2,66%)
76

(2,19%)
59

(3,66%)
309

(7,47%)
309

(7,47%)

Mascu-

lino

Total 940.551 174.788 77.416 54.384 5.319 3.350 1.969 2.771 2.771

Branca 402.282 67.569 36.511 9.436 2.152 1.456 696 871 871

Preta

72.116
(7,66%)

18.114
(10,36%) 6.726

(8,68%)

2.315
(4,25%0

537
(10,09%)

340
(10,14%)

197
(10%) 531

(19,16%)

531
(19,16%)

Parda

271.129
(28,82%)

65.167
(37,28%) 18.523

(23,92%)

11.092
(20,39%)

2.373
(44,61%0

1.401
(41,82%)

972
(49,36%)

1.123
(40,52%)

1.123
(40,52%)

Amarela 11.864 2.071 1.176 526 58 35 23 73 73

Indígena 5.574 1.645 382 137 57 51 6 3 3

Aluno não 

quis declarar

177.586
(18,88%) 20.222

(11,56%)
14.098

(18,21%)
3.686

(6,77%)
142

(2,66%)
67

(2%)
75

(3,8%)
170

(6,13%)

170
(6,13%)

Feminino e Masculino 2.073.007 339.900 154.704 123.278 10.387 6.810 3.577 6.903 6.903

Fonte: Construída pelo autor, a partir do Censo da Educação Superior (Inep, 2019).
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Considerando a subnotificação acima apontada, 35,68% de 
estudantes matriculadas/os no conjunto de instituições “Total 
(públicas e privadas)” são negras/os (pretas/os e pardas/os), 
quando a PNADc relativa ao período (quarto quadrimestre 2018) 
registra um percentual de 56,1% de negras/os no conjunto da 
população brasileira – vale lembrar que esse percentual alcança 
56,8% no levantamento da PNADc do quarto trimestre de 2019. 
No caso do conjunto das instituições federais de ensino superior, 
a proporção de estudantes negras/os alcança 45,88%, enquanto 
nas estaduais corresponde a apenas 33,23%. Tais indicadores, 
por si sós, mostram a importância da Lei nº 12.711/12 na al-
teração do perfil de cor-raça das instituições federais de ensino 
superior no Brasil. Vale o registro também de que a mencionada 
pesquisa sobre desigualdades sociais por cor ou raça (IBGE, 2018) 
constata que negras/os já representam 50,3% das/os estudantes 
de instituições públicas de ensino superior no Brasil, enquanto 
ocupam 46,6% das vagas nas instituições privadas. Note-se que 
os levantamentos do IBGE tendem a um baixíssimo índice de 
subnotificação do quesito cor ou raça (provavelmente por dispor 
apenas das cinco categorias de resposta acima referidas), embora 
essa pesquisa não tenha divulgado números específicos para per-
fis de cor ou raça de estudantes de instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, por cursos e turnos, e tampouco para as 
diferentes unidades da federação. 

Em particular, no que diz respeito ao estado de Goiás, a pro-
porção de negras/os no conjunto da população era de 63,3% em 
2108, segundo a PNADc do quarto trimestre, chegando a 65% ao 
final de 2019. Nesse cenário, o Censo da Educação Superior de 
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2018, do Inep, mostra que apenas 24,17% das/os estudantes do 
conjunto de instituições “Total (públicas e privadas)” do estado de 
Goiás são negras/os, ao passo que assumem representação bem 
maior no conjunto das instituições federais de ensino superior 
(53,65%), proporção praticamente idêntica à encontrada entre es-
tudantes da única instituição estadual de ensino superior de Goiás 
(53,44%). A despeito do percentual de “Não declaração” de cor-raça 
para estudantes das quatro IPES (que alcança a média de 7,36% nas 
federais e 19,15% na UEG), em qualquer das instituições, o percen-
tual de negras/os é inferior ao registrado pela Pnadc 2018 para o 
estado. No caso específico das/os estudantes que, em nível nacional, 
ingressaram em universidades federais no ano de 2018, a tabela 3 
mostra que 48,11% são negros/as, enquanto entre estudantes das 
IPES federais de Goiás esse percentual já alcança 55,36%.

No que diz respeito a sexo, pessoas do sexo feminino são a 
maioria (55,53%) das/os estudantes matriculadas/os em cursos de 
graduação no conjunto das IES no Brasil [Total (públicas e pri-
vadas)], bem como nas instituições públicas estaduais (52,48%), 
representando, por outro lado, 49,76% do total de matrículas na 
rede federal, como se observa na tabela 3. No caso específico do 
estado de Goiás, pessoas do sexo feminino também são maioria no 
total das instituições (57,05%), na rede estadual de ensino superior 
(62,52%), e correspondem a 49,8% de estudantes das três insti-
tuições federais sediadas no estado. No caso específico da UFG, 
52,44% das estudantes do sexo feminino matriculadas são negras 
(pretas e pardas), e no caso dos dois institutos federais, 60,92% 
das estudantes do sexo feminino são negras. Em relação ao sexo 
masculino, 49,01% dos estudantes da UFG são negros (pretos e 
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pardos), enquanto essa proporção chega a 59,68% dos estudantes 
matriculados nos cursos dos dois institutos federais. Em relação 
às/aos estudantes da UEG, 53,9% das do sexo feminino são negras, 
enquanto 52,65% dos do sexo masculino são negros. Aqui vale 
ressaltar que, se os institutos federais possuem os maiores percen-
tuais de estudantes negras/os entre as quatro instituições – tanto 
entre homens quanto entre mulheres –, a UEG se destaca pelos 
maiores percentuais de estudantes autodeclaradas/os pretas/os, 
alcançando 16,32% do total de estudantes do sexo feminino e 
18,37% no caso dos de sexo masculino.

Tendo o quadro acima apresentado como pano de fundo, 
é necessário registrar que o percentual de estudantes negras/
os nos cursos de graduação de IPES brasileiras não é decorren-
te apenas de ações afirmativas em nível federal ou estadual, já 
que muitas pessoas negras podem não ter ingressado em seus 
cursos de graduação por ações afirmativas, no mínimo por três 
razões principais: 1) não terem cursado inteiramente o ensino 
médio em escolas públicas, conforme exigência prevista na Lei 
nº 12.711/2012; 2) terem se inscrito como candidatas/os cotistas 
no processo de seleção para as IPES, mas não utilizarem a vaga 
correspondente a seu perfil de cota por terem alcançado notas 
que viabilizaram a aprovação na ampla concorrência; e 3) por 
não quererem ingressar em IPES por meio de programas de ações 
afirmativas. No caso específico das/os estudantes que ingressa-
ram em universidades federais no ano de 2018, a tabela 3 mostra 
que 48,11% são negros/as, enquanto entre estudantes das IPES 
federais de Goiás esse percentual alcança 55,36%. Quantos desses 
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estudantes ingressaram a partir de vagas reservadas por políticas 
de ações afirmativas é uma pergunta não respondida aqui. 

 Em nível de pós-graduação stricto sensu, qualquer esforço 
analítico em relação ao perfil de cor ou raça dos estudantes fica 
comprometido em face do altíssimo nível de subnotificação do 
quesito, na forma de duas categorias de resposta – “não decla-
rado” e “não dispõe de informação”, tanto no conjunto total de 
instituições em nível de Brasil (52%) quanto (e ainda mais) em 
Goiás (57,6%), como se observa na tabela 4, abaixo. A despeito 
desta ausência de informações, observa-se que branca é a raça-cor 
prevalecente entre estudantes de pós-graduação no Brasil (34%) 
e em Goiás (26,8%), que representam mais de 2,5 vezes e quase 
o dobro da soma das/os autodeclaradas/os pardas/os e pretas/
os, respectivamente. Aqui deve ser ressaltado que as instituições 
públicas federais concentram 58,7% dos estudantes de pós-gra-
duação stricto sensu no Brasil, patamar que alcança 82% no estado 
de Goiás, conforme a mesma tabela 4.
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Tabela 4 – Estudantes de pós-graduação stricto sensu, por raça ou cor, por natureza jurídica da instituição de vinculação, Brasil e Goiás

Raça ou cor

Federal Estadual Municipal Particular Total

Brasil Goiás Brasil Goiás Brasil Goiás Brasil Goiás Brasil Goiás

Branca

68.396
(17,5%)

1.845
(22,1%)

34.765
(8,9%)

110
(1,3%)

1.056
(0,3%)

32
(0,4%)

28.472
(7,3%)

256
(3,1%)

132.689
(34%)

2.243
(26,8%)

Preta

7.512
(1,9%)

186
(2,2%)

2.109
(0,5%)

14
-

12
-

0
-

1.048
(0,3%)

29
(0,3%)

10.681
(2,7%)

229
(2,7%)

Parda

28.378
(7,3%)

803
(9,6%)

7.676
(2,0%)

60
(0,7%)

57
(0%)

3
(0%)

4.728
(1,2%)

139
(1,7%)

40.839
(10,5%)

1.005
(12,0%)

Amarela

1.064
(0,3%)

25
(0,3%)

950
(0,2%)

2
-

2
-

0
-

414
(0,1%)

29
(0,3%)

2.430
(0,6%)

56
(0,7%)

Indígena

483
(0,1%)

14
(0,2%)

132
-

0
-

1
-

0
-

62
-

0
-

678
(0,2%)

14
(0,2%)

Não declarado

47.606
(12,2%)

1.497
(17,9%)

19.074
(4,9%)

198
(2,4%)

377
(0,1%)

1
-

8.990
(2,3%)

44
(0,5%)

76.047
(19,5%)

1.740
(20,8%)

Não dispõe da

informação

75.651
(19,4%)

2.488
(29,8%)

33.868
(8,7%)

171
(2%)

344
(0,1%)

0
-

17.194
(4,4%)

413
(4,9%)

127.057
(32,5%)

3.072
(36,8%)

Total

22.9090
(58,7%)

6.858
(82%)

98.574
(25,2%)

555
(6,6%)

1.849
(0,5%)

36
(0,4%)

60.908
(15,6%)

910
(10,9%)

390.421
(100%)

8.359
(100%)

Fonte: Construída pelo autor, a partir de dados da Plataforma Sucupira (Capes, 2019).
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Tabela 5 – Estudantes de pós-graduação stricto sensu, por raça ou cor e sexo, por instituições públicas federais e estadual, em Goiás

Raça ou cor

Federal Estadual

UFG IFG IFGoiano UEG

Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total

Branca

963
(16%)

588
(9,8%)

1.551
(25,7%)

29
(14,6%)

17
(8,5%)

46
(23,1%)

127
(20,1%)

121
(19,1%)

248
(39,2%)

69
(12,4%)

41
(7,4%)

110
(19,8%)

Preta

76
(1,3%)

74
(1,2%)

150
(2,5%)

7
(3,5%)

8
(4%)

15
(7,5%)

10
(1,6%)

11
(1,7%)

21
(3,3%)

10
(1,8%)

4
(0,7%)

14
(2,5%)

Parda

300
(5%)

264
(4,4%

564
(9,4%)

20
(10,1%)

18
(9,0%)

38
(19,1%)

94
(14,8%)

107
(16,9%)

201
(31,8%)

30
(5,4%)

30
(5,4%)

60
(10,8%)

Amarela

14
(0,2%)

6
(0,1%)

20
(0,3%)

0
-

2
(1,0%)

2
(1,0%)

1
(0,2%)

2
(0,3%)

3
(0,5%)

1
0,2%)

1
(0,2%)

2
(0,4%)

Indígena

5
(0,1%)

9
(0,1%

14
(0,2%)

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

Não declarado

706
(11,7%)

657
(10,9%)

1.363
(22,6%)

23
(11,6%)

28
(14,1%)

51
(25,6%)

42
(6,6%)

41
(6,5%)

83
(13,1%)

122
(22,0%)

76
(13,7%)

198
(35,7%)

Não dispõe da

informação

1.306
(21,7%)

1.058
(17,6%)

.2364
(39,2%)

25
(12,6%)

22
(11,1%)

47
(23,6%)

34
(5,4%)

43
(6,8%)

77
(12,2%)

86
(15,5%)

85
(15,3%)

171
(30,8%)

Total

3.370
(55,9%)

2.656
(44,1%)

6.026
(100%)

104
(52,3%)

95
(47,7%)

199
(100%)

308
(48,7%)

325
(51,3%)

633
(100%)

318
(57,3%)

237
(42,7%)

555
(100%)

Fonte: Construída pelo autor, a partir de dados da Plataforma Sucupira (Capes, 2019).
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Especificamente em Goiás, do total de estudantes de pós-
-graduação stricto sensu (8.359), 72% estão vinculados à UFG 
(3.370 do sexo feminino e 2.656 do masculino), havendo 61,8% 
de subnotificação de raça-cor nesta instituição, com leve preva-
lência entre as mulheres. Como se observa na tabela 5, também 
é elevada a subnotificação entre estudantes de pós-graduação na 
UEG (66,5%) e no IFG (49.2%), com as menores taxas, embora 
ainda altas, ocorrendo no IFGoiano (25.3%). O grupo de sexo 
com raça-cor autodeclarada mais frequente entre estudantes de 
pós-graduação das quatro instituições é o das mulheres brancas, 
com relativo equilíbrio de sexo nos grupos de pretas/os e pardas/
os, ainda que tais constatações, é fundamental enfatizar, possam 
estar completamente enviesadas em face dos altos índices de sub-
declaração de raça-cor.

Nesse cenário de altíssima subnotificação de raça-cor e de 
prevalência de estudantes brancas/os nos cursos de pós-gradua-
ção stricto sensu no Brasil e em Goiás, por um lado, e de aumento 
do número de estudantes negras/os nos cursos de graduação de 
instituições de ensino superior em geral e das IPES, por outro, 
impõe-se um questionamento: o que dizer da presença de do-
centes negras/os no quadro de servidoras/es públicas/os dessas 
instituições? Como já ressaltado em outros trabalhos (Rios; Mel-
lo, 2019, 2020), a tentativa de responder a essa pergunta também 
evidencia uma grande dificuldade inicial, relacionada aos eleva-
dos índices de subnotificação relativos à cor-raça de docentes, 
conforme evidenciado na tabela 6, abaixo, cujos percentuais de 
“Não quis declarar” e “Não dispõe da informação”, reunidos, cor-
respondem a 43,08% das docentes do sexo feminino e 42,48 % 



Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

174

dos do sexo masculino. Tal constatação por si só, como no caso 
de estudantes de pós-graduação stricto sensu, coloca em xeque o 
alcance de qualquer análise que se pretenda realizar acerca do 
perfil de cor-raça de professoras/es de ensino superior. A des-
peito disso, é fundamental ressaltar a gritante distância entre o 
número total de pretas/os (2,29%) e pardas/os (12,08%), de um 
lado, e de brancas/os (41,6%), de outro, distância que se amplia 
ainda mais quando se coloca o foco nos profissionais com maior 
titulação – docentes com doutorado: 42,48% brancas/os; 9,17% 
pardas/os e 1,87% pretas/os. Por outro lado, no tocante ao perfil 
de sexo, entre docentes há um número maior de homens (54,89%) 
do que de mulheres (45,1%), em proporção que praticamente se 
mantém inalterada para diferentes grupos de cor-raça e níveis de 
escolaridade, como se observa na tabela 6.
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Tabela 6 – Número de docentes, por cor/raça e sexo, segundo a escolaridade, Brasil

Sexo Cor/raça

Escolaridade

Total

Sem Gra-

duação

Gradua-

ção

Especializa-

ção

Mestra-

do

Doutora-

do

Feminino

Branca 34.012 2 514 2.303 9.130 22.063

Preta 1.796 - 41 164 660 931

Parda 9.834 3 270 1.272 3.635 4.654

Amarela 918 - 19 68 215 616

Indígena 110 - 3 6 37 64

Docente não quis declarar 35.217 - 715 2.570 8.635 23.297

Não dispõe da informação 108 - - 13 25 70

 Total 81.995 5 1.562 6.396 22.337 51.695

Masculino

Branca 41.612 4 713 3.100 10.835 26.960

Preta 2.383 - 83 240 824 1.236

Parda 12.126 2 346 1.429 4.412 5.937

Amarela 1.079 - 24 106 258 691

Indígena 185 - - 12 60 113

Docente não quis declarar 42.241 2 1.028 2.945 9.606 28.660

Não dispõe da informação 150 2 2 10 32 104

Total 99.776 10 2.196 7.842 26.027 63.701

Feminino e Masculino 181.771 15 3.758 14.238 48.364 115.396

Fonte: Construída pelo autor, a partir do Censo da Educação Superior (Inep, 2019).
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Tabela 7 – Número de Docentes, por cor/raça e sexo, nas instituições federais e estadual, em Goiás

Sexo Cor/raça

Instituições Federais e Estaduais/Unidade da Federação

IF Goiano IFG UEG UFG Goiás

Feminino

Branca 108 7 302 528 945

Preta 7 (3,62%) 0 31 (3,1%) 37 (2,51%) 75 (2,45%)

Parda 53 (27,46%)
4 

(1,03%)
144 (14,41%)

197 
(13,36%)

398 
(13,03%)

Amarela 2 0 13 10 25

Indígena 2 0 2 3 7

Docente não quis declarar 21 377 507 697 1.602

Não dispõe da informação 0 0 0 2 2

Total 193 388 999 1.474 3.054

Masculino

Branca 156 6 271 524 957

Preta 9 (3,24%) 0 0%
51 (6,27%)

32 (2,06%) 92 (2,83%)

Parda 71 (25,63%)
8 

(1,32%)
149 (18,32%)

177 (11,4%)
405 

(12,46%)

Amarela 3 0 7 17 27

Indígena 0 0 3 2 5

Docente não quis declarar 35 592 332 800 1.759

Não dispõe da informação 3 0 0 0 3

Total 277 606 813 1.552 3.248

Feminino e Masculino 470 994 1.812 3.026 6.302

Fonte: Construída pelo autor, a partir do Censo da Educação Superior (Inep, 2019).
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Especificamente no que diz respeito às/aos docentes das 
quatro IPES sediadas no estado de Goiás, observa-se, na tabela 7, 
acima, também a prevalência de homens (51,53%) – mais osten-
sivamente no caso do IFG (60,96%) e à exceção da UEG, onde as 
docentes mulheres correspondem a 55,13%. Já no tocante ao que-
sito cor-raça, os índices de subnotificação são extremamente altos 
(53,33%), tanto entre homens (54,15%) quanto entre mulheres 
(52,45%), estando, inclusive, acima da média nacional apontada 
anteriormente. Vale registrar a situação extrema do IFG, consi-
derando que nessa instituição não se dispõe de informação sobre 
cor-raça de 97,48% do corpo docente e não há registro de nenhum 
docente autodeclarado preto, amarelo ou indígena, enquanto no 
IFGoiano esse percentual é de apenas 12,55%. 

Em relação ao perfil de cor-raça propriamente dito das/os 
docentes das IPES sediadas em Goiás, vale destacar que apenas 
15,39% são negras/os, distribuídos praticamente de maneira idên-
tica entre homens e mulheres, sendo 2,64% pretas/os e 12,74% 
pardas/os, como se observa na tabela 7. Note-se como tais pro-
porções são muito próximas das encontradas para o conjunto das 
instituições brasileiras, como mostrado anteriormente: 2,29% 
pretas/os e 12,08% de pardas/os. Entre as quatro instituições do 
estado, o IFGoiano é a que possui maior percentual de docentes 
negras/os, tanto do sexo feminino (31,08%) quanto do masculino 
(28,88%). Uma hipótese a investigar é em que medida o baixo 
índice de subnotificação de cor-raça no caso do IFGoiano favo-
rece a identificação de um maior número de docentes negras/
os, em comparação às outras três instituições. Obeserve-se que a 
UEG e a UFG estão acima da média nacional no que diz repeito à 
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subnotificação (46,5% e 49,6%, respectivamente), com a primeira 
contando apenas com 20,6% de docentes negras/os (pretas/os e 
pardas/os) e a segunda com 14,5%. 

Embora a distribuição do número de docentes por esco-
laridade seja heterogênea no conjunto das quatro instituições, 
alcançando 72,2% de professoras/es com doutorado na UFG, 
60,3% no IFGoiano, 38,2% no IFG e 27,9% na UEG, a proporção 
da subnotificação de cor-raça e a prevalência de pessoas brancas 
se faz presente em todos os níveis de escolaridade nas quatro 
instituições, como se observa na tabela 8, a seguir. Nesse cenário, 
se, entre estudantes de pós-graduação stricto sensu com raça-cor 
declarada do conjunto das quatro IPES de Goiás, as mulheres 
brancas são maioria, no caso de docentes essa maioria é compos-
ta por mulheres e homens brancos, em proporção praticamente 
idêntica, ainda que homens brancos sejam a maioria entre as/os 
docentes com doutorado, conforme dados do CES 2018 (Inep, 
2019).
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Tabela 8 – Docentes, por cor/raça, segundo a escolaridade, por instituições públicas federais e estadual, em Goiás

Instituição Cor/raça

Escolaridade

Graduação

Especializa-

ção

Mestrado Doutorado Total

IFG

Branca 0 (0%) 1 (0,1%) 4 (0,4%) 6 (0,6%) 11 (1,1%)

Parda 0 (0%) 4 (0,4%) 6 (0,6%) 0 (0%) 10 (1%)

Docente não quis declarar 16 (1,6%) 88 (8,9%) 492 (49,8%) 371 (37,6%) 967 (97,9%)

Total 16 (1,6%) 93 (9,4%) 502 (50,8%) 377 (38,2%) 988 (100%)

IFGoiano

Branca  5 (1,1%) 8 (1,7%) 78 (17%) 171 (37,3%) 262 (57,2%)

Preta 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,4%) 12 (2,6%) 14 (3,1%)

Parda 3 (0,7%) 7 (1,5%) 44 (9,6%) 68 (14,8%) 122 (26,6%)

Amarela 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,4%) 1 (0,2%) 3 (0,7%)

Indígena 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,2%) 1 (0,2%)

Docente não quis declarar 1 (0,2%) 6 (1,3%) 25 (5,5%) 22 (4,8%) 54 (11,8%)

Não dispõe de informação 0 (0%) 1 (0,2%) 0 (0%) 1 (0,2%) 2 (0,4%)

Total 9 (2%) 22 (4,8%) 151 (33%) 276 (60,3%) 458 (100%)

UEG

Branca 0 (0%) 158 (8,8%) 213 (11,8%) 200 (11,1%) 571 (31,7%)

Preta 0 (0%) 21 (1,2%) 27 (1,5%) 32 (1,8%) 80 (4,4%)

Parda 0 (0%) 79 (4,4%) 111 (6,2%) 101 (5,6%) 291 (16,2%)

Amarela 0 (0%) 5 (0,3%) 9 (0,5%) 4 (0,2%) 18 (1%)

Indígena 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,1%) 1 (0,1%) 3 (0,2%)

Docente não quis declarar 0 (0%) 403 (22,4%) 269 (14,9%) 165 (9,2%) 837 (46,5%)

Total 0 (0%) 666 (37%) 631 (35,1%) 503 (27,9%)  1.800 (100%)

UFG

Branca 9 (0,3%) 57 (1,9%) 228 (7,6%) 756 (25,1%) 1.050 (34,8%)

Preta 2 (0,1%) 3 (0,1%) 15 (0,5%) 47 (1,6%) 67 (2,2%)

Parda 7 (0,2%) 44 (1,5%) 112 (3,7%) 209 (6,9%) 372 (12,3%)

Amarela 0 (0%) 5 (0,2%) 5 (0,2%) 15 (0,5%) 25 (0,8%)

Indígena 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0,1%) 3 (0,1%)

Docente não quis declarar 24 (0,8%) 43 (1,4%) 282 (9,4%) 1146 (38%) 1.495 (49,6%)

Não dispõe de informação 0 (0%) 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0%)

Total 42 (1,4%) 153 (5,1%) 642 (21,3%) 2.176 (72,2%) 3.013 (100%)

continua...
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Instituição Cor/raça

Escolaridade

Graduação

Especializa-

ção

Mestrado Doutorado Total

Total

Branca 14 (0,2%) 224 (3,6%) 523 (8,4%) 1.133 (18,1%) 1.894 (30,3%)

Preta 2 (0%) 24 (0,4%) 44 (0,7%) 91 (1,5%) 161 (2,6%)

Parda 10 (0,2%) 134 (2,1%) 273 (4,4%) 378 (6%) 795 (12,7%)

Amarela 0 (0%) 10 (0,2%) 16 (0,3%) 20 (3%) 46 (0,7%)

Indígena  0 (0%) 0 (0%) 2 (0%) 5 (1%) 7 (0,1%)

Docente não quis declarar 41 (0,7%) 540 (8,6%) 1.068 (17,1%) 1.704 (27,2%) 3.353 (53,6%)

Não dispõe de informação 0 (0%) 2 (0%) 0 (0%) 1 (0%) 3 (0%) 

Total 67 (1,1%) 934 (14,9%) 1.926 (30,8%) 3.332 (53,2%) 6.259 (100%)

Fonte: Construída pelo autor, a partir do Censo da Educação Superior (Inep, 2019).
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Para continuar a pensar

Na atualidade, uma das preocupações centrais no tocante às 
ações afirmativas para o acesso à educação superior no Brasil diz 
respeito ao período de vigência previsto na Lei nº 12.711/2012: 
dez anos, que se cumprem em 2022. As cotas para pessoas negras 
– e outros grupos sociais – propostas nessa lei podem ou não ser 
renovadas por um outro período, vindo também a contemplar ou 
não os cursos de pós-graduação stricto sensu – que hoje não são 
objeto de nenhuma legislação federal –, a depender da decisão do 
Congresso Nacional (que tem uma legislatura atual notoriamente 
conservadora) e da pressão exercida pelos movimentos sociais, em 
especial os negros e antirracistas. Além disso, é notória a falta de 
efetividade da Lei nº 12.990/2014, que reserva vagas para pessoas 
negras em concursos públicos federais, no caso específico das 
carreiras docentes, em especial nas universidades. Não é demais 
lembrar que a vigência dessa lei termina em 2024, em um cenário 
de curto prazo marcado por incertezas quanto aos concursos do 
serviço público federal, dada a agenda de reforma administra-
tiva no horizonte do Poder Executivo. Os elevados índices de 
subnotificação relativos à cor-raça entre estudantes e, especial-
mente, entre estudantes de pós-graduação stricto sensu e docentes, 
apontados anteriormente, mostram de maneira inconteste como 
a questão racial no Brasil ainda não foi enfrentada com a convic-
ção devida. Apenas a título de comparação, no que diz respeito 
ao perfil de docentes no CES 2018, os índices de subnotificação 
relativos a sexo, idade, nacionalidade, naturalidade e escolaridade 
são próximos de zero.
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Por outro lado, ainda são incipientes os estudos que pro-
curam compreender as ações afirmativas em uma perspectiva 
interseccional, quando muito, e raramente, focados nos eixos 
de subordinação cor ou raça e classe social (geralmente tomada 
como sinônimo de renda). Apenas a título de provocação: qual o 
percentual de estudantes brancas, com deficiência, de alta renda e 
que cursaram o ensino médio em escola pública, atualmente ma-
triculadas em cursos de graduação de IPES do estado de Goiás em 
nível federal e estadual, que são beneficiárias de ações afirmativas? 
Por outro lado, desconheço, embora seja provável que existam, 
estudos que investiguem o impacto das ações afirmativas sobre 
o acesso de mulheres à educação superior, inclusive, mas não só, 
entre as carreiras tradicionalmente vistas como masculinas e de 
maior prestígio social, como Medicina, Direito e Engenharia. 

Também parecem incipientes as investigações acerca do im-
pacto das ações afirmativas para estudantes no âmbito do ensino 
médio e na pós-graduação, havendo uma tendência a concentrar 
o olhar sobre os cursos de graduação. Em relação às carreiras 
docentes, também são rudimentares as pesquisas sobre o impac-
to da ausência de docentes negras/os sobre a dinâmica de uma 
comunidade acadêmica cada vez mais marcada pela presença 
expressiva de estudantes negras/os, que se deparam com uma 
maioria de docentes brancas/os quando chegam nas IPES, sendo 
essas/es muitas vezes pouco sensíveis às consequências do racis-
mo estrutural e institucional sobre a vida de sujeitos individuais, 
particularmente jovens estudantes.

No que diz respeito as quatro IPES do estado de Goiás aqui 
abordadas, há um grande desafio para a compreensão, em nível 
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mais qualitativo, de suas especificidades, que vão além do – e 
influenciam o – perfil de cor ou raça e sexo de suas/seus estu-
dantes de graduação e pós-graduação e docentes, a exemplo da 
localização dos campi (capital e cidades de pequeno e médio por-
te do interior), do número de discentes e docentes, da área do 
conhecimento e prestígio social dos cursos oferecidos, dos níveis 
de formação (educação básica, profissional, superior, continuada e 
pós-graduação), dos graus de formação (licenciatura, tecnológico 
e bacharelado), da titulação das/os docentes contratadas/os, do 
número de docentes substitutos, temporários e permanentes, do 
regime de trabalho de docentes e servidoras/es técnico-adminis-
trativas/os, entre outras.

Por fim, é importante lembrar que a sociedade brasileira 
hoje encontra-se em um momento muito diferente de quando 
foram aprovadas e implementadas as ações afirmativas para 
pessoas negras no Brasil, inclusive sob o respaldo institucional 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que asseverou a constitu-
cionalidade de leis e programas de ação afirmativa para pessoas 
negras nos âmbitos da educação e do trabalho no serviço público. 
Neste momento, mais do que nunca, os ventos neoliberais têm 
reeditado discursos meritocráticos tradicionalmente contrários a 
ações afirmativas para grupos socialmente oprimidos, tendendo a 
responsabilizar o sujeito individual pelos sucessos ou vicissitudes 
de sua vida, negando qualquer responsabilidade coletiva sobre 
as mazelas ou privilégios usufruídos por grupos sociais específi-
cos. Não há dúvidas, portanto, de que, a curto prazo, estaremos 
frente a frente com a discussão sobre a continuidade ou não das 
políticas de ação afirmativa no Brasil, sendo imensas e históricas 
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as potenciais resistências relativas às ações voltadas para pessoas 
negras no âmbito do Congresso Nacional brasileiro, como bem 
mostra Vanessa Machado Silva (2017), em sua excelente análise 
acerca da tramitação da Lei nº 12.711/2012. 

Mas, o tempo é de resistência e o futuro de nossas univer-
sidades e institutos federais depende das disputas em torno de 
diferentes narrativas acerca do lugar da educação nos processos 
de formação profissional e humanística, inclusive no tocante à 
sua gratuidade, qualidade e à diversidade de suas comunidades 
acadêmicas. Um ponto de partida importante, sem dúvida, é a 
possibilidade de saber qual o perfil de cor ou raça de estudantes, 
docentes e também servidoras/es técnico-administrativas/os das 
IES brasileiras em geral e das IPES em especial, a partir da insti-
tucionalização da obrigatoriedade de preenchimento do quesito 
cor ou raça nos levantamentos governamentais, bem como da 
garantia de que a representatividade dos diversos segmentos étni-
co-raciais e sexuais de nossa sociedade estejam presentes em todos 
os níveis de formação escolar/acadêmica e atuação profissional.
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Do Esperar ao Esperançar 
– Apontamentos para uma 

sociologia do cotidiano

Camilo Braz

Mario Pecheny

Algumas pistas para uma sociologia da espera

Um primeiro passo para uma sociologia da espera é nos 
aproximarmos de perspectivas focadas na análise daquilo que é 
corriqueiro, quase banal. A espera é tão presente no dia-a-dia de 
quem vive em grandes centros urbanos, tão naturalizada, que, à 
primeira vista, pode até soar exótica a proposta de refletir sobre 
suas implicações sociológicas. Mas, como ensinou Gilberto Velho, 
“o que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não 
é necessariamente conhecido, e o que não vemos e encontramos 
pode ser exótico, mas, até certo ponto, conhecido” (Velho, 1980, 
p. 126, itálicos no original). Entre uma ponta e outra, um mundo 
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de experiências se abre a uma sociologia do cotidiano, preocupa-
da tanto com a reprodução quanto com a produção de relações 
sociais (Martins, 2014), incluindo as que fazem parte do rol das 
experiências sensíveis de quem se coloca, assim, a complexa tarefa 
de “estranhar o familiar”, ou seja, “confrontar intelectualmente, 
e mesmo emocionalmente, diferentes versões e interpretações 
existentes a respeito de fatos, situações” (Velho, 1980, p. 131). 
De fato, a espera nos é tão habitual que, talvez até tautologica-
mente, esperamos por ela: ela faz parte daquilo que se espera que vá 
acontecer, em muitos espaços, de variadas formas e com efeitos 
diversos. Extrair as lógicas sociais e culturais daquilo que soa fa-
miliar não é algo novo. Trata-se de um campo vasto, que provoca 
a “imaginação sociológica”, centrada nas relações entre indivíduo 
e sociedade, ou nas pontes entre questões micro e macrossociais, 
“biografia” e “história” (Mills, 1969), remetendo assim aos clássi-
cos da Sociologia e da Antropologia urbanas, à análise de dramas 
e situações sociais e ao interacionismo simbólico, que em linhas 
gerais postula que

os seres humanos agem com as coisas com base nos sentidos que 
as coisas apresentam para eles; essas “coisas” incluem tudo que os 
seres humanos podem perceber no mundo, como objetos físicos, 
categorias de objetos, instituições, ideais, atividades e situações; o 
sentido dessas coisas é derivado ou emerge da interação social que 
temos com nossos semelhantes; esses sentidos são manipulados e 
modificados por um processo interpretativo, usado pela pessoa ao 
lidar com as coisas que ela encontra. (Nunes, 2013, p. 258).

Análises das ciências sociais sobre experiências corriqueiras 
nos auxiliam a propor, ainda que preliminarmente e sem preten-
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são de revisão bibliográfica exaustiva, pistas para uma possível 
sociologia da espera. Tomemos, como um exemplo dentre muitos 
outros possíveis, a fofoca.

Quando Cláudia Fonseca nos convida a circular pelas vilas 
Cachorro Sentado e São João, localizadas na cidade de Porto Ale-
gre, produz uma descrição densa das relações cotidianas que arti-
culam certas dimensões de classe e de gênero. Segundo a autora, 
a literatura antropológica nos fornece pistas para compreender “a 
força da fofoca”: desde o reforço de um sentimento de identidade, 
ou de comunidade, pela definição dos limites entre quem faz ou 
não parte de um grupo – afinal, “não se faz fofoca sobre estra-
nhos, pois a estes não se impõem as mesmas normas” (Fonseca, 
2004, p. 23) –, passando pelo modo como a fofoca pode adquirir 
um caráter até pedagógico a respeito de normas e convenções 
morais, ou mesmo uma grande potencialidade como forma de 
comunicação. A fofoca “serve para informar sobre a reputação 
dos moradores de um local, consolidando ou prejudicando sua 
imagem pública” (p. 23). É nesse sentido que fofoca, família e 
honra são articuladas pela autora por meio de uma escrita etno-
gráfica sensível, preocupada com a análise das micropolíticas das 
relações cotidianas. O interesse socioantropológico pela fofoca, 
assim, reside na possibilidade de pensá-la como aquilo que, indo 
“de boca em boca”, pode ser estratégico para revelar tramas sociais 
bastante complexas e refinadas (Fasano, 2006). É nessa chave que 
podemos estabelecer um ponto de partida para a reflexão socio-
lógica sobre a espera: como catalisadora de relações sociais. Nas 
próximas seções, pretendemos discutir a espera nessa chave, em 
três de seus possíveis aspectos: como reveladora de relações de 
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poder (to wait); como (re)afirmação de expectativas sociais nor-
mativas (to expect) e como construção de perspectivas de futuro, 
o que remete à ideia de esperança (to hope).

To wait... espera e relações de poder

Uma perspectiva sociológica clássica que correlaciona a es-
pera e as relações de poder é a de Barry Schwartz (1974), que, a 
partir de uma discussão sobre oferta e demanda de bens e servi-
ços, bem como do pressuposto de que a espera limitaria um uso 
produtivo do tempo, afirma que ela gera custos pessoais e sociais 
diferenciados. O autor argumenta que a distribuição do tempo 
de espera coincide, em linhas gerais, com a distribuição de poder 
em determinado contexto social. As interações cotidianas que 
envolvem a espera corresponderiam, em certa medida, à estra-
tificação social. Não apenas o acesso às pessoas “poderosas” seria 
mais socialmente regulado, mas elas seriam aquelas com menor 
capacidade de “tolerar a espera”.

(E)nquanto longos e agonizantes períodos de espera podem ser 
evitados apenas se alguém estiver disposto a contentar-se com um 
serviço mais caro, os pobres podem evitar a espera apenas se eles 
estiverem dispostos a se contentar com serviço algum (Schwartz, 
1974, p. 850, tradução nossa).

O tempo de espera é, então, segundo Schwartz, afetado por res-
trições políticas e econômicas. Dessa perspectiva, como categoria de 
análise sociológica e antropológica, a espera pode ser considerada 
como uma forma de acesso às relações de poder em determinado 
contexto social, histórico, cultural, econômico e político.
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Tais ideias são trabalhadas pelo sociólogo argentino Javier 
Auyero (2012), que, ao etnografar as dinâmicas de espera no 
Ministério do Desenvolvimento Social em Buenos Aires, pro-
curou relacioná-las com a reprodução cotidiana de estruturas de 
dominação e desigualdade. Para o autor, paciência e perseverança 
seriam as qualidades exigidas do que nomeia como “Pacientes do 
Estado”. E é nessa chave que Mario Pecheny (2017), que vem 
coordenando já há alguns anos uma pesquisa coletiva sobre cenas 
de espera na Argentina,1 apresenta uma discussão sociológica 
sobre esperar... e fazer esperar. Para a equipe, a espera é uma 
experiência na qual é acionada a expectativa de que alguém faça ou 
resolva algo, venha, ou se vá. Já o “fazer esperar” seria um poder 
potencial ou em ato (Pecheny, 2017, p. 20).

La espera es considerada aquí (…) como una relación social, como 
una interacción, que instituye al menos dos sujetos (individuales, 
colectivos, institucionales, reales o imaginarios): quien espera y 
quien (se) hace esperar (p. 24).

Metodologicamente, uma porta interessante de acesso para 
uma análise sociológica da espera, nesses termos, é a de políti-

cas das cenas, inspirada na proposta de Vera Paiva (2006). Tal 
abordagem visa a reconstituição narrativa de cenas, típicas e 
extraordinárias, de espera, com vistas a acessar e ordenar seus 
elementos significativos e a multiplicidade de perspectivas e en-

1 El poder de hacer esperar y las escenas de espera: primeras coordenadas de 
una investigación que pretende ser dramática. Projeto UBACYT, iniciado em 
2014 e desenvolvido no Instituto de Investigaciones Gino Germani, vinculado 
à Facultad de Ciencias Sociales da Universidad de Buenos Aires.
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jeux. Busca-se a produção de uma descrição narrativa detalhada 
sobre as situações de espera, que inclui cenários, personagens, 
palavras, movimentos, sentimentos relativos às experiências de 
esperar...e fazer esperar – o que implica um “trabalho artesanal de 
análise” sociológica (Pecheny, 2017). Uma abordagem narrativa, 
nesse caso, é aquela que

permite apreender os significados humanos que definem a expe-
riência da emoção. Uma consciência da emoção no contexto narra-
tivo traz à tona as contradições e conflitos que as pessoas vivenciam 
em sua vida social, sua inadequação, sua resistência ou capitulação 
relutante às pressões sociais, suas abrasões com a realidade, suas 
lutas por sentido (...) Uma abordagem narrativa deixa opaco o que 
resiste à análise social; reconhece o irredutível; não força uma res-
posta. (Beatty, 2010, p. 438, tradução nossa).

Levando em consideração tudo o que está envolvido nos 
processos de esperar e, sobretudo, fazer esperar, tal perspectiva 
considera a espera como impressa nos corpos e nas subjetividades 
de forma insidiosa (Vázquez et al., 2017, p. 40), atentando, contu-
do, para seus aspectos relacionais e ambivalências, que implicam, 
também, em agenciamentos possíveis a partir da espera.

No campo do acesso à saúde, por exemplo, a espera está 
presente nas narrativas de sujeitos sobre as “esperas frente a las 

instituciones de salud, esperas de resultados de tratamientos, esperas y 

ansiedades frente al entorno social y afectivo, entre otras” (Farji Neer 
et al., 2017, p. 102). Contudo, há que se ressaltar, por exemplo, o 
quanto as etnografías realizadas em salas de espera em ambientes 
hospitalares revelam, muitas vezes, o agenciamento de discursos, 
práticas e saberes biomédicos com intencionalidades imprevistas 
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(Ortega et al., 2017), assim como as estratégias mobilizadas por 
“pacientes do Estado” que, a despeito de enormes dificuldades, 
buscam o tempo inteiro “caçar soluções” (Fleischer, 2018) para 
resolverem seus problemas.

A cena da espera como ação comunicativa (Habermas, 2009) 
é uma das vias de entrada possíveis para analisar a questão do 
poder. Entre as dimensões habermasianas da espera estão:

• Dimensão instrumental, como meio para um fim. Es-
pera-se quem vale a pena (o/a especialista, o/a famoso, 
quem tem o poder). A racionalidade da espera, o cálculo 
da espera (racionalidade em função dos fins, instrumen-
tal), pode ser avaliado nesta dimensão. Aqui temos os 
cálculos da relação custo-eficácia de uma espera.

• Dimensão regulatória, como adaptação aos parâmetros 
éticos, regulatórios, legais, de padrões compartilhados. 
Existem expectativas justificadas e justificáveis e expec-
tativas injustas (ver seção seguinte). 

• Dimensão dramatúrgica, como atitudes e laços de con-
fiança, sinceridade e autenticidade encenados, aceitos 
ou questionados. A ação dramatúrgica (Goffman) é uma 
dimensão da ação comunicativa e, portanto, de toda 
ação – presunção de má ou de boa fé, de autenticidade 
ou engano, de autoengano (“eu queria chegar lá, mas não 
consegui ... terminar o texto a tempo”). Como Habermas 
aponta na chave de Goffman, a presunção de sincerida-
de ou insinceridade tem efeitos não apenas subjetivos e 
intersubjetivos, mas também sobre a própria eficácia da 
(inter)ação.
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Além de Habermas, a aposta analítica na espera é examinar 
o poder depois de Foucault, segundo a leitura de Wendy Brown 
(2008) acerca do tema. O descentramento da questão sobre a fonte 
de poder para questões sobre os modos de exercício de poder e os 
efeitos das relações de poder, incluindo os efeitos de subjetivação, 
é a principal conceituação para caracterizar o fazer esperar e o 
esperar como fenômenos de poder (fenômeno no sentido de uma 
forma de aparecer e se manifestar, mas não remetendo à uma 
lógica pré-existente ou a uma fonte, mas como um existir pelo 
manifestar) que tem uma dinâmica própria e sua. 

Quem faz esperar exerce um poder, existe um poder em ação 
aí. Mas quem espera, também: tem poder na medida em que se 
aborrece ou para de esperar, anulando assim a força de quem faz 
esperar. Isso abre a possibilidade de pensar, como economia po-
lítica, a conjunção de micropoderes e poderes tradicionalmente 
estruturados em relações de dominação (Estado, mercado, família 
etc.). Em termos específicos, a espera é um dos meios privilegiados 
de vivenciar os efeitos do poder. Ao contrário, não esperar, não 
ter que esperar, é vivido como um privilégio ou como uma graça.

O estudo das cenas de espera e fazer esperar permite-nos tomar 
os efeitos intencionais e não intencionais das ações e das não ações 
paradoxais que a espera envolve: a gênese da interação de espera 
e como o poder se manifesta, não apenas em cenas explícitas de 
dominação ou dando ordens. A prática do poder constrói e organiza 
sujeitos em vários campos e discursos (saúde, trabalho, dinheiro, 
sexo, amor). Não se trata apenas de regimes institucionalizados de 
injustiça ou opressão, mas de subjetivação ou produção multiface-
tada de sujeitos por normas e práticas sociais.



Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

197

No esquema de governamentalidade neoliberal, os sujeitos são 
desafiados e de uma forma esquizofrenizante: são desafiados a dese-
jar, a serem felizes, a terem um certo desempenho sexual, embora 
nunca sejam capazes de fazê-lo o suficiente. São desafiados a lutar, 
a se destacar, a ter méritos, enquanto a satisfação mediata se torna 
uma quimera, o reconhecimento do esforço nunca se materializa 
em melhorar as condições de fazê-lo funcionar e o mercado de 
trabalho se torna cada vez mais fechado e implacável. O Estado, 
contraditório ou paradoxal, protege as categorias vulneráveis ao 
mesmo tempo que as instala como categorias que precisam de 
proteção, cada vez mais necessitadas. Um Estado esquizofrênico, 
uma classe política e uma classe dominante esquizofrênica, que só 
parecem ouvir as vozes que falam de seu interior. Nesses tempos 
de pandemia, a situação é ainda mais exagerada: diversos discur-
sos, atores/atrizes, relações, se articulam em torno de esperas que 
ninguém sabe como e nem quando serão concluídas.

To Expect.... Espera e expectativas

As chamadas teorias performativas de gênero, dentre as quais 
figuram as propostas de Judith Butler (2003), apontam para gênero 
como “uma espécie de imitação persistente, que passa como real” 
(Butler, 2003, p. 8). Gênero não seria algo que, a partir de uma 
certa perspectiva mais estruturalista, estaria para a cultura assim 
como o sexo estaria para a natureza, mas passa a ser entendido 
como “o meio discursivo/cultural pelo qual ‘a natureza sexuada’ 
ou ‘um sexo natural’ é produzido e estabelecido como ‘pré-discur-
sivo’, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre 
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a qual age a cultura” (p. 25). O sexo é, dessa perspectiva, efeito de 
um aparato em constante disputa, discursivo, histórico, cultural, 
social, político. A interpretação antropológica e sociológica a res-
peito da espera a partir de narrativas pode apontar para os modos 
como expectativas pautadas em normas relacionadas a gênero 
são vividas no cotidiano. A espera na chave de catalisadora de 
relações sociais pode apontar para as ambivalências a respeito do 
que se espera das pessoas em termos de gênero – e também para os 
modos como elas lidam com tais expectativas de formas variadas, 
considerando os marcadores geracionais, raciais, de classe etc.

A partir de uma pesquisa2 realizada na cidade de Goiânia sobre 
os itinerários terapêuticos de homens trans em busca de acesso a 
serviços de saúde, Camilo Braz aponta que as narrativas de espera 
dos entrevistados estavam repletas de episódios de constrangimen-
to vivenciados em consultas médicas (Braz, 2019a, 2019b). Um 
deles narrou a visita a um psiquiatra em uma clínica municipal. O 
médico perguntou acerca de suas experiências na infância:

[CENA 1] Aí, ele falou “não, mas você gostava de jogar bola e que 
não sei o que?” ...eu quase falei pra ele “não, mas...o que que isso tem 
a ver? Se eu brincasse de boneca, eu poderia me sentir homem da 
mesma forma” ...eu quase falei, mas...como é que...o cara não sabe 
nem o que é transsexualidade, eu vou explicar para ele o que que é 
gênero?! (André,3 21 anos, 2015).

2 “Antropologia, Transformações Corporais e Masculinidades: transmasculi-
nidades no Brasil contemporâneo”, realizada entre 2014 e 2019. A partir de 
2016 contou com o apoio do CNPq, através da obtenção de uma Bolsa de 
Produtividade em Pesquisa, Nível 2.

3 O nome utilizado é fictício, com a finalidade de respeitar o anonimato do 
entrevistado.
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Muitos dos entrevistados, após episódios como esse (ou ao 
escutá-los por parte de amigos), afirmaram que eles haviam sido 
motivadores da desistência ou do receio para se buscar atendi-
mento médico. Tais narrativas mostram o quanto, no que tange 
às consultas, muitas vezes há expectativas heteronormativas (i.e., 
aquelas que tomam a heterossexualidade como padrão) e cisnor-
mativas (i.e., aquelas que tomam como padrão  a permanência 
ao longo da vida no “sexo/gênero” atribuído mesmo antes do 
nascimento) que conformam gestos que pesam.

A verdade é que, numa sociedade profundamente cissexista, numa 
sociedade tão cissexista que sequer conseguisse enxergar o próprio 
cissexismo (de tão naturalizada que estava essa lei, de tão apagada 
que estava a sua origem, a sua razão), não haveria a menor possi-
bilidade de pensarmos a existência material, concreta de pessoas 
trans. (Moira, 2017, p. 365).

Nesse caso, as expectativas de gênero, em muitos momentos, 
operam como uma categoria diagnóstica (Bento; Pelúcio, 2012), 
inscrita pelo dispositivo da transsexualidade (Bento, 2006) – um 
processo imiscuído nas micropolíticas do cotidiano (incluindo os 
espaços de atenção biomédica) e também disputado, agenciado, 
ressignificado de formas imprevistas.

[CENA 2] No SUS não tem nome social, sabe? (...) Não existe 
isso. Tipo, só se você exigir, ir lá e bater o pé prá colocar o nome 
no cartão no SUS, de que que adianta? Estar no cartão do SUS 
e chega lá (...) no computador tá seu nome de RG! Não adianta 
nada (...) aquilo ali é um constrangimento, é como estar te xingando. 
E outra: o problema não é te chamar por aquele nome, o problema é 
todo mundo estar vendo, porque eles gritam, né? ‘Fulaaaano de tal!’”
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Já aconteceu contigo?

Demais, demais! Eu, inclusive, na hora em que eles falam o nome, 
eu já fico perto da porta, porque aí o povo (...) tipo, nem vai me ver 
levantar prá ir. Eu já fico perto da porta. Ou então, por exemplo, 
é (...) eu sei que eu sou o quarto na fila. Chama o terceiro, eu já 
vou. Pra eles não terem que chamar o meu nome. Isso quando 
dá prá fazer. Porque aí eu converso com alguém lá e falo ‘não, eu 
vou entrar antes e tal, porque eu não quero que fale o meu nome’. 
(André, 21 anos, 2015).

Se as narrativas dos entrevistados trazem cenas de constran-
gimento vivenciadas em consultas médicas, também evidenciam 
estratégias das quais lançam mão cotidianamente para evitá-lo. 
Se há muitos relatos que apontam para o receio em buscar aten-
dimento, isso não significa que esses sujeitos não agenciem, coti-
dianamente, estratégias para superá-lo.

As expectativas são marcadas e marcam as desigualdades 
cisheteronormativas, mas também as baseadas em classe, raça, 
geração, status. Quando as expectativas não são respeitadas, as 
respostas podem inclusive chegar até a violência. Quando uma 
classe que normalmente “espera” faz esperar a uma classe que 
normalmente “não espera”, não está acostumada a esperar, não 
é estranho observar situações de muita tensão – por exemplo, 
quando há greves, ou manifestações na rua, e os pobres fazem 
esperar as classes médias em seus carros engarrafados, ou sim-
plesmente na fila dos aeroportos, já que os/as passageiros/as VIP 
não gostam de esperar com os demais mortais (há fila especial, e 
quando a expectativa não é satisfeita, protestam ostensivamente.  
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A resposta, às vezes autoritária, é “colocar a cada quem em seu 
lugar” com relação às esperas.

Os/as respeitáveis fazem esperar; os estabelecimentos da 
moda também. A expectativa é que, se eles não fazem esperar, seu 
respeito se torna suspeito: “será que essa pessoa, que respondeu 
tão rápido, é tão importante?”, ou “será que esse lugar, sem fila 
de espera, é tão bom assim?”. A velha categoria de “status social” 
parece estar relacionada com a posição ocupada nessas múltiplas 
relações de esperar e fazer esperar, e com as expectativas norma-
tivas correspondentes. 

To Hope... Espera como esperança

Mais do que perguntar-se sobre fonte do poder, como se ele 
pudesse ser pensado como algo localizado, centralizado (e não, 
como aponta Michel Foucault (2004), como relacional e imiscuído 
nas relações sociais), a imaginação sociológica volta-se para as cenas 
de espera indagando-as como formas privilegiadas de acesso para 
as estratégias de exercício do poder, para os efeitos das relações de 
poder, incluindo processos de subjetivação (Pecheny, 2017).

As narrativas sobre a espera podem ser tomadas como ca-
talisadoras de relações sociais que apontam não apenas para a 
produção de sujeitos, como os “pacientes do Estado” estudados 
por Auyero, mas para a construção de projetos de vida. Neste 
último sentido, a espera pode ter a ver também, sociologicamente, 
com expectativa enquanto esperança.

Em 01 de março de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu favoravelmente pela possibilidade de alteração de nome 
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e de gênero no registro civil para pessoas trans no Brasil, sem a 
necessidade de procedimentos cirúrgicos ou de laudos. Em 20 
de maio de 2019, foi aprovada na 72ª Assembleia Mundial de 
Saúde, em Genebra, a retirada das experiências transsexuais da 
lista de transtornos ou distúrbios mentais na nova versão do Có-
digo Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Tais processos podem ajudar a produzir efeitos nos 
repertórios simbólicos a respeito das transsexualidades.

Desse modo, Camilo Braz formulou um projeto de pesquisa 
com a intenção de reencontrar os homens que haviam sido entre-
vistados entre 2015 e 2016.4 A pretensão sociológica e antropo-
lógica é produzir elementos etnográficos que possam contribuir 
para os debates sobre gênero, sexualidade e curso da vida (Simões, 
2004; Henning, 2014, 2016). E, além disso, continuar conversan-
do sobre a espera, dessa vez, talvez, mais na sua chave de projeto 
futuro, de expectativa. Afinal, como nos diz Marc Bessin, o obje-
tivo a que se propõe a sociologia do curso da vida é, no limite, o 
de “identificar las normas y restricciones, culturales y materiales, 
que orientan el avance de la edad” (Bessin, 2020, p. 275).

Em uma manhã de setembro de 2015, o pesquisador se en-
controu com Antônio5 na Praça Universitária, que fica localizada 
no Setor Universitário, em Goiânia. Esse foi o local escolhido pelo 
entrevistado, que tinha 18 anos e era estudante do primeiro ano 
de graduação em uma universidade pública. Vivia com a mãe e 

4 “Transmasculinidades, Saúde e Espera: antropologia do curso da vida entre 
homens trans”. A pesquisa conta com o apoio do CNPq, através da obtenção 
de uma Bolsa de Produtividade em Pesquisa, Nível 2.

5 O nome é fictício.



Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

203

a irmã em um bairro de classe média da cidade e dizia viver uma 
“vida dupla”: com sua namorada e amigos/as, era Antônio; em 
casa, ainda não. Ele esperava começar a hormonioterapia em bre-
ve. O fato de o Projeto Transexualidade, do Hospital das Clínicas 
da UFG, estar fechado para novos atendimentos naquele mo-
mento fazia com que ele tivesse que buscar os hormônios como 
faziam muitos de seus amigos: “por conta própria”. Contudo, ele 
tinha receio em obtê-los de forma “clandestina”. Estava juntando 
dinheiro para passar por uma consulta com uma endocrinologista 
que havia sido indicada em um grupo de WhatsApp formado por 
outros homens trans de Goiânia e região, do qual participava 
cotidianamente. Esperava sair da “vida dupla” e encontrar apoio 
por parte de sua mãe, sua irmã e demais familiares, mas dizia que 
só conversaria mais abertamente sobre sua identidade de gênero 
com tais pessoas depois que iniciasse a hormonização.

Se, de 2015 para cá, ambos não deixaram de ter contato em 
ocasiões diversas, quatro anos depois se reencontraram em uma 
situação de entrevista. Isso se deu em setembro de 2019. Dessa 
vez, o local escolhido por Antônio foi um café, localizado no Setor 
Bueno, em Goiânia. Antônio já não vivia a “vida dupla”. Sua mãe, 
inclusive, já estava “conseguindo tratá-lo no masculino”. Ele disse 
já estar com toda a documentação pronta para solicitar a corre-
ção de seus registros civis no cartório no qual foi originalmente 
registrado, localizado em uma cidade da região metropolitana de 
Goiânia. Decidiu trancar a faculdade, uma vez que não gostava 
do curso, e estava trabalhando.

De fato, Antônio iniciou o processo de hormonização em 2015, 
como esperava, por meio de consulta particular. Dois meses depois, 
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quando o posto de saúde da UFG começou a atender pessoas trans 
da comunidade acadêmica, passou a ser atendido por lá. Quando 
o Projeto Transexualidade, do HC da UFG, reabriu suas portas 
para novos atendimentos, conseguiu uma vaga e, posteriormente, 
passou a ter atendimento ambulatorial no segundo projeto criado 
na capital, ligado ao HGG (Hospital Geral de Goiânia), a fim de 
realizar exames periódicos e obter as receitas. “Então, a grana que 
eu tinha guardado eu comprei binder [vestimenta utilizada para 
a compressão do peitoral], produto prá barba, deixei lá sempre 
reservado, prá... sei lá, se acontecer algum pepino”.

[Cena 3] Eu confesso que a primeira vez que eu apliquei [o hor-
mônio] lembro direitinho, foi na [nome da farmácia]. Eu estava 
sozinho [...] Aí eu fui lá, apliquei e desci e falei “meu Deus! se eu 
morrer aqui” [ri]  É, tipo assim, com medo mesmo por ignorância, 
porque nunca se ouviu história de que foi assim. Dentro de farmácia 
não, a não ser que fosse caseiro. Eu pegar a seringa e aplicar lá em 
casa aleatoriamente..., mas deu tudo certo. 

[E como é que foi? Assim... o quê que você sentiu depois que co-
meçou?]

Nossa eu achei legal demais, eu saí pulando literalmente da far-
mácia, fui pulando, “nossa finalmente deu certo”. É muito massa. 
Tipo... sensação de liberdade mesmo. Aí, deu seis meses, já começou 
a crescer barba, em 3, 4 meses minha voz já não estava oscilando 
tanto, começou a ficar grossa. De vez em quando ficava fina, mas 
aí 4, 5 meses estabilizou. Agora os 2, 3 primeiros meses eu fiquei 
com uma oscilação de humor horrível. Mas até que minha família 
teve paciência [Antônio, 22 anos, 2019].

A paciência reaparece na narrativa, assim como em 2015, mas 
adquire novos significados, não mais tão diretamente relaciona-
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dos ao “ter que esperar” por atendimento médico. Sua prioridade 
ainda era passar pela mamoplastia masculinizadora. Alguns de 
seus amigos que a realizaram pelo Processo Transexualizador não 
ficaram satisfeitos com os resultados estéticos. Então, sua inten-
ção era a de realizar o procedimento com um médico de outro 
estado, que havia realizado a cirurgia em um amigo próximo.

[Cena 4] Estou esperando, já tenho o dinheiro, vou fazer no par-
ticular (...) Porque eu sou uma pessoa paciente, mas também exi-
gente, já que eu consigo ter essa escolha financeira, então melhor 
deixar a vaga lá pro pessoal que realmente precisa gratuito e tudo 
mais, não loto mais [o serviço] e faço [Antônio, 22 anos, 2019].

Em relação às demais cirurgias, Antônio disse que sua cabeça 
havia “mudado um pouco”. Antônio se disse “mais tranquilo e 
paciente” em relação à busca por outros procedimentos além da 
mamoplastia. Isso se devia, em parte, ao fato de estar namorando e 
prestes a morar junto com a sua atual namorada, que se reconhece 
como travesti. Nesse sentido, a possibilidade de engravidar passou 
a fazer parte de suas expectativas.

[Cena 5] Porque até então eu namorava com mulheres cis onde a 
possibilidade seria elas engravidarem e tudo o mais. Hoje não. Eu 
às vezes penso, às vezes ainda fico com dúvida se eu teria coragem 
de engravidar. É que nem... a minha namorada ainda tem o pênis, 
não quer tirar, acredito que ela é fértil, eu também ainda sou fértil, 
inclusive eu estou sem hormônio faz uns seis meses, por aí, mas 
por escolha minha. Lógico que algumas coisas voltaram, mudou um 
pouco, algumas coisas ruins, mas no mais eu não estou morrendo 
não. Eu inchei mais, engordei prá caralho, o peito também já né? 
Mas está ok. É porque o nível de maturidade também, é aquela 
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coisa... depois que eu sou reconhecido como homem, não tem essa 
necessidade [Antônio, 22 anos, 2019].

Carlos Eduardo Henning (2014) propõe, a partir de um olhar 
acerca do panorama relacionado à ideia de velhice, o conceito de 
teleologia heteronormativa, relacionado ao curso da vida, enten-
dido como uma

forma normativa de estipular metas, fins e objetivos últimos para o 
percurso biográfico (como relações sexuais, conjugalidade, repro-
dução, parentalidade e conformação familiar), os quais são guiados 
por referenciais heterossexuais inequívocos e aparentemente ines-
capáveis, e cuja finalidade e sequencialidade linear e irretornável se 
tornam – em um efeito social pervasivo e convincente – princípios 
fundamentais de explicação, significação e ordenação da experiência 
biográfica. (Henning, 2016, p. 367-368).

Lorena Oliveira (2017), a partir de sua pesquisa sobre enve-
lhecimento entre travestis em Belo Horizonte, afirma que pensar 
antropologicamente sobre tais trajetórias é falar não apenas sobre 
velhice, mas sobre trajetórias de sobrevivência. Esse reencontro 
com Antônio provoca a pensar sobre a espera como catalisadora 
de relações sociais em termos de expectativas relacionadas ao cur-
so da vida, e a considerar suas potenciais ambivalências, especial-
mente quanto às expectativas de gênero e referenciais cisnormati-
vos, que, muitas vezes, colocam em discurso a chamada “transição 
de gênero”. Antônio parece encontrar as palavras para descrevê-la 
menos enquanto algo linear, mecânico e direto – como evoca a 
expressão, bastante preconceituosa, de “mudança de sexo”, ainda 
hoje presente no imaginário em torno das vivências de pessoas 
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trans –, e fala de suas experiências muito mais enquanto processo, 
fluxo, itinerário. Isso tem, talvez, a potencialidade de contribuir 
para alargar discussões sociológicas e antropológicas em relação 
ao curso da vida, a partir das lentes dos estudos de gênero e de 
sexualidade, para além de referenciais cisnormativos.

Quando perguntado sobre como se imaginava daqui a alguns 
anos, a primeira resposta de Antonio foi a de que esperava estar 
casado com sua namorada, por quem estava “super apaixonado”. 
Além disso, disse esperar por mudanças políticas no Brasil, uma 
vez que o atual governo, em suas palavras, “está cagando e andan-
do para milhões de minorias”.

As esperas como esperanças podem definir as vidas de muitas 
pessoas: as mães e outros familiares que esperam a aparição de 
seus seres queridos desaparecidos, as pessoas que reclamam justiça 
ou reparação. Por isso, é importante considerar sociologicamente 
os sentidos de justiça e injustiça que definem a espera como digna, 
humilhante, indiferente, e as formas de significar previamente, 
durante e no final do processo, essa espera como tal (como espe-
ra digna ou humilhante, como esperas que valem a pena ou são 
inúteis). As tensões da espera aqui se vinculam à ideia de respeito 
da palavra, ou bem de rompimento de laços e falha de promessas.
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Considerações finais

Mesmo quando tudo pede 
Um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede 
Um pouco mais de alma 

A vida não para

Enquanto o tempo 
Acelera e pede pressa 

Eu me recuso, faço hora 
Vou na valsa 

A vida é tão rara

Enquanto todo mundo 
Espera a cura do mal 

E a loucura finge 
Que isso tudo é normal 

Eu finjo ter paciência

[Lenine, Paciência, 1999]

Espera. Um tema que, na atualidade, adquire contornos dra-
máticos, quando o mundo vivencia a pandemia de Covid-19. E, 
no Brasil, especialmente dramáticos, beirando o insuportável e o 
insustentável, especialmente para as pessoas que têm seus corpos 
e vidas marcados por desigualdades de classe, de gênero, de se-
xualidade, de idade, de etnia, de escolaridade, de regionalidade, de 
condições de moradia. A espera, sem encontros possíveis além dos 
remotos, mediados por telas, máscaras e distanciamento, ganha 
aspecto de incerteza.

Para Maria Claudia Coelho, as ciências sociais são, em grande 
medida, movidas por sentimentos – apesar de que, muitas vezes, 
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as emoções tenham sido vistas como “intrusas indesejáveis”, tanto 
por sociológos/as quanto por antropólogos/as. Contudo, ela vai 
nos dizer que a nostalgia é um afeto propulsor do conhecimento 
antropológico, enquanto o pessimismo é uma atitude afetiva da 
Sociologia diante da chamada modernidade.

Antropologia e sociologia seriam então disciplinas impulsionadas 
por sentimentos: uma nostalgia por um passado representado como 
perdido, um pessimismo diante de um futuro vislumbrado como 
sombrio. (Coelho, 2019, p. 289).

Levando em consideração tudo o que está envolvido nos pro-
cessos de esperar e, sobretudo, fazer esperar, é preciso considerar 
mesmo que a espera está impressa nos corpos e nas subjetividades 
de forma a (re)produzir relações de poder. Mas, além disso, se se-
guimos a imaginação sociológica, a espera enquanto catalisadora 
de relações sociais talvez possa ser entendida também à luz de 
todas as ambivalências implicadas entre efeitos de dominação e 
estratégias de resistência, como esperança e como “esperançar”. E 
talvez vivamos hoje um cenário político em que pensar sobre tais 
possibilidades, onde quer que elas existam, pode ser, literalmente, 
oxigênio. Afinal, como nos ensina Paulo Freire (2013, p. 9),

sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem 
desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais que a expli-
cam, não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-
-la melhor, sem esperança e sem sonho. A esperança é necessidade 
ontológica; a desesperança, esperança que, perdendo o endereço, 
se torna distorção da necessidade ontológica.
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Autocracia, democratização e 
desigualdades à luz da Sociologia de 
Norbert Elias: algumas aproximações 

a partir do caso cubano

Hans Carrillo Guach

Introdução 

Desde o final do século XX, os processos de democratiza-
ção e autocratização vêm ganhando espaço nos estudos políticos 
mundiais e latino-americanos. Neste contexto, tem sido notável 
a proliferação de estudos sobre transições de governos não de-
mocráticos para governos democráticos, seus labirintos e formas 
de consolidação (O’Donnell et al., 1986; Huntington, 1991; Linz; 
Stepan, 1996). Mais recentemente, no último quarto de século, 
tem sido notada a propagação de estudos que apontam outras 
vias complementares. Trata-se do reconhecimento de diferen-
tes formas de recessão e erosão democrática (Diamond, 2015; 
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Waldner; Lust, 2018; Levitsky; Ziblatt, 2018; Lagos, 2018) e da 
coexistência de processos e práticas enquadrados em padrões de 
democratização e autocratização, inclusive dentro de um mesmo 
sistema político (Lindberg; Lührmann, 2019; Malamud, 2019).

Em relação a essa última perspectiva, diferentes abordagens 
têm sido recorrentes no campo das Ciências Sociais. Algumas 
delas são as concepções sobre democratização- desdemocratiza-
ção, entendidas como processos dinâmicos que, ao ocorrerem 
com referência a várias dimensões,1 aludem a um movimento de 
expansão-restrição de consultas igualitárias, protegidas e mutua-
mente vinculantes (Tilly, 2007). Outras abordagens referem-se à 
ideia de retrocesso (backsliding) para denotar o enfraquecimento 
ou eliminação de qualquer uma das instituições políticas que 
sustentam uma democracia existente (Bermeo, 2016) – algo que 
também tem sido entendido como uma deterioração das quali-
dades associadas à governança democrática em qualquer regime 
(Waldner; Lust, 2018). Da mesma forma, outras posições episte-
mológicas preferem enfatizar a existência de uma terceira onda 
de autocratização (Lührmann; Lindberg, 2019).

Alguns aspectos são comuns entre as perspectivas anteriores, 
apesar de suas especificidades. No entanto, apenas interessa aqui 
nos concentrarmos em um desses aspectos, que é o predomínio 
de análises binárias sobre democratização e autocratização, que 

1 1) correlação entre ação do Estado e demandas cidadãs; 2) graus de empode-
ramento dos cidadãos nos processos decisórios, através de suas paulatinas 
consultas; 3) graus de materialização de demandas populares em práticas e 
políticas públicas do Estado. 
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sustentam diferentes graus de coexistência ou hibridez entre as 
duas realidades.

Apesar dos avanços epistemológicos e gnosiológicos que 
implicam as teorizações anteriores sobre democratização e au-
tocratização, muitas das quais até revelam elogiáveis análises so-
bre mecanismos que sustentam processos de autocratização em 
diferentes experiências,2 ainda existem lacunas que requerem 
maior atenção. Entre elas, vale mencionar a escassez de certas 
análises − essencialmente transnacionais e sistemáticas − sobre 
o enfraquecimento de qualidades democráticas parciais ou de 
reversões democráticas em regimes autocráticos como Sudão e 
Cuba (Lührmann; Lindberg, 2019).

O presente trabalho visa justamente compensar essas lacunas 
analíticas, focalizando particularmente o caso de Cuba, mas não 
necessariamente compartilhando as concepções epistemológicas 
descritas, marcadas por abordagens binárias ou híbridas entre 
autocratização e democratização. Pelo contrário, consideramos 
pertinente desenvolver uma matriz analítica complementar que 
possibilite outras formas de pensar essa coexistência, sendo este 
o motivo pelo qual nos propomos a analisar a viabilidade de 
compreender a democratização e a autocratização como relações 
de interdependências entre elementos que configuram ambos os 

2 Existe consenso sobre como meios legais, como as reformas legislativas e 
constitucionais, ocupam um papel importante nos processos de autocrati-
zação (Lührmann; Lindberg, 2019). Igualmente, isso acontece com mecanis-
mos clandestinos e indevidos, como: perseguição à oposição, subversão da 
responsabilidade horizontal (Bermeo, 2016) e o enfraquecimento intencional 
do sistema de separação de poderes através de restrições às liberdades civis, 
entre outros (Lagos, 2018).
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processos e sua reprodução, a partir do exame de realidades sociais 
e políticas nos âmbitos nacional e subnacional em Cuba. Essas 
realidades se referem aos âmbitos normativos, prático e subjeti-
vo, que estruturam certas formas de desigualdade potencialmente 
condicionantes do desenvolvimento de tais interdependências.

Do ponto de vista metodológico, as reflexões que seguem 
e os dados empíricos que as sustentam não pretendem ser con-
clusivos. Constituem apenas um possível ponto de partida para 
análises posteriores que permitam avançar na consolidação dos 
posicionamentos epistemológicos aqui propostos. 

Os dados foram coletados por meio de um estudo de caso 
exploratório no município de Cárdenas3 e da utilização de uma 
metodologia qualitativa (Creswell, 1994). A análise reflexiva de 
documentos e as entrevistas em profundidade foram os principais 
métodos empíricos utilizados. Por meio da análise documental, 
identificamos a forma como as experiências de democratização/
autocratização se configuram em uma perspectiva normativa nos 
níveis nacional e municipal em Cuba. A entrevista em profun-

3 Cárdenas é o município da Província de Matanzas onde se iniciou, em 1974, a 
experiência de “descentralização” governamental no âmbito local, que susten-
tou a expansão dos governos locais para o resto do país. Localiza-se ao norte 
desta província e possui uma extensão territorial de 555,66 km2. Possui uma 
população residente de aproximadamente 149.381 habitantes, com densidade 
populacional de 279,44 hab./km2. Dessa população, aproximadamente 92,2 
por cento vivem em áreas urbanas. Desde o ano de 2010 inclui em seu terri-
tório o principal polo turístico do país: Varadero. No momento mais sólido de 
realização desta pesquisa (2016), o município tinha um salário médio mensal 
por trabalhador de 625,00 MN (equivalente a USD 26, 00) (ONEI, 2016). 
Atualmente, com a atualização dos salários no contexto nacional, o salário 
médio geral na província de Matanzas é de 975 MN (USD 40,63 (ONEI, 2020).
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didade, aplicada a um total de 17 atores municipais, favoreceu a 
abordagem de experiências cognitivas e práticas em torno dos 
processos de autocratização/ democratização. Considerando seus 
respectivos cargos no município − sociedade civil ou governo−, 
foram entrevistados: 4 Delegados de circunscrição (Dc); 2 Pre-
sidentes de Conselhos Populares (PdCPs) e 11 residentes.4 A 
seleção dos entrevistados foi realizada de forma aleatória, con-
siderando critérios como: disponibilidade para colaborar com a 
pesquisa e experiência nas respectivas funções (1 ano ou mais).

Quanto à estrutura deste texto, apresentamos a seguir uma 
seção onde são analisados   os pressupostos teóricos e conceituais 
que sustentam nossas reflexões. Consecutivamente, relatamos os 
dados coletados com base no objetivo proposto e em função das 
premissas teórico-conceituais que sustentam o presente traba-
lho. Por fim, prosseguimos à seção de conclusões. Nesta última, a 
partir da abordagem do caso cubano, sintetizamos outras leituras 
dos processos de autocratização e democratização no âmbito local, 
que poderiam complementar várias abordagens desse fenômeno 
de crescente centralidade nos estudos políticos.

Referencial teórico 

A autocratização refere-se ao declínio substancial dos requi-
sitos institucionais básicos para uma poliarquia (Dahl, 1989) ou 
democracia eleitoral, e pode ocorrer em regimes democráticos 
ou autocráticos, em várias formas e em diferentes fases. A partir 
dessa perspectiva, o conceito contempla colapsos repentinos e 

4 Não tem sido possível entrevistar os atores governamentais.
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processos graduais de desgaste democrático, que podem envolver 
situações menos democráticas ou mais autoritárias, dentro e fora 
das democracias, respectivamente. Também permite analisar os 
ritmos e métodos de democratização e/ou autocratização, distin-
guindo entre processos diferentes e aparentemente semelhantes: 
recessões democráticas, colapsos democráticos e consolidação 
de regimes autoritários. O primeiro desses processos denota a 
autocratização que ocorre nas democracias; o segundo se refere 
à captura de momentos e métodos pelos quais uma democracia 
se torna autocracia; e, por fim, a consolidação autocrática designa 
o declínio gradual de características democráticas limitadas que 
podem existir nas autocracias (Lührmann; Lindberg, 2019). 

Além do exposto, vários elementos são apontados para des-
crever a lógica da autocratização. Em regimes democráticos, esse 
processo evita transições repentinas e dramáticas e se desenvol-
ve gradualmente para evitar uma violação explícita dos padrões 
eleitorais e democráticos − eleições multipartidárias, associação 
livre, entre outros − que podem oferecer oportunidades para a 
oposição nacional e internacional. Em regimes autocráticos, po-
dem haver elementos democráticos, mas sem implicar eleições 
completamente livres e justas. Assim, em ambos os sistemas, os 
autocratas não apenas garantem sua vantagem competitiva por 
meio de táticas de autocratização − censurando e hostilizando a 
mídia, restringindo a sociedade civil e os partidos políticos, mi-
nando a autonomia dos órgãos de gestão eleitoral (Lührmann; 
Lindberg , 2019)−, mas também podem facilitar determinado 
empoderamento da sociedade civil como estratégia para mascarar 
e legitimar suas possíveis ações e intenções autocráticas.
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O reconhecimento comum de realidades híbridas de auto-
cratização – democratização entre diferentes analistas (Waldner; 
Lust, 2018; Levitsky; Ziblatt, 2018; Lagos, 2018; Lindberg; Lühr-
mann, 2019; Malamud, 2019) – motiva a busca de outras formas 
de pensar dita coexistência, especialmente se assumirmos que em 
regimes autocráticos existem processos limitados de democratiza-
ção e experiências sutis de autocratização, que tendem a diminuir 
realidades − subjetividades e comportamentos − potencialmente 
desfavoráveis   para o equilíbrio e a legitimação das assimétricas 
capacidades decisórias que implicam as relações autocráticas entre 
certos grupos sociais. 

Dentre os caminhos possíveis para essa busca, inclinamo-nos 
a mergulhar em concepções em que autocratização e democrati-
zação sejam entendidas não apenas como processos coexistentes, 
mas também e, sobretudo, como realidades interdependentes 
entre vários componentes, cujas implicações políticas podem 
favorecer a reprodução de práticas autocráticas. 

Ao compreender a coexistência entre autocratização e de-
mocratização a partir desta perspectiva, e não tanto como um 
hibridismo – que implica misturar, combinar –, é fornecida uma 
matriz analítica complementar às abordagens centradas no exame 
de procedimentos, processos, estruturas ou práticas individuais 
e/ou coletivas que definem dita coexistência. Porém, para se ter 
uma ideia mais clara dessa posição epistemológica, é necessário 
se aprofundar em teorizações sociológicas pertinentes, como as 
de Norbert Elias.

Para esse sociólogo contemporâneo, sociedade é um conjunto 
de relações e interdependências funcionais que entrelaçam os in-
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divíduos, onde, de forma planejada ou não, avanços democráticos, 
estagnações e/ou retrocessos podem se manifestar tanto na esfe-
ra política e participativa, quanto em outras áreas da sociedade: 
economia, meio ambiente, educação, saúde etc. (Elias, 2008). Por 
democratização, Elias entende um processo de constantes trans-
formações na distribuição de poder, que implica uma redefinição 
de jogos configuracionais multipolarizados onde se manifestam 
coerções, tensões, hierarquias sociais e equilíbrios entre indi-
víduos e grupos sociais. Essas configurações são constitutivas e 
constituintes de impossibilidades ou possibilidades de incidir na 
consolidação de demandas na arena política e de democratizar 
decisões, espaços, relações (Elias, 1997).

Um fator que Elias (1997) aponta como determinante da 
democratização e/ou seus retrocessos são os comportamentos e 
estruturas de personalidade socialmente constituídas, entendendo 
que, em tais processos de construção social, o controle das emo-
ções desempenha um papel essencial. Esse controle − multidimen-
sional − de emoções, sentimentos e práticas é um dos dispositivos 
de reprodução da democratização e/ou autocratização. Isso indica 
a possibilidade de que enquanto decisões e espaços possam ser de-
mocratizados, estratégias de controle de tais elementos poderiam 
ser desenvolvidas simultaneamente, impedindo certas apropria-
ções subjetivas e objetivas dos dispositivos democratizados por 
parte dos dominados.

As apropriações de diferentes grupos sociais interdependentes 
podem responder a demandas de autocontenção de impulsos em 
diferentes esferas, que são constitutivas e constituintes de condições 
objetivas e subjetivas capazes de envolver certas formas de redistri-
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buição de poder, equilibradas ou não. Desse modo, as demandas de 
autocontenção, respaldadas em apropriações sobre determinados 
fatos, são condicionantes de modelos de autocontrole e personali-
dades que fazem dos dominados e/ou dominantes agentes susce-
tíveis a demandas em função de outros equilíbrios de poder que 
possam ser ou aparentar ser mais favoráveis   para cada setor.

O exposto, portanto, ampara a viabilidade de assumir a auto-
cratização-democratização não necessariamente como processos 
antagônicos que coexistem ou são híbridos, mas também como 
realidades de interdependências configuracionais onde certas 
distribuições de funções e poder são reajustadas, de acordo com 
determinados interesses sociais. Nesse caso, e focalizando apenas 
características essenciais − embora não exclusivas − das classes 
dominantes em contextos autoritários, esses interesses estariam 
orientados a reproduzir distribuições assimétricas de oportunida-
des e capacidades de influenciar a configuração da política.

De acordo com as reflexões expostas até o momento, po-
demos afirmar que autocratização e democratização constituem 
reequilíbrios constantes, tensões entre o condicionamento das 
ordens (decisões, espaços, instrumentos) e as possibilidades reais 
de suas transformações que obedecem a fatores dependentes en-
tre si. Esses constantes reequilíbrios encobrem uma competição 
pela concentração e legitimação de maiores capacidades para, 
por exemplo, incidir na configuração da política, e conduzem à 
necessidade de produzir novas atitudes, valores, comportamen-
tos nas classes dominadas. Consequentemente, tais necessidades 
requerem também transformações e reajustes nas atitudes e com-
portamentos das camadas dominantes (Elias, 1994), que podem 
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consistir em concessões que, sem dar acesso ao monopólio central 
decisório, facilitariam a monopolização ou manutenção de posi-
ções privilegiadas e, com isso, a passividade política dos grupos 
sociais (Elias, 2001).

O anterior nos leva a reforçar que governos autocráticos 
tendem a se reajustar constantemente às circunstâncias e/ou reali-
dades, em um jogo de forças entre democratização-autocratização 
(Lindberg; Lührmann, 2019) que possa favorecer a manutenção 
de certos equilíbrios de poder. E uma condição essencial para que 
tais equilíbrios se manifestem em detrimento do aumento das 
tensões,5 é a construção e orientação de autocomportamentos 
que facilitem um habitus (Bourdieu, 1997)6 favorável à aceitação 
da legitimidade de outros grupos para assumir a responsabilidade 
pela distribuição do poder.

Resumindo, pode-se apreciar até agora a particularidade onto-
lógica que os processos de democratização-autocratização adquirem 

5 Elias (1994) reconhece que os jogos figurativos podem funcionar como 
produtores de equilíbrios ou desequilíbrios de poder ou como exaltação de 
tensões e/ou conflitos. Por esse motivo, a análise proposta na perspectiva de 
Elias é fundamental para compreender a lógica da autocratização/democra-
tização, que poderia responder não tanto a uma democratização funcional 
– entendida como modificações na distribuição social do poder, que implica 
a redução ou supressão dos diferenciais de poder entre os diversos grupos 
sociais em diferentes formas e processos institucionais (Elias, 2008) –, e sim a 
um simples rearranjo de capacidades para manter ou monopolizar privilégios 
decisórios, de acordo com interesses em determinados contextos históricos.

6 Entendido como processo simultâneo de internacionalização e externalização 
de estruturas ou realidades (Bourdieu, 1997). Elias (1997) também percebe a 
centralidade da subjetividade, constitutiva e constituinte das relações sociais, 
ao afirmar que qualquer movimento em direção à democratização depende 
consideravelmente da existência de ideais coletivos como nação, com certas 
características. 
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quando pensados   a partir das perspectivas de Norbert Elias sobre 
as figurações sociais e as estruturas.7 Essa abordagem sociológica 
mostra seu potencial para canalizar visões mais complexas e com-
plementares aos consensos compreensivos inicialmente descritos, 
onde prevalece o reconhecimento da autocratização-democratiza-
ção como realidades opostas e hibridamente existentes.

É como consequência dessa breve análise teórica e das in-
fluências de Elias (2008, 1994) que a abordagem analítica aqui 
proposta − motivada também pelo crescente interesse mundial 
em compreender as experiências de autocratização − enfatiza a 
compreensão da autocratização e democratização como processos 
de redefinição de interdependências figurativas que, por envol-
verem afetações mútuas em diferentes graus e formas, tornam 
impossível/possível certas distribuições de poder. Dessa forma, 
do ponto de vista conceitual, entendemos aqui a autocratização 
como a diferenciação de funções interdependentes entre Estado 
e sociedade civil que, pressupondo a manutenção e/ou aumento 
das deficiências ou a erradicação das capacidades desta para se 
empoderar frente às configurações políticas, é produzida e repro-
duzida com referência a processos de democratização – ou seja, 

7 Figurações é uma ferramenta conceitual que orienta a não pensar o indivíduo e 
a sociedade (ou autocratização e democratização, no caso) como dois planos 
separáveis e antagônicos. Pelo contrário, ela se propõe a compreender os dois 
planos como partes de uma totalidade em constante transformação de rela-
ções mútuas e multilaterais entre atores e grupos. Essa totalidade constitui 
um tecido de tensões e equilíbrios de poder entre posições e/ou hierarquias 
continuamente variáveis de indivíduos e grupos interdependentes, que são 
inseparáveis das estruturas sociais (entendidos como o entrelaçamento de 
ações e relações que se afetam mutuamente devido às suas diferentes formas 
de interdependências) (Elias, 2008).
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com referência a funções que supõem um aumento das capacida-
des dos cidadãos para influenciar os processos configuracionais e 
de tomada de decisão na vida política.

Como processos coexistentes que se afetam mutuamente 
devido às suas relações de interdependência, pressupomos que as 
referidas incapacidades de cidadãos que implicam a autocratização 
em regimes autoritários são processos condicionados e condicio-
nantes de outros processos − limitados − de democratização. Isso é 
como um jogo de readaptação estrutural favorável à reprodução de 
distribuições de (in)capacidades que beneficiam as camadas sociais 
com privilégios decisórios – nesse caso, o Estado. Estas incapacida-
des, sujeitas a constrangimentos e hierarquias sustentadas do ponto 
de vista normativo, prático e subjetivo, dependem, para efeito do 
seu incontornável mascaramento e legitimidade, de procedimentos, 
normas e processos tendentes à democratização, que, sem facilitar 
o acesso a questões centrais, contribuam para a redução de tensões 
sociais e políticas (Lührmann; Lindberg, 2019).

Conjuntamente, essas deficiências devem ajudar a produzir/
reproduzir equilíbrios na distribuição de funções e capacidades 
políticas, favoráveis   a grupos em posições privilegiadas. Uma 
forma comum e eficiente de facilitar esses equilíbrios é através 
da fertilização de apropriações subjetivas e práticas da realidade, 
que promovam habitus de autocontenção, suscetíveis a obedecer 
a certos equilíbrios de poder. Diversos fatores sociais podem ser 
funcionais para essa autocontenção e reproduzir processos au-
tocráticos no meio dessa complexa relação de interdependência 
entre autocratização-democratização. No entanto, pretendemos 
aqui referir-nos apenas a um desses fatores, que é a desigualda-
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de, entendida como condições assimétricas que impossibilitam a 
manifestação de atributos humanos essenciais (autonomia, graus 
de liberdade etc.) perante os processos e relações de produção e 
reprodução da política (Therborn, 2015).

As reflexões teórico-conceituais que temos apresentado 
são as que orientam os conteúdos das seções subsequentes, sem 
constituir um quadro definitivo e constatativo dessas concep-
ções. Portanto, o que expomos a seguir é uma aproximação a 
realidades sociais e políticas em Cuba, que argumentam a favor 
da consideração desses tipos ideais de conceitos (Weber, 2015), 
delimitando, assim, possíveis caminhos de análise empírica que 
os possam contrastar, modificar ou refutar. Somos orientados 
pelas seguintes questões:

Que realidades normativas, práticas e subjetivas se consti-
tuem como exemplos e/ou produtores de entorpecimentos ou 
ampliação de empoderamentos da sociedade civil cubana frente 
às decisões e configurações políticas?

Quais apropriações subjetivas e práticas favorecem formas 
de autocontrole da sociedade civil, que favorecem a aceitação e 
legitimação de distribuições de assimétricas capacidades que sus-
tentam a reprodução de processos autocráticos?

Como a existência de expressões de desigualdade influencia 
a produção ou reprodução de tais lógicas de apropriação e as ca-
pacidades ou incapacidades da sociedade civil de se empoderar 
diante das decisões e configurações políticas?

Como as coerções, hierarquias e formas de autocontrole da 
sociedade civil, que impossibilitam seu empoderamento diante 
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das decisões e configurações políticas, são constituídas e/ou re-
produzidas com referência a supostos empoderamentos políticos?

Constitucionalidade, autocratização e democratização em Cuba

A recente Constituição cubana (ANPP, 2019) define a Re-
pública de Cuba como um Estado democrático, socialista de 
direito e de justiça social (art. 1º), que tem por objetivo garantir 
a igualdade efetiva no gozo e exercício dos direitos dos cidadãos 
(art. 13). Da mesma forma, assinala que, a soberania, exercida 
diretamente ou através das Assembleias do Poder Popular, reside 
intransferível na população, sendo esta última de onde emana o 
poder do Estado (art. 3º). Tudo isso também está relacionado 
às obrigações atribuídas aos órgãos do Estado, seus dirigentes, 
funcionários e empregados, de respeitar, atender e responder à 
população, mantendo com ela estreitas relações e submetendo-se 
ao seu controle (art. 10).

A Constituição reconhece direitos da sociedade civil relacio-
nados à configuração da política (ANPP, 2019, art. 80). Declara 
que a população tem direito a participar na formação, exercício e 
controle do poder do Estado, podendo: 1) participar em eleições, 
plebiscitos, referendos, consultas populares e outras formas de 
participação democrática; 2) pronunciar-se sobre as Prestações de 
Contas (PdCs) realizadas pelos representantes eleitos; e 3) exercer 
a iniciativa legislativa e a reforma constitucional, entre outras 
ações.8

8 Esse é um direito que foi expressamente reconhecido na recente Constituição 
(ANPP, 2019), mas não existia na anterior (ANPP, 2010).
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Porém, junto a esses conteúdos aparentemente democra-
tizantes, a própria Carta Magna identifica também formas de 
autocratização política e social. Alguns deles são a invocação do 
Partido Comunista de Cuba (PCC) como órgão máximo e diri-
gente da sociedade e do Estado, a imposição de uma ideologia 
oficial (marxismo-leninismo) – que não é necessariamente repre-
sentativa das ideologias políticas do país – e a natureza jurídica e 
legítima da violência contra cidadãos que atuem de forma inversa 
aos princípios políticos, sociais ou econômicos impostos no refe-
rido texto (ANPP, 2019).9

Como se manifestam as relações de interdependência entre 
esses dispositivos de autocratização e democratização estabeleci-
dos pela Constituição cubana? Demonstrar esse processo a partir 
de uma simples análise documental não é algo satisfatoriamente 
confiável. De preferência, seriam necessárias análises empíricas 
destinadas a compreender os impactos de tais regulamentações e/
ou os contextos nelas implícitos. No entanto, podemos esclarecer 
certas relações entre os conteúdos revelados no referido texto, 
que são potencialmente convenientes para assumir uma relação 
de afetações ou dependências mútuas entre componentes de au-
tocratização/democratização neste campo normativo.

Para realizar o anterior, a primeira coisa que devemos lembrar 
é uma característica essencial dos regimes autocráticos menciona-
da previamente: o interesse em produzir e reproduzir equilíbrios 
na distribuição das capacidades decisórias sobre a realidade, que 
facilitem a preservação e legitimação das hierarquias estabeleci-
das e, com isso, a reprodução dos processos de autocratização. A 

9 Ver os artigos 4 e 5 (ANPP, 2019).
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partir dessa propriedade do regime autocrático cubano, podemos 
pensar na referida interdependência.

As supostas formas de democratização mencionadas acima 
existem como realidades funcionais aos dispositivos de auto-
cratização, sem necessariamente implicar uma redistribuição 
das capacidades decisórias entre o Estado e a sociedade civil em 
relação à realidade política. Por um lado, as primeiras são úteis 
para mascarar a lógica e as intenções das segundas, facilitando a 
sua reprodução. Da mesma forma, contribuem para a construção 
e o desenvolvimento de imaginários sociais (Castoriadis, 2013) 
propícios ao controle e autocontrole do comportamento da so-
ciedade civil (reconhecendo sua heterogeneidade), favorecendo 
essa reprodução. Uma das construções mentais que compõem 
esses imaginários é a esperança nas mudanças existentes e futuras 
que alimentam a racionalidade da espera – sentimentos e aptidões 
– como um mecanismo sutil de apaziguamento político. Frases 
coletadas durante entrevistas com cidadãos de Cárdenas mostram 
essa realidade subjetiva: “estamos teniendo cambios, vamos a ver 
qué pasa (Poblador/Entrevistado 16); “yo estoy viendo algunos 
cambios, habría que esperar los resultados, pero por lo menos hay 
cambios (Poblador/Entrevistado 17).10 

Por outro lado, os dispositivos de democratização, em seus 
conteúdos e lógicas, podem existir como corolários dos conteúdos 
e dispositivos relativos à autocratização. São feitos à semelhança 
dos interesses autocráticos do poder estatal para reduzir qual-

10  O acesso aos entrevistados identificados com os números 10 a 17 foi conce-
dido recentemente: ano 2020.
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quer possibilidade de tensão social e política (Elias, 1994; 2008) 
e legitimar as hierarquias estabelecidas, onde o Estado/Partido e 
as ideologias oficiais − marxista-leninista, fidelista − constituem 
alguns dos mecanismos essenciais de controle da sociedade.

O anterior se reflete no labirinto que implica o fato de que 
a soberania e o poder da população cubana, a igualdade no gozo 
e exercício dos direitos dos cidadãos, as atitudes de respeito, 
atenção e resposta à população mantendo laços estreitos e sub-
metendo-se ao seu controle (ANPP, 2019), são mediados pelo 
obrigatório ajuste à ideologia oficial e pela inquestionável su-
bordinação ao único partido possível, que governa a sociedade 
e o Estado. Ou seja, o exercício dos direitos se limita totalmente 
aos objetivos do socialismo, que se estabelecem como a única, 
suprema e inquebrantável doutrina de gestão do país. Tudo isso 
sob a possibilidade de sofrer formas “legítimas” de violência por 
parte dos concidadãos ou do Estado no caso de alguma ação que 
possa ser considerada − discricionariamente (Schmitt, 2010) − 
uma tentativa de subverter a ordem instituída.

Embora esse âmbito normativo nacional, representado na 
Constituição, reflita a possibilidade de se pensar em uma inter-
dependência entre as formas de autocratização e democratização, 
a esfera local cubana não se configura com lógicas distintas. En-
tendido como comunidade, bairro ou município, o local constitui 
um espaço onde as relações de autocratização ou democratiza-
ção tocam diretamente o cotidiano das pessoas. Isso o torna 
um ambiente privilegiado para compreender a forma como tais 
interdependências se reproduzem na configuração da política, 



Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

231

coincidindo com a relevância que os cenários locais ganharam nos 
estudos políticos latino-americanos no último quarto de século.

Experiências locais de democratização em Cuba

o andaime normativo dos processos participativos no âmbito 
local em Cuba revela elementos que apontam para a democratiza-
ção da gestão pública municipal. Seja pela atribuição à AMPP de 
funções que aludem à centralidade da população na configuração 
das realidades sociais locais (ANPP, 2019, art. 192), seja pela exis-
tência de espaços (PdC, SeAMPP) e atores sociais (Dc, PdCP) com 
fins participativos, pode-se dizer que, pelo menos formalmente, 
existe uma estrutura municipal destinada a desenvolver processos 
de democratização da política e/ou da gestão governamental em 
particular.

As SeAMPP são um desses espaços participativos. São atri-
buídas a elas funções como: divulgar as atividades das institui-
ções locais; aprovar a movimentação de quadros administrativos; 
relatar o cumprimento dos acordos e das disposições adotados 
pela AMPP em sessões anteriores; discutir questões previamente 
apresentadas pelo Dc ao presidente da AMPP; e, quando for o 
caso, prestar contas sobre o trabalho dos delegados à Assembleia 
Provincial do Poder Popular (APPP) (ANPP, 1999).

As PdCs são mais um desses espaços a partir dos quais se 
esperam processos semelhantes de democratização da política. 
Têm como objetivo promover debates sobre os problemas da 
comunidade e objetivar a análise coletiva e a procura participativa 
de soluções. Normalmente têm uma frequência mensal, podendo 
ser menos ou mais frequentes, dependendo do interesse da pró-
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pria comunidade. Em suas bases regulatórias, é exaltado o papel 
do Dc e dos PdCPs, eleitos popularmente, como figuras essenciais 
para a aproximação entre a população e os entes governamentais 
na construção da sociedade local. Espera-se que a aproximação 
por meio desses espaços não apenas se manifeste através dos Dc, 
mas também por meio da participação de governantes, quando 
convocados pela comunidade (ANPP, 1999).

Os Dc, teoricamente representantes da população, lideram as 
PdC e interagem constantemente com a comunidade e a adminis-
tração local. A partir dessas interações, promovem debates sobre 
assuntos de interesse popular e viabilizam os problemas de seus 
eleitores (ANPP, 1995, 2019). Têm o dever de prestar contas aos 
seus eleitores e o direito de conhecer periodicamente a gestão da 
AMPP e sua projeção de trabalho no território, para auxiliar no 
cumprimento das suas funções principais. Dentre estas, destaca-se a 
função de socializar informações sobre a gestão pública e participar 
com voz e voto nos espaços de debate instituídos: SeAMPP e reu-
niões das Comissões de Trabalho, entre outros (ANPP, 1995, 2019).

Semelhante a esses Dc, os PdCPs também devem cumprir fun-
ções participativas, atuando na satisfação das necessidades assisten-
ciais da população (econômicas, educacionais, culturais e sociais), 
e na procura de soluções para os problemas. Da mesma forma, 
devem promover a participação popular na transformação social e 
no controle das entidades existentes em seus territórios, exigindo 
eficiência nas atividades produtivas e de serviços (ANPP, 2000).

Apesar das realidades mencionadas anteriormente, limita-
damente próximas de uma democratização municipal em Cuba, 
é possível identificar outras realidades que, apontando caminhos 
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opostos, podem ser consideradas pontos de partida para pensar 
em uma interdependência entre disposições de autocratização e 
democratização. Uma análise de experiências concretas relaciona-
das aos governos municipais e supostos processos de participação 
cidadã poderão esclarecer essas relações.

Formas subnacionais de autocratização: cenários 
regulatórios, práticas e sujeitos

os espaços e mecanismos participativos oficialmente instituí-
dos no contexto municipal em Cuba revelam algumas realidades 
de autocratização, começando pelo fato de se constituírem como 
as únicas vias possíveis para o exercício de qualquer forma de 
democratização. Além disso, do ponto de vista normativo, são 
ignoradas indicações diretas e explícitas ao direito do eleitor de 
participar ativamente da configuração do governo, incidindo na 
transformação ou aprimoramento das condições − normativas 
e de procedimentos − que sustentam os debates e os processos 
decisórios locais (ANPP, 1995, 1999, 2000). Da mesma forma, 
está ausente qualquer reconhecimento de que os procedimentos 
existentes tenham a tomada de decisões coletivas sobre a gestão 
governamental entre seus objetivos ou obrigações.11 

O cenário discutido pressupõe que as instâncias centrais do Es-
tado são responsáveis   pela configuração das condições que regulam 
os processos participativos ou de democratização, e não necessaria-
mente com base em uma distribuição equilibrada de poder com a 

11 Com as transformações introduzidas na recente Constituição, especialmente 
em seu artigo 80, são esperadas possíveis mudanças (ANPP, 2019).
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sociedade civil (Conselho de Ministros, 2007; ANPP, 1995, 1999, 
2000). Como consequência, observamos a monopolização estatal de 
funções importantes para a democratização (como a configuração 
de mecanismos e regras que estruturam os processos decisórios) 
e, com ela, a heteronomia política da sociedade civil no exercício 
de seus direitos no cenário local – algo previsível se lembrarmos 
dos dispositivos autocráticos explícitos na Constituição, quando 
visa subjugar qualquer ação transformadora ou implementação de 
direitos às interpretações oficiais do socialismo.

À semelhança do que foi revelado na análise do recente texto 
constitucional, as distribuições desiguais de funções e capacidades 
de decisão sobre a realidade política local em Cuba podem ser 
entendidas como formas de relações interdependentes. As re-
gulamentações até agora reveladas, que aludem a dispositivos 
autocráticos e de democratização, refletem hierarquias estabe-
lecidas entre o Estado e a sociedade civil, para cuja reprodução e 
legitimação essas mesmas normas parecem contribuir. Ao mesmo 
tempo, as lógicas das normas constituem formas de coerção social, 
com impactos potenciais no entorpecimento da capacidade dos 
cidadãos para favorecer seu empoderamento diante das decisões 
e configurações políticas.

Como se relaciona esse entorpecimento com o condicio-
namento mútuo entre normas que apontam para processos de 
autocratização e democratização? A análise de práticas e reali-
dades subjetivas em cenários locais em Cuba poderão oferecer 
algumas respostas.

No âmbito dos dois principais espaços de debate e partici-
pação do cidadão na gestão governamental − PdC e SeAMPP 
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− não tem sido comum o debate sobre o aperfeiçoamento de 
tais mecanismos através do estabelecimento de procedimentos 
complementares ou alternativos. Atores e cidadãos locais não 
reconhecem nenhum momento em que esse tipo de melhoria 
tenha sido debatido ou solicitado a partir de demandas dos ci-
dadãos para democratizar a gestão do território, apesar de ser 
reconhecida entre diferentes atores sociais a ineficiência de tais 
espaços no desenvolvimento dos processos para os quais foram 
supostamente criados: participação cidadã ou democratização da 
gestão e das decisões no território local:

No existen otros medios alternativos para favorecer la participa-
ción, pues ya existe y es el papel del Delegado. (Dc/Entrevistado 1). 

Esos criterios están enfocados en nuestras problemáticas, no en la 
creación de otros mecanismos. (Dc/Entrevistado 2). 

La población nunca ha solicitado la creación de otros espacios. (Dc/
Entrevistado 3). 

Está establecido constitucionalmente el mecanismo para la toma de 
decisiones, no existe otro. (PdCP/Entrevistado 5). 

No existe un espacio para que en un momento determinado la 
población tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre ciertos 
problemas que afectan las circunscripciones. (Poblador/Entrevis-
tado 7). 

Me gustaría mucho tener la posibilidad de contar con espacios 
en los cuales pueda exponer mis desacuerdos en relación con la 
manera en que se proyectan los dirigentes y gobernantes, primero 
de la localidad y luego del país, si realmente desde la base estuviera 
seguro de que sería escuchado y que mis planteamientos serían 
analizados oportunamente, entendidos y solucionados, pero eso no 
ha ocurrido ni ocurrirá. (Poblador/Entrevistado 13). 



Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

236

Os depoimentos anteriores, além de ilustrarem o desconten-
tamento com o funcionamento democrático desses mecanismos, 
representam o papel do governo como único responsável pela 
definição das condições − normativas, mecanismos − relacio-
nadas à democratização do Estado/governo. Também refletem 
o desconhecimento por parte de alguns entrevistados sobre os 
direitos democráticos que devem ser garantidos, uma vez que, por 
exemplo, os Dc e um do PdCPs assumiram atitudes de aprovação/
naturalização da realidade que descreveram.

Por outro lado, os próprios Dc argumentam que a criação 
das PdC e das SeAMPPs, em tese, constitui uma ideia positiva, 
pois deveriam favorecer o fortalecimento dos debates e decisões 
coletivas. No entanto, também declaram não se lembrar de ne-
nhuma decisão importante que tenha sido discutida, definida e 
executada com base em demandas populares e no âmbito dos 
mecanismos participativos existentes (PdC, SeAMPP e os Dc). 
Junto com isso, eles argumentam que, na prática, o retorno do 
governo para muitos dos problemas colocados pela população é 
limitado. Desta última situação, emana a repetição de demandas 
nesses espaços e a crença de que as realidades da população não 
são levadas em conta:

Muchas veces las respuestas no satisfacen a la población o demoran 
en dar respuestas. (Dc/Entrevistado 2). 

Para lograr una real participación las personas tienen que tomar 
consciencia y comprobar que se les toma en cuenta y una de las 
formas en que se les tome en cuenta es que sean escuchados y que 
haya una devolución convincente ante las problemáticas que se 
discuten. (Dc/Entrevistado 4).
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Esse conjunto de reflexões evidencia a distribuição desigual das 
oportunidades legislativas entre o Estado e a sociedade civil, o que 
dificulta o empoderamento desta frente às decisões e configurações 
políticas. Essa forma de desigualdade político-normativa coloca o 
Estado cubano em uma posição de relativa independência (Elias, 
1990) no que diz respeito às decisões e à definição dos aspectos 
fundamentais que permitem atuar sobre a realidade sociopolítica. 
Esses aspectos são justamente as capacidades de definir normas e 
procedimentos para o exercício participativo − tomada de decisões 
e debates públicos −, bem como de influenciar a definição das dife-
rentes competências que dizem respeito a cada setor da sociedade 
local perante os mencionados processos (Guach, 2019).

O processo autocrático de definição das condições para a su-
posta democratização da gestão governamental em Cuba − sem 
a necessária intervenção popular nos processos que os deveriam 
constituir: identificação de limites, desenho, decisão, contro-
le − não se baseia apenas em normativas oficiais que definem o 
papel dos atores municipais nos processos de tomada de decisão 
e debates (ANPP, 1995/1999/2000/2019). Também tem sido am-
parado por normas socialmente construídas12 sobre as relações 
entre sociedade civil e Estado, que mostram a legitimidade de uma 
transferência de poder a este último.13 Um exemplo disso são as 
seguintes expressões que, no caso do Dc, foram acompanhadas de 
uma atitude de naturalização dessa transferência de poder:

12 Normativas que, em parte, foram influenciadas pela distribuição assimétrica 
das funções e capacidades decisórias, favorecidas pelo histórico papel cen-
tralizador das decisões que o Estado cubano desenvolveu durante décadas.

13 Uma transferência de poder que é condição e efeito da distribuição desigual 
de capacidades para configurar a política em Cuba em seus diferentes níveis.
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¡Es el gobierno quien toma las decisiones y así está establecido! (Dc/

Entrevistado 4). 

Las reglas para tomar decisiones ya están establecidas desde el ni-
vel central. A veces ni siquiera los gobiernos municipales pueden 
cambiarlas. (Poblador/Entrevistado 7). 

En realidad, es la AMPP quien decide. (Poblador/Entrevistado 14). 

Los sistemas del país no son suficientemente horizontales. (Cha-
guaceda; Gonzáles, 2015, p. 139).

Essas formas de construção social, ao influenciar compor-
tamentos e entorpecer a consciência democrática da sociedade 
civil, acabam limitando a autonomia e liberdade dos cidadãos 
na esfera política, especialmente dos representantes populares e 
governantes intermediários que parecem atuar na qualidade de 
Selectorados influyentes (Mesquita; Smith, 2011).14 Os Dc e PdCPs, 
como Selectorados, cumprem meras funções de diálogo com pou-
cas capacidades e legitimidade para promover outras formas de 
distribuição de poder. Isso está amparado, também, em outros 
modos de apropriação simbólica das realidades associadas a esses 
processos, que não podem ser entendidos separadamente das es-
truturas e práticas descritas até agora, seja como condicionantes, 
seja como resultados delas.

Entre Dc, PdCPs e alguns habitantes, predominam sentidos 
limitados sobre o conceito de participação, associados a ações 
como estar presente, receber informações e expressar-se. Essas 

14 Pessoas que, por diferentes motivos, apoiam o regime e desenvolvem ações 
(conscientes ou não) que facilitam o poder daqueles grupos essenciais dos 
quais depende a autocracia cubana. Geralmente apoiam processos que geram 
a ilusão de participação ou controle (Mesquita; Smith, 2011).
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situações impossibilitam comportamentos mais ativos e críticos 
da sociedade civil no que diz respeito ao papel centralizador do 
Estado, limitando outras formas de apropriação dos mecanismos 
existentes e de seus processos de construção. As expressões de 
alguns desses atores mostram tais significados:

Yo entiendo por participación, asistencia a las reuniones, debatir 
sobre los problemas del territorio, decir lo que uno piensa. (Dc/
Entrevistado 3). 

La creación del mecanismo de RC es buena, en el sentido de que a 
nivel de las asambleas tienes posibilidades de lograr la participación 
a todos los miembros de la circunscripción, no existiendo límites 
para expresar los criterios. (PdCP/Entrevistado 5). 

Nosotros si participamos porque podemos plantear nuestros pro-
blemas y decir las cosas que pensamos. (Poblador/Entrevistado 8). 

Por outro lado, alguns atores sociais têm visões mais abran-
gentes sobre a participação.15 No entanto, ao mesmo tempo, têm 
demonstrado atitudes de abandono face aos papéis de participação 
ativa que lhes correspondem, sujeitos a sentimentos de resignação, 
cansaço e impotência diante das respectivas limitações para exercer 
a participação (Guach, 2019; Chaguaceda; Gonzáles, 2015).

As situações reveladas acima repercutem no fato de que o 
funcionamento de todos os procedimentos oficialmente estabe-

15 Em 2011, foram entrevistados outros atores locais que não puderam ser 
acessados na segunda rodada de entrevistas de 2016 e que ofereceram um 
conteúdo mais amplo sobre a participação. Esses atores foram: funcionários 
da Seção Universitária Municipal e de algumas organizações sociais como 
a Associação Nacional de Economistas, além de um dos representantes do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Cuba / CITMA.
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lecidos e socialmente construídos, na prática, tenha facilitado um 
efeito restrito de democratização das decisões governamentais 
e da gestão em geral. Basicamente, o resultado tem sido não só 
uma naturalização das incapacidades democráticas da sociedade 
civil, mas também uma obstrução do papel desses procedimentos 
− Dc, PdCPs, PdCs e SeAMPPs − na viabilização das capacidades 
dos cidadãos para influenciar as decisões e a configuração das 
condições para a democratização.

Essas últimas realidades práticas e subjetivas convergem com 
as lógicas normativas relatadas acima, não apenas como vestígios 
dessas lógicas, mas também como fatores reprodutivos das mes-
mas. Da mesma forma, exemplificam e reproduzem as coerções e 
as distribuições desiguais das capacidades de empoderamento da 
população frente às decisões e configurações políticas. Isso ocorre 
acompanhado de formas específicas de apropriação de certas rea-
lidades (relação sociedade civil-Estado, procedimentos, conceito 
de participação etc.) que favorecem a aceitação e legitimação de 
hierarquias e distribuições assimétricas de capacidades que confi-
guram os processos de autocratização. No entanto, esse conjunto 
de coerções, hierarquias e formas de autocontrole da sociedade 
civil – marcadas pelos referidos modos de construção social – 
convergem com outros tipos de expressões de desigualdade, que 
parecem ter influência significativa na produção ou reprodução 
de tais problemáticas. 
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Autocratização e outras formas de desigualdade no nível local

A posição privilegiada do Estado cubano na configuração das 
condições estruturais e dos processos decisórios não é o único fator 
que parece favorecer o desenvolvimento dos processos autocráticos 
analisados. Manifestações de desigualdade no acesso aos recursos 
por parte de alguns grupos sociais (Monreal, 2016) parecem in-
fluenciar a reprodução da distribuição assimétrica de capacidades 
entre sociedade civil e Estado nos processos analisados.

Para além do suposto interesse do Estado cubano na expansão 
dos processos de inclusão e igualdade (ANPP, 2019), as últimas 
décadas mostraram um aumento notável da desigualdade social 
em Cuba (Espina, 2008; Alejandro, 2012; Zabala, 2015; Hansing; 
Optenhögel, 2015; Monreal, 2016). Com o colapso do cam-
po socialista nos anos 1990, a ilha passou a enfrentar desafios 
significativos para manter o princípio de distribuição socialista 
declarado por Marx (1977) e adotado constitucionalmente – “de 
cada um, segundo sua capacidade, a cada um segundo seu traba-
lho” (ANPP, 2019, p. 5).16 A partir de então, a população cubana 
viveu diferentes etapas da falência das promessas oficiais sobre 
o socialismo tropical, apesar das transformações que, ainda hoje, 
apenas beneficiam alguns setores da população.17

16 Ver articulo 65 (ANPP, 2019).
17 Essas transformações consistiram em: aumento salarial que elevou a média 

salarial a 879 Pesos Moeda Nacional em 2019 −equivalente a 37 dólares men-
sais (ONEI, 2020)−, liberação de proibições de consumo obsoletas e pecu-
liares à população, entre as quais a compra/venda de moradias (excetuando 
Varadero e outras zonas especiais), veículos automóveis, acessos a hotéis e 
viagens ao estrangeiro, entre outros. No entanto, esses benefícios ainda não 
estão disponíveis para a maioria das famílias, que têm dificuldade de acesso 
até a uma alimentação adequada.
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Entre os setores favorecidos estão os trabalhadores do tu-
rismo, comércio exterior, militares e funcionários públicos de 
alto escalão, famílias que recebem remessas do exterior, além de 
alguns trabalhadores informais e privados. Os menos favorecidos 
são os aposentados e servidores públicos de diversas áreas, como 
saúde, educação, cultura, administração pública etc. Por diferentes 
motivos (Munster, 2015; Monreal, 2016; Álvarez; Cruz, 2013, 
2018), nem mesmo com o aumento sucessivo do salário médio 
a partir de 2015 (ONEI, 2020) o poder de compra destes últimos 
setores sociais tem permitido satisfazer necessidades básicas.

As dificuldades e vantagens socioeconômicas apresentadas 
por ambos os grupos sociais são outras das condicionantes da 
indiferença política e resignação da sociedade civil à realidade 
autocrática existente (juntamente com mecanismos de controle). 
Os assalariados do Estado parecem estar mais preocupados em 
resolver suas necessidades imediatas e diárias (alimentar-se, pagar 
suas contas) do que com a forma como a política se desenvol-
ve ou com qualquer tentativa de transformar a realidade (algo 
comumente considerado como impossível, indicando, portanto, 
o desconhecimento de oportunidades viáveis   e legítimas que 
favoreçam o exercício da autonomia e/ou dos direitos de cida-
dania). “Es en vano […] ante la política trazada todas las posibles 
quejas son nulas” (Poblador/Entrevistado 13); “todo sigue igual” 
(Poblador/Entrevistado 14); “esto no la cambia nadie” (Poblador/
Entrevistado 15). 

Igualmente, essas dificuldades econômicas, aliadas à indife-
rença, resignação e descrença em uma possível transformação, 
parecem ser indicadores e/ou condicionantes de formas especí-
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ficas de construção de convicções e organização de preferências 
políticas, que levam à passividade política e à assunção de atitudes 
de subsistência como prioridade diária – algo que representa um 
claro exemplo de cooptação da autonomia cidadã, não só como 
resultado dos ordenamentos implementados pelo Estado, mas 
também como facilitador da reprodução desses ordenamentos. 
Um exemplo da realidade em que se baseiam esses argumentos 
são os seguintes depoimentos coletados durante entrevistas com 
alguns moradores de Cárdenas, com baixo perfil socioeconômico:

Yo no estoy para eso [cuestiones políticas], porque después uno se 
marca por gusto y al final todo sigue igual, y uno tiene que vivir. 
(Poblador/Entrevistado 14). 

Esto no la cambia nadie y yo no voy a tirar la primera piedra, así 
que yo sigo tranquilo, luchando lo mío. (Poblador/Entrevistado 15). 

Me molestó lo que estaban diciendo (refiriéndose a informes del 
gobierno local en una de las Sesiones de AMPP), pero no dije nada, 
porque después uno se marca18 por gusto, ¿para qué me voy a mar-
car? (Poblador/Entrevistado 9).

Por outro lado, entre os setores sociais com melhores in-
dicadores de consumo associados aos vínculos com o setor tu-
rístico, também existem atitudes que facilitam a reprodução de 
capacidades desiguais de influenciar a configuração da política, 
mas baseadas em outras convicções. Nesse caso, adotam uma es-

18 O termo “marcar”, na linguagem popular cubana, significa expor-se diante 
dos outros, implicando alguma marca sobre si mesmo. Esse tipo de atitude 
é sinal de um exercício de poder associado à aceitação da fragilidade social, 
das situações inevitáveis e do desamparo político e normativo da sociedade 
civil cubana.
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pécie de indiferença politicamente conveniente, como estratégia 
para evitar obstáculos ou impactos em seus respectivos modos 
de vida, em um regime cujos mecanismos de controle e coerção 
são indiscutíveis (Chaguaceda; Torrealba, 2017). Os testemunhos 
subsequentes exemplificam esse tipo de atitude:

Yo tengo que luchar las cosas para mi familia y no tiene lógica 
meterme a hacer cosas que, al final, son por gusto. (Poblador/
Entrevistado 10). 

¿Ellos [el gobierno] van a seguir ahí, teniéndolo todo y yo voy a perder mi 

trabajo? Eso es para el bobo. (Poblador/Entrevistado 11).

 Yo no me meto en nada, porque después es uno quien pierde y todo 
seguirá igual. La soga se reviente por el lado más débil. (Poblador/
Entrevistado 12).

Vários exemplos podem ser citados aqui em decorrência da-
quelas formas de controle e coerção que, conforme mencionado 
acima, convergem com os argumentos econômicos utilizados 
por diferentes atores para justificar suas respectivas passividades 
políticas. Embora fosse apropriado um maior aprofundamento 
da lógica de funcionamento de tais processos, algumas manifes-
tações de entrevistados registradas em Cárdenas em 2011, 2016 
e 2020 revelam a eficiência dos sistemas de controle e vigilância, 
que, como forma de exercer o poder, regulam comportamentos 
com base em dois aspectos essenciais: a ameaça e a construção do 
medo. Essas expressões são mostradas abaixo:

No quisiera tener problemas por lo que he expressado. (Poblador/
Entrevistado 7). 



Diferenças, desigualdades e violências: olhares sociológicos

245

Me gustaría que no dijeras mi nombre para no herir a nadie y evitar 
desavenencias. (Poblador/Entrevistado 9). 

Desearía que esta conversación fuese anónima para evitar que mis 
críticas sean malinterpretadas y ser cuestionado por los dirigentes. 
(PdCP/Entrevistado 6). 

Tu mira ver no me metas en problemas por esto. (Dc/Entrevistado 4). 

Tú dirás que soy miedosa, pero he tenido insistentes cerca con este 
tipo de cosas y ha sido duro el tratamiento. (Poblador/Entrevistado 
16).

Considerações finais

No decorrer deste texto, apresentamos análises preliminares 
que sustentam a viabilidade de pressupor formas complementares 
de compreensão da coexistência entre autocratização e democrati-
zação. A partir de reflexões baseadas em experiências normativas, 
práticas e subjetivas em diferentes realidades sociais em Cuba, nos 
aprofundamos na possibilidade de assumir as abordagens anterio-
res como relações de interdependências entre vários aspectos que 
amparam a reprodução de ambos os processos e suas implicações 
na configuração da política.

A partir dessa perspectiva, entendemos que as conformações 
estruturais, subjetivas e práticas associadas às supostas relações 
democráticas entre a sociedade civil e o Estado/governo cubano 
são constitutivas e constituintes dos processos de autocratização 
em diferentes cenários, embora neste texto tenha sido dada mais 
ênfase aos contextos locais.
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Normativas, procedimentos e atores analisados, em teoria, 
facilitam uma certa incidência da população em determinadas 
decisões e questões que democratizam a gestão pública e a confi-
guração da política. Na prática, ações, significados, procedimentos 
e outras regulamentações sustentam restrições para um verda-
deiro empoderamento popular na transformação da realidade. 
Esse tipo de relação impossibilita que a sociedade civil tenha um 
papel ativo no debate público efetivo e na tomada de decisões, 
não só sobre os assuntos públicos, mas também sobre a própria 
configuração das condições que sustentam as atuais relações au-
tocráticas/democráticas entre Estado/governo e sociedade civil. 
Desse modo, a interdependência entre os processos de autocra-
tização e democratização, ou melhor, de pseudo-democratização 
funcional, constitui uma característica importante da estrutura-
ção da política em Cuba. Está consubstanciada em procedimentos, 
espaços e processos participativos que têm um impacto restritivo 
em termos democráticos e são funcionais para o Estado. Esses 
mecanismos podem ser entendidos como realidades determinadas 
pelas lógicas e intenções da autocratização, a fim de mascará-la 
e reduzir qualquer possibilidade de tensão social e política. Ao 
mesmo tempo, eles facilitam que, com a produção e reprodução 
de modos específicos de envolvimento prático e subjetivo dos 
cidadãos, as dinâmicas autoritárias do poder estatal sejam legiti-
madas e desfiguradas.

Na reprodução de tais dinâmicas de interdependências − que 
ilustram a constante reestruturação das relações que sustentam a 
incapacidade da sociedade civil cubana de influenciar diferentes 
processos de tomada de decisão − não só convergem hierarquias, 
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práticas e subjetividades. Existem também algumas expressões 
de desigualdade − política, normativa e socioeconômica − que, 
ao integrar essas dinâmicas, devem ser consideradas como po-
tenciais elementos condicionantes da produção e reprodução de 
tais problemáticas. As histórias aqui reveladas de diferentes atores 
sociais entrevistados são uma amostra da importância desse tipo 
de considerações.

Por fim, cabe registrar que as reflexões teórico-conceituais 
apresentadas, contrastadas em diferentes tipos de experiências 
empíricas em Cuba, não pretendem ser um referencial defini-
tivo sobre as perspectivas propostas. Se tivéssemos que definir 
algum estado cognitivo dessas análises e suas contribuições para 
o estado da arte sobre o assunto, estaríamos inclinados a assu-
mi-las como um processo acabado de construção de tipos ideais 
de conceitos (Weber, 2015), a partir dos quais surgirão outras 
análises empíricas mais aprofundadas que possam contrastá-las, 
modificá-las ou refutá-las – análises que, até agora, não têm sido 
suficientemente exploradas nas abordagens teóricas e empíricas 
mais comuns sobre autocratização e democratização no âmbito 
internacional e em Cuba.
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