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Prefácio

Telma Ferreira Nascimento Durães

Quando recebi o convite para prefaciar esta obra fiquei 
não somente muito feliz, mas também emocionada. Feliz por 
ter a oportunidade de falar sobre o trabalho e emocionada 
por ter em mãos um produto de excelência. Este livro é o 
resultado de uma importante pesquisa realizada por Hugo de 
Oliveira na sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-
-Graduação em Sociologia, a qual tive o prazer de orientar. 

O fio condutor da obra se situa na discussão sobre a 
violência epistêmica e como ela é exercida na universidade 
brasileira. A violência epistêmica tem a ver com o processo 
de racionalização e ocidentalização estabelecido na América 
Latina a partir da dominação colonial, o que permitiu surgir 
um tipo de saber pautado nas premissas de ciência objetiva, 
imparcial e neutra, marcada pela “descorporificação e 
deslocalização do/a sujeito/a do conhecimento” (utilizando, 
aqui, os termos do próprio autor), imposta pelo modelo 
eurocêntrico de universidade. 

O autor, um jovem inquieto diante dos dolorosos pro-
cessos de dominação, exploração e conflito sobre os quais se 
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desenvolvem as sociedades, especialmente aqueles situados 
no Sul Global, adota como parâmetros para suas reflexões 
principalmente a perspectiva Decolonial, as Epistemolo-
gias do Sul e os Estudos Pós-coloniais. Hugo apresenta uma 
robusta discussão teórica acerca dos conceitos de violência 
epistêmica, gerada pela epistemologia ocidental, e sua relação  
com o processo de epistemicídio instituído para além das 
fronteiras do chamado “primeiro mundo”. 

“Ainda assim, a violência epistêmica não é a única forma 
de destruição e violação dos saberes subalternizados e da 
consciência crítica, pois eles também podem ser arruinados 
pela destruição material do corpo. Por isso, há uma relação 
fundamental entre a violência epistêmica e o epistemicídio. 
Ambos são processos de opressão historicamente estrutu-
rados segundo eixos de subordinação, que incidem sobre 
corpos racializados, sexualizados, generificados, dentre ou-
tros processos de diferenciação”, nos informa o autor. 

De quais corpos se fala? Os/as sujeitos/as da pesquisa 
foram estudantes do curso de Medicina Veterinária e de 
Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG), consi-
derando as categorias gênero, cor/raça, sexualidade, entre 
outros marcadores. De onde se fala? Da universidade pública  
brasileira. Um espaço social e cultural construído, e em 
construção, marcado por profundas contradições entre a re-
produção de normas, códigos e valores introjetados com base 
em uma epistemologia colonialista e as lutas e reivindicações 
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por uma sociedade mais justa e igualitária, pautadas por va-
lores emancipatórios.

O livro é um convite a uma leitura prazerosa e consistente 
sobre as desigualdades e diferenças, em termos de “poder”, 
“saber” e “ser”, estabelecidas no chamado sistema moder-
no/colonial. O autor nos guia por caminhos repletos de  
satisfações teóricas, metodológicas, reflexivas e, sobretudo, 
reivindicativas. Ele entrelaça vidas, saberes, conhecimentos, 
sentimentos e emoções nestas páginas. Vale muito a pena  
lê-las! Boa leitura. 
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Introdução

Nuestro norte es el sur

Joaquin Torres Garcia

As ideias que construíram este livro e a minha traje-
tória acadêmica foram profundamente influenciadas por 
três teorias: o Giro Decolonial, as Epistemologias do Sul e 
o Pós-Colonialismo. Por isso, ele está associado à luta pela 
descolonização epistêmica e a promoção de justiça cogniti-
va. Os caminhos para alcançar tais objetivos são múltiplos, 
tortuosos e estão sendo construídos em diversas partes do 
mundo por diferentes sujeitos sociais. Em função disso, este 
livro apresenta também paradoxos e ambiguidades oriundos 
do contexto em que foi produzido. Por um lado, ele ainda 
preserva estruturas de saber ocidentalizadas ligadas ao mo-
delo eurocêntrico de universidade; por outro, se aproxima de  
outros critérios e perspectivas sobre a produção conhecimen-
to, baseados na crítica ao império cognitivo, construído por 
meio dos sistemas de dominação da modernidade/coloniali-
dade, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado.

Desse modo, apresento-me como um pesquisador engajado, 
interessado em transformar os modelos de sociedade que 
se desenvolveram com base nesses processos de dominação, 
exploração e conflito. Nessa perspectiva, meu ponto de 
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partida está ligado a três princípios de produção de saberes: a 
experiência, a corpo-política e a geopolítica do conhecimento. 
“A experiência reúne como um todo tudo aquilo que a ciência 
divide, seja o corpo e a alma, a razão e o sentimento, as ideias 
e a emoção” (Santos, B., 2019, p. 125); já a corpo-política e 
a geopolítica buscam reinscrever lugares epistemológicos 
apagados pelos sistemas de dominação da modernidade/
colonialidade. Por isso, ressalto a corporeidade e a localidade 
de todo conhecimento; não existe saber de lugar nenhum. 
Assim, parto da minha própria trajetória na universidade e da 
formação da minha identidade no campo das Ciências Sociais 
e dos estudos sobre a linguagem para introduzir este texto.  

Em 2011, comecei minha trajetória universitária no curso 
de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde me 
aproximei das teorias citadas anteriormente e também da 
crítica feminista à ciência e do pós-estruturalismo francês. 
Na ocasião, ao frequentar brevemente o grupo de estudos 
Práticas Identitárias e cursar a disciplina Língua, Escrita e 
Identidade, entrei em contato com autores e autoras como 
Gloria Anzaldúa, Frantz Fanon, Walter Mignolo, Jacques 
Derrida, John Langshaw Austin, Stuart Hall, bell hooks, En-
rique Dussel, Aníbal Quijano e Donna Haraway. Esses textos 
mudaram radicalmente a forma como eu compreendia a mim 
e ao mundo, levando a minha atenção para temas como geo-
política, identidade, fronteiras, conhecimento, gênero, raça e 
sexualidade e performatividade.



SUMÁRIO   15

De início, compreendê-los/as não foi uma experiência fá-
cil, pois eles/as traziam uma densidade teórica e crítica que 
eu estava apenas começando a conhecer. Além disso, eles 
evocaram em mim sentimentos e emoções como indignação,  
vergonha, identificação, alegria; sensações que também 
marcaram as minhas leituras e fizeram que eu reavaliasse a 
minha visão de mundo e a minha trajetória até então. Foi 
assim que comecei a enxergar e a refletir sobre o meu locus 
de enunciação e minha cumplicidade com o padrão de poder 
hegemônico. Como um homem branco, fui levado a repensar 
episódios de racismo e sexismo que eu havia praticado e tam-
bém a perceber como eu estava integrado às instituições que 
tais teorias tanto têm criticado, em especial a universidade. 
Por isso, não posso deixar de constatar que ter entrado numa 
universidade pública aos dezessete anos também foi fruto de 
privilégios de raça e classe, que refletem as hierarquias e de-
sigualdades em funcionamento nas sociedades pós-coloniais. 
Além disso, estão igualmente relacionados à manutenção de 
um capital cultural específico de classe média, que vê na for-
mação acadêmica um dos principais meios de reprodução de 
seu status político e econômico (Souza, 2019).

Esses/as autores e autoras também me proporcionaram 
alguma identificação, algum acolhimento. Enquanto me cer-
cava dessas leituras, eu também começava a repensar minhas 
experiências de opressão, intimamente ligadas à homossexua- 
lidade. Nesse sentido, foi incrível ler Gloria Anzaldúa, uma 
mulher que utilizava sua identidade lésbica como potencial 
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epistemológico para confrontar o ideal de conhecimento 
neutro e descorporificado. Até aquele momento, era inima-
ginável para mim que um texto acadêmico pudesse abordar 
tal questão, ainda mais daquela maneira. Além disso, ao me 
aprofundar em sua biografia, também me reconheci em sua 
origem do campo, salvo as diferenças históricas, geopolíticas, 
de gênero, raça e classe.

Existem maneiras mais sutis de internalizarmos 
identificação, especialmente nas formas de imagens 
e emoções. Para mim, a comida e certos cheiros es-
tão ligados à minha identidade, à minha terra natal. 
Fumaça de lenha subindo em espiral num imenso 
céu azul; fumaça de lenha perfumando as roupas 
da minha mãe, a pele dela. O fedor do estrume de 
vaca e as manchas amarelas no chão; o estampido 
de uma espingarda 22 e o cheiro forte de cordite. 
(Anzaldúa, 2009, p. 314).

Outra questão que repensei por meio desses/as autores e 
autoras diz respeito às formas linguísticas do meu pai e da 
minha mãe, do meu avô e das minhas avós, profundamente 
marcadas pela linguagem do campo, quebrada por processos 
educacionais interrompidos e retomados ao longo da vida. 
Anos de educação bancária em espaços institucionais públi-
cos e privados me fizeram desprezar essa linguagem, como 
se ela fosse desprovida de autenticidade e de um sentido 
histórico. Hoje, em conversas com amigos e amigas, com fa-
miliares, em ambientes nos quais me sinto à vontade e posso 
me expressar verdadeiramente, recorro com orgulho a essas 
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variantes do português como recurso para formar minha pró-
pria identidade.

Tais mudanças de ordem cognitiva e afetiva orientaram 
os meus caminhos na formação acadêmica. Com base nelas, 
comecei a me interessar cada vez mais pelos estudos sobre 
identidade e diferença e também pela crítica ao eurocentris-
mo e à ciência ocidental. A minha porta de entrada para essas 
discussões foram o grupo modernidade/colonialidade e a teo- 
ria feminista, que me fizeram pensar sobre a relação entre 
corpo, poder e saber. Eu estava tão interessado por essas dis-
cussões que as utilizava em todos os trabalhos acadêmicos que 
fazia e ainda me frustrava pelo pouquíssimo espaço que elas 
ocupavam no currículo, que, para mim, estava repleto de disci-
plinas descritivas e deslocadas de seus contextos sociais. Este 
foi um dos fatores que me levaram a me transferir, em 2014, 
para o curso de Ciências Sociais da mesma universidade.

Para mim, a nova graduação carregava tantos proble-
mas quanto a antiga. As três citações que trago a seguir dão 
testemunho do eurocentrismo, do racismo e do sexismo epis-
têmico presentes nessa área:

No estudo de qualquer problema da história 
universal, um filho da moderna civilização 
europeia sempre estará sujeito à indagação de qual 
a combinação a que se pode atribuir o fato de na 
civilização ocidental, e somente na Civilização 
Ocidental, haverem aparecido fenômenos 
culturalmente dotados (como queremos crer) 
de um desenvolvimento universal em seu valor e 
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significado. Apenas no Ocidente existe a ‘ciência’ 
num estágio de desenvolvimento que atualmente 
reconhecemos como ‘válido’. (Weber, 2004, p. 1).

O volume do crânio do homem e da mulher, mes-
mo quando se compara indivíduos de idade igual, 
de estrutura e de peso igual, apresenta diferenças 
consideráveis a favor do homem, e esta igualdade 
vai igualmente crescendo com a civilização, de 
maneira que do ponto de vista da massa encefáli-
ca e, por consequência, da inteligência, a mulher 
tende a diferenciar-se cada vez mais do homem. 
(Durkheim, 2008, p. 3).

A Índia não poderia portanto escapar ao destino 
de ser conquistada e toda sua história, se história 
houver, é a das conquistas sucessivas que ela sofreu. 
A sociedade indiana não tem qualquer história, 
pelo menos história conhecida. O que chamamos 
de história não é a história dos invasores sucessivos 
que fundaram seus impérios sobre a base passiva 
desta sociedade imóvel e sem resistência. [...] A  
Inglaterra tem uma dupla missão a alcançar na 
Índia: uma destrutiva, outra regeneradora - aniqui-
lação da velha sociedade asiática e a instalação dos 
fundamentos materiais da sociedade ocidental na 
Ásia. (Marx, 1853, p. 1).1

1 Trago essa citação para evidenciar a influência do eurocentrismo nos au-
tores clássicos da sociologia. No entanto, não pretendo de forma alguma 
caracterizar a obra de Marx como estritamente eurocêntrica e colonia-
lista. Nos últimos anos, tem crescido o debate sobre as relações entre 
o marxismo e o pós-colonialismo, evidenciando uma transformação no 
pensamento desse autor ao longo de sua vida, passando de uma pers-
pectiva evolucionista e colonial da história para uma crítica em relação a 
dominação colonial. Além disso, ressalto a profunda influência de Marx 
no giro decolonial e no pós-colonialismo, o que o torna um pensador 
fundamental na crítica anticolonial.  
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Construído sob um ponto de vista colonial e eurocêntrico, 
o campo das Ciências Sociais ainda carrega uma grande 
dívida com os grupos sociais que ele tem silenciado e apagado 
durante seu desenvolvimento. No entanto, essa área também é 
constituída por análises críticas que têm colocado em questão 
sua cumplicidade com a exclusão e a desigualdade. Tomando 
por base o Giro Decolonial, fui capaz de compreender melhor 
a distribuição desigual de poder em estruturas de longa 
duração, como o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. 
A partir daí, a exclusão e a desigualdade passaram a ter, para 
mim, um caráter histórico, pois os processos de diferenciação 
edificados com base na dominação e na diferenciação colonial 
permanecem excluindo certos sujeitos dos espaços de saber e 
poder legitimados pelo Estado. A universidade é um desses 
lugares. Sua composição racial, de gênero, sexualidade, classe 
etc. não reflete apenas o mérito daqueles que a compõem, 
mas também evidencia a continuação de eixos de poder e 
subordinação históricos que falseiam a suposta objetividade 
do conhecimento.

Embora eu não tivesse encontrado exatamente o que 
esperava na nova graduação, meu interesse permaneceu 
o mesmo; cada vez mais associado à teoria decolonial, em 
especial à teoria da modernidade/colonialidade, intima-
mente ligada às questões do eurocentrismo, da diferença 
colonial e da colonialidade. Este último conceito tem sido 
fundamental para mim, pois me permitiu compreender a dis-
tribuição desigual de poder em estruturas de longa duração,  
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recolocando a importância do colonialismo para a com- 
preensão da “modernidade” (Ballestrin, 2013; Escobar, 2003; 
Quijano; Wallerstein, 1992).

Dessa forma, a institucionalização de conhecimentos su-
postamente neutros, objetivos e científicos pelas ciências, e, 
em especial, as ciências sociais, serviram como uma forma de 
biopolítica, aumentando os espaços de vergonha e de exclusão 
da “modernidade” por meio dos textos escritos por intelectuais  
(Castro-Gómez, 2005; Rama, 1985). Eles serviram tanto para 
subalternizar as mulheres e as populações não ocidentais 
como continuam a estabelecer hierarquias dentro das uni-
versidades, construindo os estudos sobre gênero e raça como 
saberes localizados, parciais e subjetivos (Oliveira, 2015).

Com essa perspectiva, concluí o curso de Ciências Sociais 
em 2018, produzindo uma monografia sobre as ocupações 
dos estudantes secundaristas de 2015 e 2016. Nesse traba-
lho, discuti a educação nos países colonizados como uma 
das etapas de imposição da cultura-política da metrópole. A 
própria construção da educação legitimada pelo Estado se dá 
mediante a subalternização das epistemologias e saberes de 
populações não ocidentais. Esse elemento estrutural do en-
sino tem se rearticulado de inúmeras formas pela formação 
do sistema-mundo moderno/colonial, em especial por um 
sistema de educação bancária (Freire, 1987). 

Todavia, onde quer que haja opressão há também reexis-
tência. Entendo esse conceito como um processo no qual 
sujeitos desempenham um papel histórico ao incorporar, 
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criar, ressignificar e reinventar os usos convencionais do 
corpo e da linguagem, levando-os a assumir outros papéis 
e funções sociais na sociedade (Souza, 2009). As ocupações 
secundaristas são exemplos disso, pois são levantes populares 
contra novos projetos de colonização dos currículos e sucatea- 
mento das instituições educacionais, como a militarização 
das escolas públicas,2 o Programa Escola sem Partido3 e a Re-
forma do Ensino Médio de 20174 (Gomes, 2018). Além disso, 
com base nesse processo, as próprias estruturas colonizadas 
da educação nacional puderam ser contestadas e repensa-

2 Crescente processo de entrega da gestão das escolas públicas à Polícia 
Militar ou a militares em processo em vários estados do país. Lançado em 
setembro de 2019, o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares pro-
mete intensificar esse caminho com a militarização de mais 216 escolas. 
Tais projetos são concebidos sob uma perspectiva da educação moral e 
cívica e do patriotismo.

3 Segundo Gomes (2018, p. 229), o Programa Escola sem Partido é “um pro-
grama educacional e curricular retrógrado que visa impedir a liberdade 
de pensamento e autonomia didático-pedagógica e curricular das insti-
tuições escolares e dos docentes. Parte da ideia de que os professores e 
os autores de material didático utilizam suas aulas e obras para obter a 
adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas, 
principalmente aquelas entendidas como de conduta moral e sexual. É 
uma das formas de se privatizar a escola por meio de um pensamento 
conservador, de direita e fundamentalista-religioso disfarçado pelo zelo 
pela ‘liberdade de expressão’”. 

4 Com o objetivo de modernizar a formação média no Brasil, o governo 
federal implementou um conjunto de ações para a educação nacional via 
medida provisória (MP 746/16) sem debate algum sobre suas consequên-
cias. Entre outras medidas, ela inclui a adoção de um currículo formado 
por itinerários comuns e específicos escolhidos pelos estudantes e a re-
tirada do ensino de espanhol num país da América Latina. Após muitas 
críticas, alguns pontos foram revistos, como a exclusão das disciplinas 
Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia da Base Nacional Comum 
Curricular (BCNN) (Gomes, 2018).
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das tomando por base a autonomia e a participação popular, 
criando novos projetos de escola que se aproximam de uma 
perspectiva educacional decolonial (Oliveira; Candau, 2010; 
Streck, 2006; Streck; Adams, 2012; Streck; Moretti, 2013).

O meu foco se voltou para a interação entre as instituições 
educacionais e os sujeitos históricos no sistema-mundo 
moderno/colonial, sempre mediadas pela colonialidade do 
saber. Eu consegui fazer o primeiro recorte para a minha 
pesquisa: queria estudar a relação entre conhecimento e poder 
dentro da universidade. Para isso, tentei compreender como 
essas instituições surgiram com os regimes de autorização e 
legitimação discursiva, em especial no Brasil e na América 
Latina. Nesse processo, ficou evidente sua constituição 
excludente, baseada em uma subjetividade masculina, 
branca, europeia e heterossexual, disfarçada sob uma suposta 
neutralidade e universalidade, que transformou uma história 
local num projeto global de governamentabilidade (Castro- 
-Gómez, 2005; Mignolo, 2003).

No caso brasileiro, a discriminação de raça, gênero e classe  
é estruturante do sistema universitário. Historicamente, as  
instituições de ensino superior eram espaços segregados 
tanto em sua composição corporal como nas doutrinas e teo- 
rias legitimadas como conhecimento verdadeiro. Elas não só 
não eram frequentadas por mulheres, transgêneros, classes  
economicamente oprimidas, negros ou indígenas como as  
doutrinas e teorias que circulavam nelas defendiam a manu-



SUMÁRIO   23

tenção do regime escravocrata, a subordinação das mulheres 
e das populações não ocidentais e intervenções urbanas auto-
ritárias (Schwarcz, 1993).

Essa situação começou a mudar a partir da década de 
1960, com o acesso feminino coletivo ao ensino superior, e 
se intensificou a partir dos anos 2000, pela implementação 
de políticas de ações afirmativas como a Lei de Cotas para 
o Ensino Superior (12.711/2012) e o Programa Universidade 
para Todos (11.096/2005). Nesse contexto, também é impor-
tante ressaltar a atuação dos movimentos feministas e negros 
como sujeitos políticos, denunciando a desigualdade que 
atinge essa população e pressionando o Estado para tomar 
medidas de reparação histórica, principalmente no campo da 
educação (Gomes, 2012).5 Dessa forma, a hegemonia, que an-
tes era garantida pela restrição ao espaço institucional, passa 
a ser contestada pela presença de sujeitos historicamente 
excluídos dos espaços legitimados de saber. Contudo, a colo-
nialidade ainda está presente nas estruturas ocidentalizadas 
de conhecimento, nas disciplinas, nos currículos, nas cadeias 
de citação e na estrutura departamental (Oliveira, 2015;  
Grosfoguel, 2016).

5 Nilma Gomes (2012) apresenta diferentes formas e fases de articulação 
política dos movimentos negros no Brasil. Algumas delas são a impren-
sa (início do século XX até meados de 1960), a Frente Negra Brasileira 
(1931-1937), o Teatro Experimental do Negro (1944-1968), Movimento Negro 
Unificado (1971 -) entre outras. No campo da educação, ela destaca a luta 
pela inclusão da história e cultura afro-brasileira na LDB 9.394/96, por 
meio da Lei n° 10.639/03, e a luta pelas cotas raciais no ensino superior, 
que eram discutidas dentro dos movimentos desde a década de 1980.
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Diante desse contexto, acabei me aproximando dos con-
ceitos de epistemicídio (Carneiro, 2005; Grosfoguel, 2011, 
2012, 2016) e violência epistêmica (Castro-Gómez, 2005; 
Foucault, 1997; Santos, B., 2006, 2007, 2008; Spivak, 2010), 
pois eles permitiam interpretar práticas violentas associadas 
à destruição e subalternização de corpos e conhecimentos. 
No entanto, esses termos foram aplicados a diferentes expe-
riências ao longo da formação do sistema-mundo moderno/
colonial, como na conquista de Al-Andaluz no século XV, na 
imolação das viúvas na Índia colonial no século XVIII, na 
diáspora do povo negro a partir do século XVI etc. Assim, 
me coloquei uma primeira pergunta teórica: como o conceito 
de violência epistêmica pode contribuir para compreender as 
subordinações de gênero, raça e classe nas universidades pú-
blicas federais brasileiras na segunda década do século XXI?

Seguindo as teorias que me inspiraram, também me 
preocupei com a constituição histórica dessas instituições 
e sua relação com estruturas de longa duração, o que me 
levou a questionar como os eixos de subordinação de gênero 
e raça estruturaram essas organizações. Além disso, como a 
reexistência diante da opressão é tão antiga quanto a própria 
dominação, outra pergunta me pareceu importante: como 
sujeitos historicamente excluídos dos espaços de saber 
legitimados pelo Estado experienciam a configuração branca, 
masculina e eurocêntrica das universidades públicas federais? 
Quais foram seus processos de descolonização epistêmica? 
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Por fim, interessa saber também como tais sujeitos vivenciam 
essas universidades hoje. 

Para responder a essas perguntas, pensei em estudar as 
trajetórias de estudantes indígenas e quilombolas que tive-
ram acesso à UFG por meio do Programa UFGinclui. Nesse 
momento, a minha temática acabou se voltando para as po-
líticas de ações afirmativas e para os problemas de inclusão 
e permanência, distinguindo a última entre a permanência 
simbólica e material (Santos, D., 2009). Assim, por iniciativa 
da minha orientadora, repensei a minha proposta. Durante 
uma conversa, a Profa. Dra. Suzane de Alencar Vieira me 
apresentou alguns dados que ainda estavam sendo tra-
balhados para o seminário de avaliação dos dez anos do 
UFGinclui. Eles mostravam a dificuldade desses estudantes 
em se formar nas áreas de engenharia e ciências agrárias. Essa 
informação também me lembrou de outra conversa informal 
com a Profa. Dra. Joana Plaza Pinto. Ela havia chamado a mi-
nha atenção para o fato de que, nas ciências humanas, existe 
uma sensibilização para temas como identidade, diferença e 
desigualdade e que talvez eu encontrasse casos de violência 
epistêmica mais graves em outras áreas do conhecimento.

Com isso em mente, pensei em recortar ainda mais os 
sujeitos da pesquisa para direcioná-la para aquelas áreas do  
conhecimento. No entanto, ela ainda preservava um pro-
blema, que se tornou mais evidente com a leitura de Grada 
Kilomba (2019): eu era um homem branco que pretendia 
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utilizar trajetórias de homens e mulheres indígenas e quilom-
bolas como objeto de estudo. Essa relação acabava resultando 
em um distanciamento entre o sujeito pesquisador e os/as 
sujeitos/as da pesquisa que poderia impactar a geração de 
dados, além de apagar o meu locus de enunciação marca-
do como homem, branco, homossexual e de classe média e 
também presumir um incômodo “falar por” ou “falar na pers-
pectiva de”. 

Tentei solucionar essa questão fazendo um recorte espa-
cial em vez de um centrado em sujeitos. Foi dessa forma que 
optei por desenvolver a pesquisa com estudantes da Escola de 
Veterinária e Zootecnia (EVZ) da UFG, pois, tentando com-
preender as relações que se desenvolvem dentro desse espaço, 
eu poderia alcançar tanto as experiências de grupos subal-
ternizados como a de grupos hegemônicos, conceituando a 
presença da branquitude e da masculinidade na construção 
de hierarquias que organizam os espaços de saber legitima-
dos pelo Estado. Além disso, a escolha se deu também pela 
importância desse instituto na criação da UFG no contexto 
da ocupação “racional” do cerrado na década de 1960, por ser 
um dos cursos mais concorridos dessa instituição, por se dis-
tanciar das problematizações sobre diversidade e diferença 
presente nas ciências sociais e por ter sido um dos primeiros 
cursos a receber uma política de cotas, com a implementação 
da Lei do Boi em 1968 (Lei nº 5.465/68).
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Na tentativa de responder às minhas perguntas, organizei 
este livro conforme princípios baseados nas Epistemologias 
do Sul e no Giro Decolonial. No primeiro capítulo, faço um 
exercício de sociologia das ausências como uma cartografia 
da linha abissal que produz a não existência, a invisibilidade 
e a irrelevância (Santos, B., 2019). Nele, discuto a formação 
excludente do conhecimento ocidental como base para 
uma revisão teórica do conceito de violência epistêmica. Tal 
discussão está baseada em três genealogias teóricas: uma eu-
ropeia e ligada às epistemologias do sul, com Boaventura de 
Sousa Santos (2006, 2007, 2008); uma pós-colonial ligada 
ao pós-estruturalismo francês e aos estudos subalternos, com 
Gayatri Spivak (2010); e a terceira tomando por base o giro 
decolonial, com Castro-Gómez (2005) e Ramón Grosfoguel 
(2011, 2012, 2016). Ao final, relaciono esse conceito às noções 
de epistemicídio (Carneiro, 2005) e formação de eixos de po-
der e subordinação (Crenshaw, 2002, 2004).

No segundo capítulo, continuo com a sociologia das au-
sências, mas, dessa vez, pensando a constituição do sistema 
universitário público federal brasileiro e sua relação com os 
eixos de subordinação de gênero e raça. Para isso, faço uma 
abordagem histórica da formação dessas instituições ao lon-
go de diferentes regimes políticos, como a República Velha, 
o Estado Novo e a Ditadura Militar, que, a sua maneira, re-
forçaram o domínio de uma episteme branca, masculina e 
eurocêntrica. Neste capítulo, também investigo como as ciên-
cias sociais brasileiras estiveram ligadas ao projeto excludente 
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dessas instituições. Além disso, abordo a criação da UFG, da 
EVZ e a implementação da Lei do Boi.

No capítulo três, apresento, com base em uma perspectiva 
da sociologia das emergências, os projetos de reexistência e 
descolonização epistêmica das universidades públicas fede-
rais brasileiras. Com base no contexto de redemocratização do 
país e nas novas possibilidades de promoção de justiça social, 
discorro sobre a implementação de políticas de ações afirma-
tivas na educação superior, tomando como sujeitos históricos 
de mudança os movimentos negros, indígenas e feministas. 
Por fim, faço um balanço das transformações alcançadas nas 
primeiras décadas do século XXI, que possibilitam interpretar 
as universidades públicas como zonas de contato (Pratt, 1999).

No capítulo quatro, apresento uma discussão sobre a cons-
trução de uma matriz metodológica decolonial com base em 
marcadores sociais de diferença e na corpo-política e geopo-
lítica do conhecimento. Além disso, exponho os primeiros 
dados gerados no campo, os resultados produzidos por um 
questionário aplicado entre estudantes do curso de Medici-
na Veterinária em 2019. As informações fornecidas por eles 
foram fundamentais para a construção do roteiro das entre-
vistas feitas com os/as discentes da EVZ. 

Depois, no quinto capítulo, analiso as entrevistas realiza-
das em 2020 tomando por base três eixos, dentre os quais 
estão incluídos temas como o espaço da EVZ, a estrutura, 
localização, acessibilidade, organizações discentes, grade 
curricular, métodos e práticas de ensino e avaliação, relações 
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interpessoais e como gênero, raça e classe interferem em suas 
experiências universitárias. Por fim, apresento as principais 
dificuldades enfrentadas pelos/as discentes do curso, episó-
dios de discriminação e exclusão e suas contribuições livres 
sobre a universidade.

Nas considerações finais, retomo as perguntas colocadas 
nesta introdução avaliando os resultados produzidos pela 
investigação. 



A descorporificação do saber 
ocidentalizado: violência epistêmica, 

epistemicídio e eixos de subordinação

Para iniciar este estudo, é necessário apontar as bases da 
construção do saber científico ocidentalizado com base nos 
processos de epistemicídio associados à dominação colonial. 
Esse regime foi responsável por fixar uma única subjetivida-
de − a saber, a masculina, branca, heterossexual, com poder 
econômico e eurocêntrica − como sujeito de conhecimento. 
Tal exclusão é o ponto de partida para processos de violência 
epistêmica, que serão melhor compreendidos tomando por 
base três genealogias: as epistemologias do Sul, com Boa- 
ventura de Sousa Santos (2006, 2007, 2008); os estudos pós-
-coloniais, com Gayatri Spivak (2010); e o giro decolonial 
com Santiago Castro-Gómez (2005) e Ramón Grosfoguel 
(2011, 2012, 2016). Também apresento uma compreensão do 
conceito dessas três correntes teóricas também associada à 
formação de eixos de subordinação, epistemicídio e padrões 
institucionalizados de valor cultural, com base em Kimber-
leé Creenshaw (2002, 2004), Sueli Carneiro (2005) e Nancy 
Fraser (2002).
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A ocidentalização e racionalização do saber no sistema- 
-mundo moderno/colonial

Uma das características do conceito de violência epistê-
mica é que ele tem sido utilizado como um guarda-chuva, 
abarcando vários tipos de experiências. Nesse sentido, po-
dem ser incluídos tanto os epistemicídios das populações 
negra e indígena nas Américas e na África, a imolação das 
viúvas no ritual do Sati na Índia, o extermínio de mulheres 
indo-europeias durante a Inquisição e a racionalização da 
ideia de loucura com base na redefinição da sanidade na 
Europa do século XVIII. Por isso, é preciso traçar um quadro 
histórico geral das desigualdades e hierarquias que moldam 
eixos de poder e subordinação, pois eles organizam processos 
de exploração, dominação e conflito e também estruturam a 
episteme das universidades ocidentalizadas. Apresentarei esse 
panorama considerando a formação e as transformações no 
imaginário do sistema-mundo moderno/colonial (Mignolo, 
2005a; 2005b) a partir de 1492.

Tomo como ponto de partida para compreender os regi-
mes epistêmicos do ocidente a formação do sistema-mundo 
moderno/colonial. Na base desse conceito está a ideia de que 
“existem processos e estruturas sociais cujas temporalidades 
e espacialidades são mais amplas que as dos ‘Estados-nações’” 
(Grosfoguel, 2018, p. 56). Com isso, pretendo me afastar de 
um marco da tradição eurocêntrica nas Ciências Sociais, que 
têm privilegiado o uso de “sociedade” à “comunidade” e in-
terpretado a identidade do Estado como correspondente à da 
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população que vive dentro de suas fronteiras. Dessa forma, 
procuro evitar distinções rígidas como os “de dentro” e os “de 
fora” e também abrir caminho para um princípio de comple-
xidade compatível com modelos de análise interseccional 
(Piscitelli, 2008; Creenshaw, 2002, 2004) e da heterogenei-
dade histórico estrutural (Grosfoguel, 2018; Quijano, 1992; 
Quijano; Wallerstein, 1992).

No final do século XV, as fronteiras geográficas estavam 
sendo redesenhadas. A Europa, que nessa época não repre-
sentava a unidade geocultural que conhecemos, era uma 
civilização periférica, secundária e isolada pelo mundo turco 
muçulmano. A queda de Constantinopla em 1453 interrom-
pe a ligação do continente com os circuitos comerciais da 
Ásia, obrigando os reis católicos a buscarem outras rotas co-
merciais, sobretudo aquelas que dessem a volta na África e 
chegassem às Índias Orientais. Nesse período, a Europa di-
ferencia-se pela primeira vez da África, em razão da religião, 
criando uma oposição entre cristãos e muçulmanos (Dussel, 
2005; Mignolo, 2003).

Na base dessa diferenciação, estava um discurso colonial 
protorracista e o conflito da Reconquista da Península Ibé-
rica, que também foi conhecida como Al-Andalus durante a 
dominação árabe, iniciada ainda no século VII. A conquista 
desse território estava baseada em genocídios e epistemicí-
dios. Enquanto as populações muçulmanas e judias eram 
eliminadas ou expulsas, as bibliotecas e os templos religiosos 
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também eram destruídos. Associado a esse processo estava o 
princípio da “pureza do sangue”, um discurso da monarquia 
espanhola que separava os cristãos puros dos convertidos e 
das religiões árabes. Ele se baseava sobretudo na árvore ge-
nealógica das famílias e buscava vigiar as populações que não 
tinham ascendência cristã, que eram vistas como tendo um 
“deus equivocado” ou a “religião errada” (Grosfoguel, 2016). 

Outro discurso religioso e protorracista esteve associado às 
campanhas militares europeias. Ao longo do século XVI, na 
Conquista das Américas, o “direito dos povos” tratava de esta-
belecer se as populações ameríndias tinham religião ou não. 
Dentro da cosmologia imperial cristã, não ter religião signifi-
cava também não possuir uma alma, o que necessariamente 
empurrava esses grupos para a categoria de sub-humanos. 
Dessa forma, esse discurso justificava a dominação colonial 
do território com uma retórica salvacionista, que considerava 
os povos originários das Américas como vassalos do rei e ser-
vos de Deus (Mignolo, 2003; Grosfoguel, 2016).

Assim, ao longo do século XVI, os discursos que debatiam 
sobre ter ou não uma “religião errada” vão se transformando 
em discussões sobre ter ou não “alma”. Desse modo, eles pas-
sam a articular a diferença colonial cada vez mais, tomando 
por base a proto-ideia de raça.

Ainda que naquele tempo a palavra “raça” não fosse 
utilizada, o debate sobre ser ou não dotado de alma 
era essencialmente racista, à semelhança do discur-
so científico do século XIX. O debate teológico do 
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século XVI tinha a mesma conotação do discurso 
científico do século XIX sobre a constituição dos 
seres humanos ou não humanos. Ambos eram 
debates sobre a humanidade ou a animalidade 
do outro, articulados pelo discurso racista insti-
tucionalizado pelos Estados, como a monarquia 
espanhola no século XVI ou os Estados-nação da 
Europa Ocidental no século XIX. (Grosfoguel, 
2016, p. 38).

Raça é, portanto, um dos primeiros marcadores de di-
ferença a organizar a realidade material e simbólica do 
sistema-mundo moderno/colonial. A dominação colonial 
proporcionou às monarquias europeias o poder de classificar 
e, consequentemente, atribuir diferentes valores aos grupos 
classificados. Da mesma maneira, permitiu também a nor-
malização da identidade “branca” que surgia em oposição 
ao Outro. A criação de novas identidades homogêneas hie-
rarquizam racialmente as populações do planeta e, portanto, 
demarcam fronteiras baseadas em oposições binárias como 
bom/mau, desenvolvidos/primitivos, nós/eles (Silva, 2009). 
Essa é uma das formas de expressão do poder colonial.

A formação de relações sociais fundadas nessa 
ideia, produziu na América identidades sociais 
historicamente novas: índios, negros e mestiços, 
e redefiniu outras. Assim, termos como espanhol 
e português, e mais tarde europeu, que até então 
indicavam apenas procedência geográfica ou país 
de origem, desde então adquiriram também, em 
relação às novas identidades, uma conotação racial. 
E na medida em que as relações sociais que se 
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estavam configurando eram relações de dominação, 
tais identidades foram associadas às hierarquias, 
lugares e papéis sociais correspondentes, como 
constitutivas delas, e, consequentemente, ao padrão 
de dominação que se impunha. Em outras palavras, 
raça e identidade racial foram estabelecidas como 
instrumentos de classificação social básica da 
população. (Quijano, 2005, p. 107).

As diferenciações raciais também moldaram lugares geo- 
políticos, pois se identidades como “negro”, “branco” ou 
“índio” foram criadas a partir do século XV, unidades geocul-
turais como “Europa”, “América Latina”, “América do Norte”, 
“Oriente” etc. também foram. São fruto de conflitos imperiais 
e também hierarquizam as populações em termos de nacio-
nalidade e demarcam fronteiras entre o “nós” e “eles”. Nesse 
sentido, a construção de um eixo de privilégio e outro de su-
bordinação está associada à linha abissal que divide Norte 
e Sul, assegurando uma forma de pensar embasada nas seis 
línguas imperiais da modernidade (italiano, espanhol, por-
tuguês, alemão, inglês e francês) e em seus respectivos locus 
de enunciação (Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Esta-
dos Unidos)6 (Mignolo, 2010; Said, 2007; Santos, B., 2007; 
Wallerstein, 1996).

6 Portugal e Espanha não aparecem aqui como locus de enunciação privile-
giados porque, dentro dos conflitos imperiais, esses países perderam sua 
condição hegemônica para França, Alemanha e Inglaterra. Esse processo 
também resultou em diferenciações internas, criando a Europa do Norte 
e a do Sul, caracterizada como um mundo negro e antigo. Kant foi um 
dos primeiros responsáveis por localizar a racionalidade e o estágio mais 
desenvolvido de civilização ao norte dos Pirineus (Dussel, 2010; Eze, 2001).
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A ideia de raça e identidade racial justificou um regime 
de divisão racial internacional do trabalho, no qual o labor 
assalariado se tornou privilégio europeu em oposição à escra-
vidão nas colônias. Além disso, essa ideia legitimou todo tipo 
de violência praticada durante a conquista como genocídios, 
processos de aculturação, violência epistêmica, opressão e ex-
clusão das populações racializadas. 

Outro eixo de subordinação, com uma história muito mais 
antiga e complexa, começa a se transformar e se intensificar 
no interior da Europa a partir do século XIV. Nesse período, 
eventos como a Grande Fome e a Peste Negra geraram uma 
crise demográfica e uma sensação de proximidade da morte 
que abalaram a ordem feudal e inspiraram um movimento de 
contra revolução por parte das autoridades políticas. O prin-
cipal alvo dessa reação foram as mulheres. O Estado e a Igreja 
estimularam um clima de misoginia e violência baseada no 
gênero com o objetivo minar sua autonomia em relação aos 
homens, desvalorizá-las como trabalhadoras e fixar-lhes pa-
péis sociais, determinando sua função como reprodutoras da 
força de trabalho. Além disso, o extermínio de mulheres sá-
bias, especialistas em curar e praticantes dos conhecimentos 
indo-europeu, foi fundamental no processo de acumulação  
primitiva e desenvolvimento da medicina ocidental. Essa 
prática também se caracteriza como um epistemicídio  
(Federici, 2017).

A sujeição das mulheres está associada a vários proces-
sos de dominação, exploração e conflito que estruturaram 
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o sistema capitalista e o mundo moderno/colonial, uma vez 
que também estavam diretamente associados à acumulação 
primitiva de capital. A subordinação com base no gênero 
estava associada tanto à destruição das formas comunais de 
produção como à eliminação de saberes indo-europeus prati-
cados por mulheres. Essa submissão também era uma prática 
epistemicida, pois a acusação de bruxaria disfarçava a deslegi-
timação desses conhecimentos e, em muitos casos, a própria 
destruição de tradições orais inteiras por meio da eliminação 
do corpo das mulheres (Federici, 2017; Grosfoguel, 2016).

Não é exagero dizer que as mulheres eram tratadas 
com a mesma hostilidade e com o mesmo senso de 
distanciamento que se concedia aos “índios selva-
gens” na literatura produzida depois da Conquista. 
O paralelismo não é casual. Em ambos os casos, a 
depreciação literária e cultural estava a serviço de 
um projeto de expropriação. Como veremos, a de-
monização dos povos indígenas americanos serviu 
para justificar sua escravização e o saque de seus 
recursos. Na Europa, o ataque contra as mulhe-
res justificou a apropriação de seu trabalho pelos 
homens e a criminalização de seu controle sobre 
a reprodução. O preço da resistência era, sempre, 
o extermínio. Nenhuma das táticas empregadas 
contra as mulheres europeias e contra os sujeitos 
coloniais poderia ter obtido êxito se não tivesse 
sido sustentada por uma campanha de terror. No 
caso das mulheres europeias, foi a caça às bruxas 
que exerceu o papel principal na construção de sua 
nova função social e na degradação de sua identi-
dade social. (Federici, 2017, p. 203).
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Dessa forma, dois eixos de subordinação se entrelaçam na 
formação do sistema-mundo moderno/colonial: raça e gê-
nero. A intersecção entre os dois pode ser melhor observada 
tomando por base as experiências de sociedades coloniais, 
nas quais eles se entrecruzam na determinação de papéis e 
espaços sociais. É o que nos mostra Angela Davis (2016) ao 
analisar a sociedade escravocrata dos Estados Unidos. Para a 
autora, todas as mulheres enfrentaram condições degradantes 
de subordinação nas colônias, mas as situações se diferen-
ciavam em função da raça. Enquanto as mulheres brancas 
sofreram pela negação de suas capacidades no mundo do 
trabalho público e, consequentemente, foram subjugadas à 
esfera privada de subjetivação, as mulheres negras e indíge-
nas sofreram pela exploração indiscriminada de sua força de 
trabalho e pela violência sexual.

Tais eixos têm se articulado na formação de inúmeras 
relações sociais. Segundo Abdias Nascimento (2019), Sueli 
Carneiro (2018) e Lélia Gonzalez (2018), gênero e raça têm se 
interseccionado na construção das experiências de mulheres 
negras desde o período colonial. Para os autores, esse grupo 
tem enfrentado uma dupla opressão: por um lado, tem sua 
força de trabalho superexplorada em função da raça; por ou-
tro, enfrenta papéis sociais impostos em função do gênero. 
Dessa forma, a ideologia da superioridade racial se com-
plementou por meio da subordinação feminina, expondo 
as mulheres negras e indígneas às condições mais violentas 
e degradantes de opressão e exclusão. O exemplo máximo 
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dessa brutalidade está no estupro colonial, base de todas as 
hierarquias de gênero e raça do sistema-mundo moderno/co-
lonial (Carneiro, 2018; Davis, 2016; Federici, 2017; Gonzalez, 
2018; Spivak, 2010).

A constituição de eixos de subordinação também levou 
à formação de eixos de privilégio e autoridade (Crenshaw, 
2002, 2004). Segundo Enrique Dussel (1993, 2005, 2010), a 
experiência colonial foi essencial para a formação da subjeti-
vidade conquistadora, que se caracterizava por ser europeia, 
masculina, branca, rica e heterossexual. Ele a chamou de Ego 
Conquiro, fazendo referência ao ser imperial que surge a partir 
do momento que a Europa pode controlar, vencer e violen-
tar o seu Outro, projetando sobre ele sua vontade-de-poder 
(Dussel, 1993).

Ainda para esse autor, essa subjetividade seria a condição 
de existência do Ego Cogito cartesiano, pois é com base nela 
que se dá o processo de secularização dos valores cristãos e 
também da substituição de Deus pelo homem como funda-
mento do conhecimento. Assim, o “penso, logo existo” teria 
sido precedido em 150 anos pelo “conquisto, logo existo” 
(Dussel, 1993, 2010). Ramón Grosfóguel complementa a 
argumentação de Dussel ao afirmar que essas duas subjeti-
vidades seriam conectadas por uma terceira, o Ego Extermíno. 
Esta é fundamentalmente embasada na lógica dos geno-
cídios/epistemicídios praticados a partir do século XVI. O 
extermínio das populações não ocidentais e de suas episte-
mes instaura processos de racismo/sexismo epistêmico, que 
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são as condições sócio-históricas estruturais que conectam o 
Ego Conquiro e o Ego Cogito (Grosfoguel, 2016).

Com base nisso, podemos ver como as estruturas racistas/
sexistas são condições de formação da episteme europeia he-
gemônica, pois

quando, no século XVII, Descartes escreveu “pen-
so, logo existo”, em Amsterdã, no “senso comum” 
de seu tempo, o “Eu” não poderia ser um africano, 
um indígena, um muçulmano, um judeu ou uma 
mulher (ocidental ou não ocidental). Todos estes 
sujeitos eram considerados “inferiores” ao longo da 
estrutura de poder global, racial e patriarcal e seu 
conhecimento considerado inferior, resultando nos 
quatro genocídios/ epistemicídios do século XVI. 
O único ser dotado de uma episteme superior era o 
homem ocidental. Os quatro genocídios/epistemi-
cídios são constitutivos das estruturas epistêmicas 
racistas/sexistas que produziram um privilégio e 
uma autoridade para a produção de conhecimento 
do homem ocidental, com a inferiorização dos de-
mais. (Grosfoguel, 2016, p. 42-43).

Essa perspectiva pode ser reconhecida na taxonomia 
racial de Kant, que classificou a humanidade, segundo a cor 
da pele, em brancos (europeus), amarelos (asiáticos), negros 
(africanos) e roxos (índios americanos). Ele também reafirma 
uma hierarquia na qual os povos não europeus se tornam 
incapazes de maturidade moral, pois não teriam a consciência 
adequada e a vontade racional, fundamentais para o poder de 
reflexão. Assim, ele se filia a uma episteme que traça aquelas 
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identidades como diferentes e as reconhece como inferiores e 
como uma negação moral do branco (Eze, 2001, 2017).

Segundo Santiago Castro-Gómez (2007), as universidades 
ocidentalizadas reproduzem essas estruturas de racismo/
sexismo epistêmico por assumirem a perspectiva do “ponto 
zero”, um modelo de pensamento disciplinar e também 
uma forma de organização arbórea. Ele explica o primeiro 
conceito com base nas transformações da racionalidade 
europeia ocorridas entre 1492 e 1700, quando o paradigma 
dominante das universidades ocidentalizadas estava se 
formando. Nessa época, a visão orgânica do mundo, que 
considerava a humanidade e a natureza como partes de 
um todo inter-relacionado, começa a perder espaço para a 
separação ontológica entre a humanidade e a natureza. Nesse 
sentido, a função do conhecimento vai se consolidando como 
um exercício de poder racional sobre o mundo.

A partir daí surge um modelo epistemológico que o 
autor denominou de hybris del punto cero. Nele, a realidade 
passou a ser vista como uma estrutura equacionável, que 
poderia ser decifrada com base no pensamento analítico, 
visto que ambos eram formados por uma estrutura de leis 
determináveis. Assim, a certeza do conhecimento poderia ser 
alcançada por meio do distanciamento em relação ao objeto 
de estudo. Quanto maior a separação, maior a objetividade. 
Além disso, as emoções e a subjetividade eram vistas como 
obstáculos epistemológicos, que obscurecem a observação, o 
que estimula a ideia de que o saber deve ser produzido com 
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fundamentação no âmbito incorpóreo (Castro-Gómez, 2007). 
Não por acaso, elas também foram atribuídas a sujeitos de 
conhecimento desautorizados pela hierarquia que estava se 
formando (Kilomba, 2019). 

Dessa maneira, a hybris carrega a marca da secularização 
dos valores da religião cristã nos princípios de legitimação do 
conhecimento. Para produzi-lo, foi necessário a observação 
considerando um ponto inobservado, neutro e universal. No 
entanto, as determinações históricas e geopolíticas só permi-
tiam a um sujeito atingir tal caminho: o sujeito hegemônico 
imperial, masculino, branco, heterossexual, rico e do Norte. 
Assim, a episteme ocidental organizou-se tomando por base 
binarismos como universal/específico, neutro/pessoal, racio-
nal/emocional, que legitimam hierarquias que privilegiam 
os saberes eurocêntricos, supostamente os únicos capazes 
de alcançar tais parâmetros (Castro-Gómez, 2007; Fausto- 
-Stearling, 2002; Kilomba, 2019).

Outro ponto de articulação dos racismos/sexismos epis-
têmicos nas estruturas universitárias ocidentalizadas é o 
pensamento disciplinar. Este conceito significa recortar uma 
esfera do conhecimento e traçar fronteiras em relação a outras 
áreas, o que pode ser alcançado por meio de questões técnicas. 
A principal delas é inventar as “origens” da disciplina. Cada 
ciência constrói uma narrativa sobre sua invenção, determi-
na um conjunto de autores como seus pais fundadores e cria 
suas próprias mitologias. Essas construções se tornaram tão 
rígidas que é impossível que alguém se forme em Sociologia 
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hoje sem conhecer seus “autores clássicos”; Marx, Durkheim 
e Weber, por exemplo. Consequentemente, elas materializam 
a ideia de que a realidade deve ser dividida em fragmentos, 
entendendo que o conhecimento avançaria à medida que nos 
dedicássemos a uma delas, ignorando suas relações com as 
demais (Castro-Gómez, 2007). 

O mesmo autor também aborda as estruturas arbóreas de 
conhecimento. Estas favorecem a ideia que o conhecimento 
tem hierarquias, especificidades e limites que marcam a di-
ferença entre um campo de saber e outro. Criam fronteiras 
epistêmicas que não podem ser transgredidas, cânones insu-
peráveis e a incomensurabilidade entre diferentes formas de 
saber. Por isso, as universidades possuem faculdades, que por 
sua vez tem seus próprios departamentos e também seus pró-
prios programas. Elas passam a funcionar como refúgio para 
as epistemes, ao criar nichos de especialistas e imobilizar sua 
atuação a uma área específica (Castro-Gómez, 2007).

Essa argumentação histórica − sobre a formação de eixos 
de subordinação de raça e gênero e as estruturas de conheci-
mento ocidentalizadas − serve como pano de fundo para a 
introdução de três perspectivas sobre a violência epistêmica. 

Boaventura de Sousa Santos: violência epistêmica segundo 
o Norte

Boaventura nasceu em 1940 em São Pedro de Alva, 
Portugal, de uma família de origem operária. Com grande 
interesse por temas como justiça social e filosofia, graduou-se 
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em Direito em 1963, recebendo uma bolsa de estudos pelo 
excelente desempenho na Universidade de Coimbra. De-
senvolveu essa investigação na Alemanha Ocidental, onde 
entrou em contato com as disputas intelectuais entre capita-
lismo e socialismo, o movimento estudantil alemão e a crítica 
ao colonialismo português e ao regime salazarista. Cursou 
o doutorado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, 
onde se aproximou definitivamente da Sociologia. Realizou 
um trabalho de campo na favela do Jacarezinho no Rio de 
Janeiro, no qual seu olhar se voltou para o tema da justiça/
injustiça cognitiva:

E foi aí que me confrontei com a ideia da justiça 
cognitiva – ou melhor da injustiça cognitiva – isto 
é, a ideia de que havia muito conhecimento que 
estava a ser desperdiçado, mas que nessa altura eu 
ainda não pude conceber como um conhecimento 
que pudesse entrar em diálogo com o conhecimento 
científico. Identifiquei dois mundos completamen-
te à parte, digamos assim, e com muito poucas 
possibilidades de os juntar ou articular naquilo que 
mais tarde viria a ser a ecologia de saberes. Nessa 
altura esta ideia não estava de maneira nenhuma 
formulada, apenas havia a inquietação de que tanto 
conhecimento e que tanta sabedoria era desper- 
diçada na sociedade, precisamente porque as pes-
soas estavam no lado errado daquela sociedade, 
porque eram realmente vítimas de profunda opres-
são, que não era apenas opressão de classe, mas 
também a opressão de raça, do racismo no Brasil. 
(Santos, B., 2018, p. 18-19). 
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O desenvolvimento de sua argumentação em torno da 
violência epistêmica se dá considerando essa experiência, 
assim como em outros países colonizados, e a posição pe-
riférica de Portugal na modernidade/colonialidade. Com 
base nisso, ele constrói três conceitos para fundamentar seu 
argumento: o de linha abissal, das epistemologias do Sul e o 
da ecologia de saberes.

Boaventura conceitua a linha abissal tomando por base 
dois polos, Norte e Sul, no entanto, eles não coincidem com 
a tradicional divisão geográfica. Para ele, há duas formas de 
sociabilidade: a metropolitana e a colonial; assim, a separação 
não ocorre apenas na sociedade, mas também na nossa sub-
jetividade, nos sistemas jurídicos, na violência de Estado, na 
produção de conhecimento, entre outros. 

E é uma linha que realmente não nos permite li-
bertar da ideia de corpos racializados, sexualizados, 
ou degradados também pelo capitalismo – é o tra-
balho sem direitos, são os corpos escravizados, são 
os corpos refugiados, são os corpos imigrantes sem 
papéis. (Santos, B., 2018, p. 34). 

É uma radicalidade profunda criada por instituições e 
regulada pelas dicotomias regulação/emancipação ao Norte 
e apropriação/violência ao Sul. Dessa forma, tanto podem 
existir o Sul Imperial, formado por elites isoladas tidas como 
a “representação” do Norte no Sul, como o Sul do Norte, 
exemplificado pela posição periférica de Portugal no sistema- 
-mundo moderno/colonial, pelo proletariado europeu e pelos  
imigrantes sem papéis (Santos, B., 2007).
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No que diz respeito ao conhecimento, essa separação se 
estrutura na concessão do monopólio na separação do que é 
verdadeiro e falso à ciência moderna/colonial, de forma que 
sua legitimidade se baseie na invisibilidade de outras formas 
de conhecer:

Do outro lado da linha, não há conhecimento real; 
existem crenças, opiniões, magia, idolatria, enten-
dimentos intuitivos ou subjetivos, que, na melhor 
das hipóteses, podem tornar-se objetos ou matéria-
-prima para a inquirição científica. Assim, a linha 
visível que separa a ciência dos ‘outros’ modernos 
está assente na linha abissal invisível que separa 
de um lado, ciência, filosofia e teologia e, do outro, 
conhecimentos tornados incomensuráveis e incom-
preensíveis por não obedecerem, nem aos critérios 
científicos de verdade, nem aos conhecimentos, 
reconhecidos como alternativos da filosofia e da 
teologia. (Santos, B., 2007, p. 34).

O exercício da violência epistêmica está diretamente 
atrelado ao funcionamento dessa separação ontológica. A 
deslegitimação, a desautorização, o não reconhecimento e o 
apagamento são as primeiras formas de violação de saberes 
outros, denominados pelo autor como Epistemologias do Sul. 
Segundo Manuel Tavares (2009), esse conceito é uma metáfora 
para o sofrimento, a exclusão e o silenciamento de culturas 
que foram dominadas pelo capitalismo e pelo colonialismo. 
Além disso, ele inclui os processos de conflito e resistência à 
submissão ao modo de vida baseado na visão etnocêntrica/
eurocêntrica de mundo, às formas de conhecimento e 
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práticas sociais fundamentadas na afirmação de uma única 
ontologia, de uma epistemologia, de uma ética, enfim, de 
um pensamento único. Ademais, por conceber um mundo 
epistemologicamente diverso, esse conceito também abre 
caminho para o reconhecimento de outras epistemologias.

A pluralidade de saberes é, então, marcada por uma as- 
simetria construída pela diferença epistemológica, que ocor-
re tanto no campo interno a uma estrutura de conhecimento 
específica como na relação que esse saber estabelece com os 
outros. Seu funcionamento se dá sobreposto às assimetrias de 
poder, evidenciando as relações entre questões epistemológi-
cas e políticas. Segundo Boaventura Santos (2008), há duas 
maneiras distintas de pôr em funcionamento essa assimetria. 
A primeira delas seria maximizá-la e elevar a ignorância so-
bre os outros saberes, declarando, assim, sua inexistência. O 
autor a caracterizou como “fascismo epistemológico” por se 
constituir numa relação violenta de supressão e destruição 
de outros saberes. Além disso, sua principal forma histórica 
seria o epistemicídio, cujo exemplo central são as conversões 
forçadas e o apagamento dos conhecimentos não ociden-
tais durante o colonialismo europeu. A outra forma é a de 
minimização, que só poderia ser atingida pela comparação 
recíproca de saberes, diminuindo a assimetria epistemológica 
(Santos, B., 2008).

É possível encontrar mais elementos para conceituar 
a violência epistêmica no campo do fascismo epistêmico, 
pois é nessa perspectiva que se encontram as violências de 
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supressão e injustiça cognitiva. Com base no autor, Joana 
Plaza Pinto (2017) faz uma interessante interpretação desse 
conceito ao investigar as relações entre corpos e regimes 
metapragmáticos.7 Para ela, a regulação linguística está 
associada à violência epistêmica, na medida em que ela 
acarreta três processos de invisibilidade:

(1) tornando invisível o que certos corpos falam, 
pensam, sentem, desejam e como classificam o 
mundo e a si mesmos/as etc.; (2) tornando invisíveis 
esses próprios corpos; e finalmente (3) tornando 
invisíveis os próprios processos de invisibilidade 
epistêmica. (Pinto, 2017, p. 182, tradução nossa). 

Dessa forma, o traço da linha abissal também é o da inco-
mensurabilidade, apagando formas distintas de compreender 
o mundo e institucionalizando subjetividades ideais.

Na tentativa de minimizar as assimetrias epistemológicas 
e de poder, Boaventura Santos formulou os conceitos de Eco-
logia de Saberes e Sociologia das Ausências. A Ecologia de 
Saberes foi formulada como um conceito para promover o 
diálogo entre saberes considerados úteis para as lutas sociais 
e fundamentada na diversidade infinita entre os saberes do 
mundo. Para o autor (2014), esse conceito se baseia na cons-
trução coletiva de conhecimento para reforçar as lutas por 
emancipação social. Ele é formado em um processo radical-
7 A metapragmática é um campo de estudos da linguística que se dedica 

ao estudo de regimes metadiscursivos, ou seja, avaliações, indexações, 
desempenho, intertextualidade, interdiscursividade e controle dos usos 
da linguagem. De forma grosseira, poderia ser definido como o que se diz 
sobre o uso da linguagem.
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mente democrático e não deve ter líderes, mas facilitadores/
as de discussão. 

O sociólogo também estabelece dois riscos principais para 
a prática da Ecologia de Saberes. O primeiro diz respeito aos 
cientistas sociais, que tendem a falar mais do que ouvir −  
escutar profundamente é um dos princípios básicos aqui; o 
segundo risco refere-se à ocultação das divergências inter-
nas entre os participantes do diálogo. Nessa compreensão, 
os conflitos na produção de saberes são mais do que bem- 
-vindos, pois seu objetivo é criar forças entre os oprimidos 
e não produzir argumentos contra os inimigos. Além disso, 
deve ser mantida a pluralidade dos participantes mesmo tra-
balhando com temas específicos. Para utilizar um exemplo do 
próprio autor, a luta pela terra não é somente de camponeses 
e indígenas, mas também das mulheres (Santos, B., 2014).

A Sociologia das Ausências se fundamenta na concepção 
de injustiça cognitiva e no desperdício da experiência social. 
Em Santos, B. (2006), o sociólogo defende a ideia de que as 
formas de experiência social são muito mais amplas e diversas 
do que a tradição científica e filosófica ocidental conhece ou 
reconhece, mas elas estão sendo desperdiçadas pela divisão 
abissal que continua a apagar as sociabilidades e subjetividades 
colonizadas. Nesse sentido, a Sociologia das Ausências inter-
roga os espaços de silenciamento e apagamento na busca de 
expandir os possíveis domínios de experiência social possíveis, 
contribuindo para a formação de um novo imaginário e de 
uma nova racionalidade baseada em uma Ecologia de Saberes.
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Gayatri Spivak: violência epistêmica e a subalterna 
silenciosa

A compreensão de Spivak sobre violência epistêmica está 
intimamente ligada à teorização de Foucault (1997). Segundo 
o francês, esse conceito está relacionado à redefinição da saúde 
mental na Europa no final do século XVIII, que resultou em 
processos de revisão e internação, além da produção do louco 
como o Outro a ser controlado (Tirado, 2009). Dessa forma, 
Spivak traça uma ponte entre a teoria europeia e as que têm 
o colonialismo como perspectiva teórica, até em relação aos 
estudos decoloniais, que também têm uma certa influência de 
Foucault. No entanto, ela não pode ser considerada nem como 
uma autora do pós-estruturalismo francês nem da teoria que 
se originou na América Latina. Uma breve apresentação de sua 
biografia elucida sua posição como uma intelectual diaspóri-
ca e pós-colonial, influenciada tanto pelas teorias europeias 
(como Marx, Gramsci e Derrida) como também pelas não oci-
dentais, no caso do Grupo de Estudos Subalternos.

Spivak nasceu em 1942 na cidade de Calcutá, na Índia. 
Permaneceu neste país até 1963, onde concluiu sua gradu- 
ação e mestrado em Inglês. Em 1963, passou a estudar e viver 
na Inglaterra, concluindo sua formação em 1965, data que 
marca também sua mudança para os Estados Unidos. Lá, 
foi professora em universidades como Iowa e Chicago. Ela 
também tem se dedicado, desde 1986, a ensinar e a treinar 
crianças e adultos entre os analfabetos sem-terra na fronteira 
leste da Índia.
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Como uma intelectual pós-colonial, ela não almeja um 
lugar não marcado; pelo contrário, reafirma sua trajetória 
indiana para produzir conhecimento segundo um ponto de 
vista privilegiado:

Volto-me ao material indiano porque, na ausência 
de um treinamento disciplinar avançado, esse aci-
dente de nascimento e de educação me proveu de 
um sentido do cenário histórico, um domínio das 
linguagens pertinentes que são ferramentas úteis 
para um bricoleur, especialmente quando imbuí-
do do ceticismo marxista da experiência concreta 
como árbitro final e de uma crítica das formações 
disciplinares. (Spivak, 2010, p. 63). 

É nesse lugar que ela inicia um debate com Foucault e  
Deleuze em um de seus livros mais renomados, Pode o subal-
terno falar? (2010). Nessa obra, Spivak rebate o argumento dos 
autores de que as populações subalternizadas teriam a capa-
cidade da enunciação e que eles poderiam reconhecer suas 
condições a priori. Para ela, essa posição seria essencialista, pois 
esconde a ausência de uma análise linguística, psicológica ou 
psicanalítica do sujeito subalterno, que permaneceria centrali-
zado. A pergunta que dá nome ao livro é um questionamento 
dessa perspectiva: será que eles podem mesmo falar?

Dessa forma, a autora também inicia uma discussão sobre 
a categoria subalterno/a, que é utilizada no livro na acepção 
de Gramsci: descreve as camadas mais baixas da sociedade, 
constituídas pelos modos específicos de exclusão dos merca-
dos de representação política e legal e da possibilidade de se 
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tornarem membros plenos no estrato social (Spivak, 2010). 
Em outras obras, contudo, ela repensa essa conceituação, co-
locando a subalternidade como um espaço de diferença, uma 
posição sem identidade. 

A subalternidade é onde as linhas sociais de mobili-
dade, estando alhures, não permitem a formação de 
uma base de ação reconhecível [...] Ninguém pode 
dizer ‘eu sou um subalterno’ em qualquer idioma. 
(Spivak, 2012, p. 431, tradução nossa). 

Assim, a subalternidade é melhor compreendida como uma 
posição em relação a outras posições sociais e não como uma 
condição. “Ser subalterno é ser afastado de todas as linhas de 
mobilidade social” (Spivak, 1996, p. 430, tradução nossa).

É por estar preocupada diretamente com a ideia do/a su-
jeito/a subalterno/a que ela critica os dois autores. Para eles, 
o sujeito é europeu, indivisível, “transparente” (ocupa um 
lugar não marcado) e pode ser evidenciado em categorias 
monolíticas. Em contrapartida, Spivak defende a ideia de um 
sujeito heterogêneo e descentrado, pois seu desenvolvimento 
é sempre interrompido pelas exigências historiográficas prá-
ticas. As visões de Foucault e Deleuze, embasadas apenas na 
historiografia europeia, constroem, segundo Spivak (2010), 
um sujeito soberano sempre em movimento de violência, 
pois ele carrega a obliteração dos elementos textuais com os 
quais os sujeitos subalternos pudessem se envolver e engajar 
emocionalmente.
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Em outras palavras, conceber um sujeito transparente é 
também ignorar suas determinações materiais e geográficas, 
que interrompem a formação de uma consciência crítica e 
criam um processo de contradição constitutiva. A autora con-
cebe a distinção entre a possibilidade de agência e produção 
de consciência em termos de divisão social do trabalho. E ela o 
faz de forma macrológica, dando ênfase a uma distinção entre 
países que têm condições de investir capital (Primeiro Mun-
do) e os que oferecem campo para o investimento (Terceiro 
Mundo); e de forma micrológica, analisando a constituição 
do/a sujeito/a em relações de poder (Spivak, 2010).

 Por isso, a sua análise da subalternidade está ligada a dois 
outros conceitos: agência e representação. A autora afirma 
que agência e subalternidade são formas relacionadas, mas 
opostas:

Agência foi o nome que dei à ação institucio-
nalmente validada, assumindo coletividade, 
distinta da formação do sujeito, que ultrapassa 
os contornos da intenção individual. A ideia de 
subalternidade tornou-se imbricada com a ideia 
de não-reconhecimento da agência. (Spivak, 2012,  
p. 432, tradução nossa).

Para exemplificar, ela dá os exemplos de gênero e classe. 
Pensando socialmente, esses conceitos não têm uma ori-
gem cultural; foram construídos como sensos coletivos que 
dão base à ação dos/as sujeitos/as. Já a subalternidade não 
poderia sequer ser representada dessa forma e, por isso, não 
teria possibilidade de uma ação coletiva reconhecida insti-
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tucionalmente. Nesse ponto, ela parte da argumentação de 
Karl Marx n’O 18 de Brumário de Luís Bonaparte: eles não 
podem se representar, devem ser representados. Spivak su-
gere que há duas maneiras de representar: Vertretung, que é se 
colocar no lugar de alguém, mais próxima da representação 
política; e Darstellung, que seria uma descrição, mais próxima 
da arte e da filosofia. Quando pensada com base na subal-
ternidade, a representação é um problema, pois ela sempre 
incorre nos riscos do essencialismo. Nem por isso ela deve 
ser abandonada, pois também existem usos estratégicos para 
o essencialismo. Além disso, a representação propõe a crítica 
constante como uma forma de evitar a construção do Ou-
tro como objeto. Dessa forma, ela mantém a necessidade da 
criação de estruturas para que o/a subalterno/a possa falar e 
ser ouvido/a e sua resistência tenha lugar. Esse é o papel do 
intelectual: criar espaços de circulação dessas vozes (Spivak, 
2010, 2012).

Isso posto, a autora abandona a linguagem mais filosófica 
para tratar de um evento empírico que explicita sua com- 
preensão de violência epistêmica: a decodificação da lei hindu  
pelos britânicos entre os séculos XVIII e XX, durante a do-
minação colonial da Índia. Para ela, a dominação colonial 
inglesa estabeleceu formas normativas de lei e conhecimen-
to que subalternizaram práticas culturais e saberes indianos, 
considerados imorais, tradicionais e alternativos a partir de 
então. A interferência epistêmica nas definições disciplinares 
legais acompanham o projeto imperialista, de modo que ela 
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mantém a violência epistêmica associada a processos de tra-
dução, proibição e revisão (Spivak, 2010).

Com o regime colonial, surgiram também intelectu-
ais ingleses e crioulos, que produzem um saber legitimado 
pela Metrópole. Gramáticos, etnólogos, teólogos, antropó-
logos e linguistas passam a produzir conhecimento sobre 
as sociedades subalternizadas, deslocando os significados 
originais, tendo como base o exercício do poder colonial. 
Tais perspectivas fazem parte do projeto legal e epistêmico 
de dominação. O lado mais perverso dessa história é o im-
perialismo apresentar-se sempre como uma missão, como no 
caso da criminalização do ritual do Sati,8 que foi um processo 
de tradução, proibição e revisão epistemológica visto pelos 
ingleses como “homens brancos estão salvando mulheres de 
pele escura de homens de pele escura” (Spivak, 2010, p. 123).

Por isso, compreendo o conceito de violência epistêmica 
em Spivak como um efeito do exercício do poder colonial 
baseado em processos de revisão, tradução e proibição, que 
deslocam os significados originais das populações subalterni-
zadas ao mesmo tempo que impõem novas definições legais 
e disciplinares. Nesse processo, a cadeia de signos pelos quais 
os sujeitos subalternizados constroem sua subjetividade tam-
bém é destruída, de forma que a diferença passa a ser sua 
própria identidade e a construção de uma consciência crítica 
é interrompida. Nas palavras da autora, 

8 Prática cultural hindu na qual a esposa viúva se sacrificava viva na pira 
funerária de seu marido.
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o mais claro exemplo disponível de tal violência 
epistêmica é o projeto remotamente orquestra-
do, vasto e heterogêneo de se construir o sujeito 
colonial como Outro. Esse projeto é também a obli-
teração assimétrica do rastro desse Outro em sua 
precária Subjetividade. (Spivak, 2010, p. 60).

Fundamentalmente, o que Spivak denuncia ao abordar a 
impossibilidade da enunciação é a violência epistêmica e o 
epistemicídio contidos no projeto de dominação colonial. O 
subalternizado não pode falar porque sua fala enfrenta um 
projeto histórico contínuo de eliminação e silenciamento, as-
sim como sua identidade e subjetividade política.

Ser político é emergir, aparecer, existir. A colonização 
envolve a eliminação da oposição discursiva entre 
o grupo dominante e o grupo subordinado. A 
consequência disso é a tentativa de eliminação da 
fala (uma atividade fundamental da vida política) 
com um rastro de condições concomitantes de sua 
possibilidade. Não é que os grupos colonizados 
falhem em falar. É que a sua fala faltam aparição 
ou mediação; ela não se transforma em discurso. 
O apagamento da fala exige a eliminação de tais 
condições de sua aparição, tais como locais gestuais 
e a constelação de músculos que facilita a fala – a 
saber, o rosto. Como sem rosto, as pessoas-problema 
são descarriladas da dialética do reconhecimento, 
do eu e do outro, com a consequência de não ser 
nem eu nem outro. (Gordon, 2017, p. 120).  

O argumento de Spivak faz avançar a conceituação em 
relação a Foucault por propor uma historiografia mais ampla 
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e complexa, no entanto, ainda limitada à Índia Colonial e 
aos séculos XVIII, XIX e XX. A autora sugere problemas no-
vos, como a intersecção entre a subalternidade e gênero. No 
entanto, sua abordagem também recebe críticas como as da 
intelectual interdisciplinar Grada Kilomba (2019). Esta afir-
ma que, se tomada de um ponto de vista absoluto, a concepção 
de Spivak parece defender a ideia que o sujeito subalterniza-
do não possa contestar e combater o discurso colonial. Nesse 
sentido, ela estaria visualizando uma baixa motivação desses 
grupos para o ativismo político, uma consciência falha ou 
insuficiente de sua própria subordinação, encontrando uma 
ideologia colonial na qual os sujeitos subalternizados se iden-
tificam de modo incondicional com os poderosos.

A filósofa brasileira Djamila Ribeiro (2017) também ques- 
tiona esse silêncio absoluto. Para ela, a impossibilidade de 
transcender esse lugar de silêncio acaba legitimando a norma  
colonizadora, pois atribui poder absoluto ao discurso domi- 
nante, branco e masculino. Tal perspectiva também seria pro-
blemática, uma vez que torna os subalternizados incapazes de 
pensar suas próprias condições de opressão ou alguma inter-
pretação válida que não fosse dependente do discurso colonial.

Teoria Decolonial: violência epistêmica e a invenção do Outro

Uma de minhas razões para diferenciar Spivak da teoria 
decolonial é genealógica. Como já mencionado, a autora tem 
uma trajetória pós-colonial e está ligada ao Grupo de Estudos 
Subalternos, uma associação de autores e autoras sul-asiática. 
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O grupo tem como principais autores Edward Said, Hommi 
Bhabha, Ranajit Guha, além da própria Spivak; e suas influên- 
cias teóricas são Gramsci, Derrida e Foucault. Portanto, seu 
locus de enunciação central está nas heranças coloniais do 
Império Britânico, o que torna os séculos XVIII, XIX e XX 
seu horizonte historiográfico fundamental (Ballestrin, 2013, 
Grosfoguel, 2008).

Tais características já evidenciam diferenças essenciais 
que resultaram na separação do Grupo Latino-americano 
de Estudos Subalternos, em 1998. Este grupo havia surgido 
em 1992, nos Estados Unidos, e tinha fortes influências na 
associação asiática. Seus principais fundadores eram auto-
res e autoras da América Latina que viviam naquele país; 
alguns deles são Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Ramón  
Grosfoguel e Ileana Rodriguez. A desintegração dessa  
associação se deu como uma forma de radicalizar as principais 
críticas que eles/elas faziam aos autores e as autoras pós- 
-coloniais. Para eles/as, essa corrente fundamenta suas aná-
lises do colonialismo em autores europeus, o que também as 
aproxima de um certo eurocentrismo. Além disso, sua interpre-
tação do capitalismo exclui os séculos XV e XVI, suprimindo 
a participação e as experiências coloniais das Américas e do 
Caribe na formação do sistema-mundo moderno/colonial  
(Ballestrin, 2013; Quijano, 1992; Quijano; Wallerstein, 1992). 

É a partir dessa ruptura que começa a se configurar o grupo 
modernidade/colonialidade, responsável por contribuir com 
os maiores aportes teóricos e divulgação do giro decolonial. 
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Com a separação, os autores e as autoras latino-americanos/
as radicalizaram seu raciocínio com base na ideia de colo-
nialidade, num projeto antropofágico e transmoderno de 
distanciar-se dos legados coloniais. Nessa perspectiva, a vio-
lência epistêmica só pode ser compreendida a partir do ano 
de 1492, para, assim, incluir na historiografia as memórias das 
feridas coloniais da América Latina.

A modernidade/colonialidade inicia-se com base na 
constituição do sistema-mundo moderno/colonial. A dife-
rença entre modernidade e colonialidade é atravessada 
pela diferença colonial. Uma não existe sem a outra, ambas 
existem como contrapartes, funcionando de maneira similar 
aos dois lados de uma moeda. A linha abissal traçada como 
consequência da diferença colonial revela uma história da 
modernidade na qual o crescimento da civilização europeia 
esteve ligado à emancipação, à razão e ao desenvolvimento, 
ao mesmo tempo que oculta sua colonialidade, que a liga 
à dominação, à exploração e ao conflito (Mignolo, 2003;  
Quijano, 2005, 2010).

O projeto de dominação colonial da Europa sobre as 
Américas estava diretamente associado ao projeto de governa-
mentalidade, que visava a extração e produção de mercadorias 
a baixo custo para os mercados das Metrópoles. Segundo  
Quijano (2005, 2010), tal projeto estava diretamente associa-
do ao exercício do poder colonial e visava manter o controle 
sobre quatro âmbitos básicos de produção da vida, incluindo 
seus produtos e recursos: o sexo, o trabalho, a autoridade cole-
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tiva e subjetividade/intersubjetividade. Esse domínio também 
era exercido nas populações europeias por meio do Estado,9 
no entanto, o que diferencia as duas realidades são os eixos 
pelos quais elas se articulam. Para o Norte, a modernidade, 
consequentemente, o trabalho assalariado, o conhecimento e 
a cultura; para o Sul, a colonialidade e a escravidão, a deslegi-
timação de saberes e a barbárie (Lugones, 2008).

Segundo Castro-Gómez (2005), o projeto de governamen-
talidade era uma tentativa de submeter o mundo ao controle 
da razão europeia e do homem branco europeu. Fundamen-
tado nisso, o Estado passa a funcionar como uma instância 
centralizadora que coloca em prática esse projeto, impondo 
mecanismos de legitimação do conhecimento e monopo-
lizando o uso da força. Para tanto, era necessário a criação 
de subjetividades estatalmente coordenadas, efetivando um 
processo de invenção do outro. São colocados em prática 
dispositivos de saber/poder que funcionam como ponto de 
partida para a criação de representações, que interferem di-
retamente no processo de produção material e simbólica do 
sistema-mundo moderno/colonial a partir do século XVI.

Para a teoria do giro decolonial, a violência epistêmica 
está diretamente associada ao controle das representações, 
bem como a outros processos violentos como o racismo/

9 Acredito que os estudos de Michel Foucault sobre o surgimento das pri-
sões, dos hospitais, dos manicômios e da biopolítica em si (1996, 2008) 
representam um ótimo exemplo de como tais processos também esta-
vam se desenvolvendo no interior dos Estados-nações europeus.
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sexismo epistêmico, privilégio/inferioridade epistêmica, 
genocídios e epistemicídios, como afirma Grosfoguel (2011, 
2012). Este autor (2016) enfatiza o caráter histórico desse 
conceito ao associá-lo a processos factuais que se baseavam 
na destruição de conhecimentos vinculada à destruição de 
seres humanos, os epistemicídios. Segundo o sociólogo, 
quatro desses aconteceram ao longo do século XVI e foram 
fundamentais para a constituição do pensamento e da 
estrutura das universidades ocidentalizadas:

1. contra os muçulmanos e judeus na conquista de 
Al-Andalus em nome da “pureza do sangue”; 
2. contra os povos indígenas do continente ameri-
cano, primeiro, e, depois, contra os aborígenes na 
Ásia;
3. contra africanos aprisionados em seu território e, 
posteriormente, escravizados no continente ameri-
cano; 
4. contra as mulheres que praticavam e transmi-
tiam o conhecimento indo-europeu na Europa, que 
foram queimadas vivas sob a acusação de serem 
bruxas. (Grosfoguel, 2016, p. 31). 

Esses processos não estão restritos ao colonialismo. Com 
o fim da dominação colonial direta, eles se rearticulam com 
base na colonialidade do poder. Assim, mesmo que hoje 
nenhum Estado possa legitimar tal violência, esses processos 
permanecem funcionando nas altas taxas de homicídios e 
encarceramento da população negra, nos altos índices de 
feminicídio e violência contra a mulher, na xenofobia, entre 
outros. Eles integram o projeto de governamentalidade que, 
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apoiado em instituições letradas (como hospitais, escolas, 
universidades, prisões) e discursos hegemônicos (mapas, 
gramáticas, constituições, manuais de urbanidade), passa a 
regular a conduta dos sujeitos subalternizados, estabelecer 
fronteiras e dar-lhes a certeza de existir dentro ou fora dos 
limites definidos pela legalidade escriturária (Castro-Gómez, 
2005; Rama, 1985).

Portanto, o projeto de modernidade é acompanhado do 
crescimento dos espaços de vergonha que separam a repú-
blica da colônia, a capital da província, a limpeza da sujeira. 
A construção do imaginário de uma Europa civilizada estava 
diretamente associada à invenção do resto do mundo como 
barbárie. Por isso o projeto de governamentalidade da mo-
dernidade/colonialidade pode ser considerado o exercício de 
uma violência epistêmica, um vínculo entre conhecimento e 
disciplina (Castro-Gómez, 2005).

Em resumo, a violência epistêmica consiste em uma forma 
de estruturação colonial das sociedades. Isso inclui um pro- 
cesso de criação de papéis sociais para o Outro, traçando dife-
renças ontológicas que são utilizadas na negociação de lugares 
dentro da estrutura de poder do sistema-mundo moderno/ 
colonial. As posições legitimadas e de prestígio são reguladas 
pelo Estado, que, por sua vez, está identificado com uma estru-
tura eurocêntrica branca e masculina. Essa postura faz que os/
as sujeitos/as que almejam se tornar membros plenos no estrato 
social dominante enfrentem processos violentos de subordi- 
nação, aculturação, exclusão e/ou desigualdade.
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Violência epistêmica, epistemicídio e eixos de subordinação

Tomando por base as epistemologias do Sul, a teoria 
pós-colonial e o giro decolonial, é possível afirmar que a vio-
lência epistêmica é uma gerada pela epistemologia ocidental. 
No entanto, esse sistema abstrato de pensamento só ganha o 
poder de materializar sua dominação com base em um con-
texto de colonialidade do poder, articulado segundo:

1. A classificação e reclassificação da população 

do planeta − o conceito de “cultural” torna-se 
crucial para essa tarefa de classificar e reclas-
sificar.

2. Uma estrutura funcional institucional para 
articular e administrar tais classificações (apa-
rato de Estado, universidades, igreja etc).

3. A definição de espaços adequados para esses 
objetivos.

4. Uma perspectiva epistemológica para articular 
o sentido e o perfil da nova matriz de poder e 
a partir da qual canalizar a nova produção de 
conhecimento. (Quijano, 1999, p. 117).

Por isso, a epistemologia demarca suas fronteiras internas 
e externas com base no poder exercido pelos impérios trans-
nacionais, Estados-nações e pelas instituições. No primeiro 
caso, as fronteiras internas, ela determina uma forma de pen-
samento única para aqueles educados sob sua hegemonia, 
invisibilizando e silenciando sua fala, pensamento, desejo 
e suas formas de classificação do mundo, bem como seus 
corpos e o próprio processo de invisibilização (Pinto, 2017). 
Esse processo pode ser visto nas instituições educacionais −  
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e neste livro será apontado nas universidades públicas brasi-
leiras, principalmente. As fronteiras externas são demarcadas 
pelas linhas abissais, quando os saberes Outros são subal-
ternizados pela forma dominante de saber, que define uma 
divisão ontológica entre o conhecimento verdadeiro e o fol-
clore, a tradição e a cultura. 

O corpo racializado e sexualizado é marcado por essa 
violência, pois mesmo que ele ascenda aos lugares de saber le-
gitimados pelo Estado, dele se exige que incorpore os valores 
dessa episteme, em um processo violento de aculturação em 
nome do saber hegemônico. Dessa forma, a violência epistê-
mica é praticada contra sistemas de pensamento e também 
por sujeitos de conhecimento, que têm o desenvolvimento de 
uma consciência crítica baseado em seu locus de enunciação 
obstruído pela episteme ocidental.

Ainda assim, a violência epistêmica não é a única forma 
de destruição e violação dos saberes subalternizados e da 
consciência crítica, pois eles também podem ser arruinados 
pela destruição material do corpo. Por isso há uma relação 
fundamental entre a violência epistêmica e o epistemicídio. 
Ambos são processos de opressão historicamente estrutu-
rados segundo eixos de subordinação, que incidem sobre 
corpos racializados, sexualizados, generificados, dentre ou-
tros processos de diferenciação. Dessa forma, acredito que seu 
funcionamento pode ser descrito com base em sua incidência 
individual e coletiva, visto que tanto os corpos individuais 
quanto os coletivos são corpos sociais: 
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Os corpos coletivos, como grupos ou classes sociais, 
castas, seitas, povos ou nações, são portadores das 
lutas, mas, em última análise, aqueles que sofrem 
ou exultam são os corpos individuais. (Santos, B., 
2019, p. 136). 

Compreendo, então, a violência epistêmica e o epistemicí-
dio como processos que atingem corpos individuais e corpos 
sociais.

O conceito de epistemicídio formulado por Sueli Carneiro  
(2005, p. 97) demonstra como esses dois conceitos estão  
inter-relacionados:

Para nós, porém, o epistemicídio é, para além da 
anulação e desqualificação do conhecimento dos 
povos subjugados, um processo persistente de pro-
dução da indigência cultural: pela negação ao acesso 
a educação, sobretudo de qualidade; pela produção 
da inferiorização intelectual; pelos diferentes meca-
nismos de deslegitimação do negro como portador e 
produtor de conhecimento e de rebaixamento da ca-
pacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo 
comprometimento da auto-estima pelos processos 
de discriminação correntes no processo educativo. 
Isto porque não é possível desqualificar as formas de 
conhecimento dos povos dominados sem desquali-
ficá-los também, individual e coletivamente, como 
sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a 
razão, a condição para alcançar o conhecimento 
“legítimo” ou legitimado. Por isso o epistemicídio 
fere de morte a racionalidade do subjugado ou a se-
qüestra, mutila a capacidade de aprender etc. É uma 
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forma de seqüestro da razão em duplo sentido: pela 
negação da racionalidade do Outro ou pela assimi- 
lação cultural que em outros casos lhe é imposta. 

Associo o processo de produção da indigência cultural 
também com o a produção da indigência epistêmica. A des-
qualificação e a desautorização do sujeito de conhecimento 
se produz sempre segundo o locus de enunciação e, por isso, 
está fundamentalmente atrelada à corpo-política e à geopo-
lítica do conhecimento. Os padrões institucionalizados de 
valor cultural (Fraser, 2002), materializados nas instituições,  
regulam os ambientes universitários fazendo com que de-
terminados grupos sociais tenham privilégios/injustiças 
cognitivos/as ao frequentá-las. Patricia Hill Collins (2016) 
evidencia algumas das consequências disso ao analisar os es-
paços universitários do ponto de vista das mulheres negras, 
que enfrentam problemas de assimilação, aculturação, rejei-
ção ou ainda um potencial crítico ao contestarem tais valores. 
Em suma, a violência epistêmica é sempre um processo de 
desrealização corporal e linguística do sujeito (Butler, 2019).

A violência epistêmica deve ser compreendida, historica-
mente, a partir da formação de eixos de subordinação e da 
formação de padrões institucionalizados de valor cultural 
associados às práticas epistemicidas de dominação, explo-
ração e conflito contra grupos subalternizados. Ela funciona 
tanto pelo traço de uma linha abissal − que determina quais  
conhecimentos podem ser verdadeiros e quais são empurrados 
para o domínio do folclore, da literatura e da mera especulação 
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− quanto pela regulação do comportamento e do corpo em es-
paços institucionais. Portanto, ela ocorre tanto pela imposição 
de regimes políticos, jurídicos e epistêmicos como pela inven-
ção de identidades estereotipadas, subjetividades desejáveis 
e relações sociais de subordinação. Estas são utilizadas para 
afastar sujeitos não identificados com a norma do Norte dos 
espaços de poder/saber legitimados pelo Estado, interditando 
o desenvolvimento de uma subjetividade crítica. 



Violência epistêmica na configuração 
das universidades públicas brasileiras

A universidade encontra-se diante de dois 
espelhos, ambos inquietantes, um que reflete 

a imagem de um futuro muito incerto e outro 
que reflete a imagem de um passado muito 

problemático.

Boaventura de Sousa Santos

As universidades ocupam uma posição ambígua no 
sistema-mundo moderno/colonial. As relações que elas es-
tabelecem com as diferentes comunidades ou grupos sociais 
podem ser libertadoras e produzir formas de subjetivação. 
Esse processo está associado ao traço de uma linha abissal  
que tem se articulado ao longo dos últimos quinhentos 
anos e define uma separação ontológica entre o humano e 
o sub-humano (Santos, B., 2007). Essa divisão está baseada 
na diferença colonial e na intersecção de diferentes eixos de 
subordinação, como raça, gênero e classe (Crenshaw, 2002, 
2004; Lugones, 2008; Mignolo, 2003; Quijano, 2010).

Assim, com base nos processos de diferenciação, 
iniciados com a dominação colonial sobre as Américas, 
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foram criadas identidades que se organizavam em oposições 
binárias e marcadores sociais de diferença, como branco/
negro, masculino/feminino, heterossexual/homossexual 
etc. Esses marcadores e essas identidades são dinâmicas 
e precisam ser continuamente produzidas, o que faz que 
elas se adéquem continuamente ao poder hegemônico, 
construindo hierarquias sociais que estruturam a realidade 
material e simbolicamente (Silva, 2009). Dessa forma, a linha 
abissal continua a separar a colônia da metrópole, os países 
de primeiro e os de terceiro mundo, os desenvolvidos e os 
subdesenvolvidos, o Norte e o Sul.

Dentro desse panorama, as universidades são uma das ins-
tituições mais importantes no que diz respeito à legitimação 
de conhecimento. Por meio do controle da autoridade me-
diante certificados, diplomas, títulos, periódicos qualificados 
etc., elas estabelecem um regime de autorização discursiva 
que tem excluído toda forma de saber que não se paute na 
racionalidade do lado Norte da linha (Castro-Gómez, 2005; 
Rama, 1985). As universidades têm concedido um privilégio 
epistêmico a saberes brancos, masculinos e eurocêntricos 
(Grosfoguel, 2011, 2016).

Além disso, elas também têm sido criticadas por sua com-
posição racial extremamente segregada. Segundo José Jorge 
de Carvalho (2006), tais instituições, no caso brasileiro, po-
dem ser descritas segundo uma situação de confinamento 
racial, dada a baixíssima presença de professoras/es e estu-
dantes negras/os e indígenas, evidenciando como o “livre 
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acesso”, ou concorrência, não confere um caráter público a 
um espaço (Santos, M., 2016). Dessa forma, as universidades 
vêm se configurando como instituições que exercem sobre 
grupos subalternizados um tipo específico de coerção: a vio-
lência epistêmica.

O centro ao qual me refiro aqui, isto é, o centro 
acadêmico, não é um local neutro. Ele é um es-
paço branco onde o privilégio de fala tem sido 
negado para as pessoas negras. [...] Nesse sentido, a 
academia não é um espaço neutro nem tampouco 
simplesmente um espaço de conhecimento e sabe-
doria, de ciência e erudição, é também um espaço 
de v-i-o-l-ê-n-c-i-a. (Kilomba, 2019, p. 50-51).

Pensar as Universidades como alguma coisa fora 
desse aparato que o Estado manipula e gere pode 
ser muito ingênuo. As Universidades fazem parte 
do aparato, do organismo de dominação que os Es-
tados Nacionais estendem como seus dedinhos para 
alcançar os seus objetivos, buscando a informação, 
o conhecimento, buscando todo o aporte que o Es-
tado, obviamente, necessita para se retroalimentar 
e continuar atualizado sobre como melhor domi-
nar as nossas diferenças, as nossas diversidades. 
É interessante que essa instituição que se chama 
Universidade, o que ela menos tem de natureza pró-
pria seja universal. Ela trai o próprio sentido da sua 
origem, que era o de dar trânsito a todas as visões de 
mundo, a todas as capacidades criativas à invenção, 
ao pensamento. (Krenak, 2017, p. 7). 
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Dessa forma, as universidades têm se configurado como 
instituições reguladoras, marcadas por normas e rituais, di-
visões disciplinares e pelo mito do conhecimento científico 
como forma privilegiada de saber. A sua condição ambígua 
ou contraditória está no fato de que elas também foram 
formadas pela luta popular por educação. Além disso, são 
compreendidas como parte do processo de libertação social e 
caminho da sociedade rumo à eliminação das desigualdades 
sociais (Gomes, 2017).

Em relação aos demais países da América Latina, essas 
instituições surgiram de forma tardia no Brasil. Nós nos atra-
samos de dois a três séculos para criar universidades, mesmo 
com todas as mudanças ocorridas nesse período, como a tran-
sição da colônia para Reino Unido à metrópole, depois uma 
monarquia e, finalmente, a República. Esse caminho tortuoso 
demonstra como a criação de instituições de ensino superior 
não segue um suposto desenvolvimento histórico linear e 
natural das sociedades, mas é atravessado por uma série de 
questões diretamente relacionadas ao projeto de sociedade 
que se deseja construir.

A desigual experiência universitária em países de 
colonização inglesa, espanhola e portuguesa aler-
ta para o fato de que esta instituição não possui, 
para sua implantação e desenvolvimento, uma 
relação bastante direta ou estreita apenas com o 
desenvolvimento econômico, mas sofre influência 
de diversos outros fatores, como os políticos, reli-
giosos e culturais em geral, que caracterizam a seu 
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modo tanto os impérios inglês espanhol, quanto o 
português. (Sguissardi, 2006, p. 277).

Este capítulo apresenta a cartografia da linha abissal na 
constituição das universidades públicas federais brasilei-
ras, evidenciando a configuração de estruturas de racismo e 
sexismo epistêmico nessas instituições. O pensamento social 
brasileiro tem um papel marcante nesse aspecto, pois funcio-
nou como uma das bases para a construção dessas hierarquias 
e desigualdades, destacando a colonialidade do saber na for-
mação disciplinar das Ciências Sociais no Brasil. 

Identifico tal percurso com a sociologia das ausências, 
que tenta evidenciar como são produzidas a invisibilidade e 
a irrelevância de certos grupos na história do sistema-mundo 
moderno/colonial. Muitas vezes, os processos envolvidos na 
produção da ausência não estão diretamente ligados às uni-
versidades e envolvem diferentes etapas da educação estatal. 
Por se tratar de um processo de invisibilização, as bibliogra-
fias, muitas vezes, não são suficientes ou abordam de forma 
tangencial as questões que me interessam. Por isso, usei como 
recurso processos macrossociológicos que permitissem cons-
truir uma imaginação sociológica sobre as relações de poder e 
essas instituições educacionais em cada período. Essa narrati-
va faz parte do projeto de construção de outra historiografia 
do sistema-mundo moderno/colonial, uma tarefa enorme 
que não poderia ser concluída aqui.
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Da colônia ao Império: a institucionalização do saber 
ocidentalizado no Brasil (1807-1889)

As primeiras universidades latino-americanas foram 
construídas pelo Império Espanhol. Os exemplos incluem 
instituições dos séculos XVI, XVII e XVIII, como a Uni-
versidade de São Domingo (1538), Cidade do México (1551), 
Lima (1551), Quito (1586), Santiago (1621) e Havana (1721). 
No período da descolonização, havia 27 dessas instituições 
no continente. Em contrapartida, o Brasil foi mantido de-
pendente das universidades de Coimbra e Évora durante 
toda a colonização e, mesmo independente, não chegou a ter 
universidades até a segunda década do século XX. A polí-
tica de não criação de instituições universitárias durante o 
período colonial foi uma estratégia de Portugal, que visava 
defender a metrópole de uma possível autonomia intelectual 
da população colonizada ao mesmo tempo que formava uma 
elite branca educada sobre os parâmetros da cultura europeia 
para administrar a colônia (Brito; Sampaio, 2015; Mendonça, 
2000; Mignolo, 2003; Schwarcz, 2019).

Ainda assim, as primeiras organizações “científicas” sur-
gem a partir de 1808, mas não como universidades e sim 
como faculdades e instituições isoladas. O episódio que 
marcou o desenvolvimento dessas entidades foi a vinda da 
família real para o Brasil e a consequente elevação do país ao 
título de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nesse 
momento, a principal preocupação era a defesa militar da co-
lônia, expressa na abertura da Academia da Marinha (1808) 
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e da Academia Real Militar (1810), voltadas para a formação 
de oficiais, engenheiros e médicos civis e militares. A partir 
daí também foram criados os primeiros institutos científicos 
do país, como o Museu Nacional (1808), Academia de Medi-
cina e Cirurgia do Rio de Janeiro (1813), Escola de Cirurgia 
da Bahia (1808), Faculdade de Direito do Recife (1827), Ins-
tituto Historico e Geographico Brasileiro (1838), entre outros 
(Mendonça, 2000; Schwarcz, 1993).

Essas instituições surgem nas circunstâncias da formação 
do Estado-nação, que se intensificam com a Independência, 
em 1822, e atravessam todo o Império, a Primeira República e 
o Estado Novo. É um momento de internalização dos centros 
e das práticas de poder marcado por ambiguidades, pois a 
autonomia política proporcionou o fortalecimento das estru-
turas coloniais, de forma que o Estado foi adquirindo feições 
liberais limitadas e controladas pelo poder das elites agrárias. 
Dessa forma, os institutos de saber nascem sob o controle de 
uma das formas do autoritarismo brasileiro: o patrimonialis-
mo. Ele é resultado de uma confusão entre as esferas públicas 
e privadas, na qual setores da sociedade fazem uso do Estado 
em benefício próprio, ou seja, o bem público é apropriado 
privadamente numa relação “íntima”, avessa à racionalização 
e aos princípios republicanos (Fernandes, 1974; Holanda, 
1996; Schwarcz, 2019).

Não por acaso, sua estrutura educacional também se ba- 
seava num sistema arbitrário, o de cátedras. Segundo Maria 
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de Lourdes Fávero (2000), a cátedra pode ser definida como a 
“alma mater” das instituições de ensino superior de 1808, mo-
mento em que foram implementadas pelo príncipe D. João 
VI, até 1968, quando foram substituídas pelo modelo depar-
tamental. No sistema de cátedras, o professor catedrático é 
o primeiro na hierarquia docente, controlando concursos, 
nomeações, metodologias, temas de pesquisa, entre outros 
setores das academias. Dessa forma, seus privilégios vitalícios 
constituem uma aquisição histórica e são exercidos em estilo 
autocrático e patriarcal (Fávero, 2000; Riedel, 1985). Até a 
proclamação da República, a produção de conhecimento no 
Brasil esteve subordinada à figura desses professores − que 
chegavam às instituições superiores por nomeação − para re-
alizar um projeto civilizador idealizado pelas elites brancas.

Lilia Schwarcz faz uma importante análise sobre o pa-
pel que as instituições ligadas à produção de conhecimento 
tiveram no Brasil. De 1808 a 1888, essas instituições se mul-
tiplicam e ganham um papel central na formação da ideia de 
nação. Museus etnográficos, institutos históricos, faculdades 
de Medicina e Direito passam a operar como sujeitos his-
tóricos na homogeneização da ideologia das elites brancas, 
assegurando uma continuidade das hierarquias sociais nas 
mudanças de regime político. Elas foram responsáveis por 
estabelecer um paradigma biológico baseado na ideia de raça 
para explicar a nação considerando a miscigenação, princi-
palmente a partir de 1870 (Schwarcz, 1993, 1994, 2012, 2019). 
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As instituições desse período são marcadas por um con-
texto de profunda segregação de classe, gênero e raça. Além 
de sua composição social constituir-se quase que inteira-
mente por homens brancos, ricos e escolarizados no exterior, 
seu modelo organizacional e adoção de doutrinas raciais − 
que tinham como base o positivismo, o evolucionismo e o 
darwinismo social − faziam desses lugares um espaço de legi-
timação do status político, econômico e epistêmico das elites 
brancas locais e nacionais. Logo, as próprias instituições de 
produção de conhecimento defenderam a manutenção do 
sistema escravocrata, justificaram intervenções higienistas 
autoritárias e disseminaram o mito das três raças, no qual os 
elementos negro e indígena da sociedade eram vistos como 
degeneração. A miscigenação aparecia ora como corrupção, 
ora como saída eugênica para o aprimoramento da nação, na 
perspectiva de branqueamento (Schwarcz, 1993, 2012, 2019; 
Schwarcz; Starling, 2015).

Essas instituições foram responsáveis por amarrar as 
hierarquias sociais, que se afrouxaram, de certa forma, com 
a Independência, o fim da escravidão e, posteriormente, a 
proclamação da República. Por isso, as populações que por 
um momento se viram livres das opressões e dominações 
dos antigos regimes tiveram pouco tempo para sonhar com 
a liberdade e a cidadania, pois logo em seguida passaram a 
enfrentar o encarceramento, a internação e a exclusão. Esse 
caminho demonstra como a libertação colonial não estava 
associada ao processo de descolonização; pelo contrário, as 
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elites crioulas que assumiram o controle do país levaram a 
cabo um processo modernizador alinhado com os Estados-
-nações europeus (Mignolo, 2003). 

A transição do Império para a República e da sociedade 
escravocrata para a de classes foi profundamente marcada 
por pânicos morais por parte das elites e pela rearticulação de 
desigualdades históricas do sistema-mundo moderno/colo-
nial. A nação foi construída sob o prisma da branquitude e da 
masculinidade, na idealização de um progresso europeizado, 
que tinha o povo como seu grande inimigo. Por conseguin-
te, o Estado surgiu como meio para modernizar e purificar 
as populações construídas na forma de Outros degenerados: 
negros/as, indígenas, homossexuais, classes economicamente 
desfavorecidas, mulheres que não se conformassem ao papel 
imposto pela sociedade etc. Assim, o país passou a viver sob 
um regime de colonialismo interno, o que fez do Brasil um 
dos poucos países soberanos que não contava com universi-
dades no século XIX (Brito; Sampaio, 2015; Casanova, 2002; 
Carvalho, 2019; Miskolci, 2012; Schwarcz; Starling, 2015).

A produção intelectual das instituições desse período 
evidencia alguns dos interesses das elites brancas após a Inde-
pendência. A escrita de teses fundamentadas em uma noção 
linear de história tinha como objetivo homogeneizar a visão 
de Brasil das classes dominantes. Nessa percepção histórica, 
é atribuído ao elemento branco da população o papel de civi-
lizador, enquanto o negro e o indígena são construídos como 
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Outros da nação. Segundo essa lógica, a população negra seria 
um fator de impedimento do processo civilizador, ao passo 
que a indígena serviria como objeto de estudo, fornecendo 
mitos para a construção do imaginário nacional. Essa é a base 
do mito das três raças, que influenciou inúmeras perspectivas 
das Ciências Sociais no Brasil e uniu um conjunto articulado 
de interpretações do passado como forma de orientar inter-
venções no presente da época (Guimarães, M., 1988).

A economia colonial brasileira, baseada na grande proprie-
dade rural e na força de trabalho escrava, deu pouca atenção 
para a educação dos homens e nenhuma para a das mulheres. 
Com as mudanças impulsionadas pela vinda da Corte, o ensi-
no primário se tornou responsabilidade do Estado e também 
passou a incluir as mulheres, no entanto, com claras espe-
cializações de gênero. Além das instituições de ensino não 
constituírem um sistema nacional, sendo poucas e dispersas, 
eram segregadas e especializadas de acordo com a categoria, 
cabendo às mulheres a educação primária com forte conteú-
do moral, para fortalecer seu papel social como mãe e esposa. 
A educação secundária feminina ficou restrita, em grande 
medida, ao magistério, que se caracterizava pela formação de 
professoras para o grau primário. Dessa forma, elas também 
foram excluídas dos níveis mais altos de ensino, pois os es-
tudos secundários eram essencialmente masculinos, caros e 
não habilitavam as mulheres para as faculdades. Elas foram 
excluídas dos primeiros cursos de Engenharia, Medicina e  
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Direito, apesar de o decreto imperial que permitiu sua entrada 
em cursos superiores ser de 1881 (Beltrão; Alves, 2009). 

É possível afirmar, considerando esse contexto, que as 
visões deterministas construíram e fortaleceram a interpre-
tação racial da formação da nação e também produziram o 
esvaziamento dos debates sobre cidadania e participação do 
indivíduo. No Brasil, as doutrinas raciais coexistiram com o 
liberalismo, levando ao desenvolvimento de uma democracia 
sem a noção de cidadania, observável nas intervenções higie-
nistas, no Código Penal de 1890 e nas internações do começo 
do século XX. O Estado esteve a serviço das elites brancas e 
adotou uma postura autoritária diante do povo, inserindo-se 
na tradição de países que tiveram inspiração na Revolução 
Francesa, mas que nunca atingiram os ideais de liberdade 
universal, pois ela sempre esbarrou nas hierarquias raciais e 
de gênero (Buck-Morss, 2011; Schwarcz, 1994).

É segundo esse panorama que se configura a República 
Brasileira nas primeiras décadas do século XX. Os primeiros 
anos ficaram marcados por duas formas de governo autoritá-
rias. De 1889 a 1894, vigorou a República da Espada, definida 
pelo poder centralizador de setores do exército associado a 
grupos republicanos, articulados  mediante o medo de que 
o Brasil se dividisse e do retorno da monarquia. Em contra-
partida, vigorou, de 1894 até 1930, a República Oligárquica, 
que tinha como base a Política dos Governadores e se funda-
mentava no poder das elites regionais de São Paulo e Minas 
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Gerais. Foi um período marcado pelo coronelismo, pelo voto 
de cabresto e pelas fraudes eleitorais, que reforçou o poder 
das elites rurais desses estados (Schwarcz; Starling, 2015).

No entanto, essa ordem vai se desestabilizando até dar 
lugar a Era Vargas. Os vetores das mudanças são muitos: a 
Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão, a Revolução 
de 30, contínuas revoltas civis e militares, o enfraquecimento 
da relação entre as oligarquias mineiras e paulistas, formação 
de massas urbanas e a demanda por uma modernização da 
sociedade brasileira. É nesse período que surgem os movi-
mentos pela Educação Nova e associações que tinham como 
objetivo fortalecer e promover a educação do país, como a 
Academia Brasileira de Ciências (ABC) (1916) e a Associação 
Brasileira de Educação (ABE) (1924). Além disso, é realizada, 
em 1922, a Semana de Arte Moderna, que, apesar de seu viés 
eurocêntrico disfarçado de antropofagia, foi um importante 
movimento para a renovação da arte nacional (Schwarcz; 
Starling, 2015; Sguissardi, 2006).

A Primeira República e a primeira universidade brasileira 
(1889-1930)

A Primeira República foi um período caracterizado por 
paradoxos constantes. Por um lado, ela foi marcada por certa 
institucionalização da cidadania, pela eclosão de movimen-
tos sociais e pela inclusão social; por outro, esses processos 
foram limitados por saberes científicos, personificados na 
Medicina e no Direito, e pelo já conhecido determinismo 
racial, que regulavam a ação do/a sujeito/a e o próprio con-
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ceito de cidadania. Segundo Lilia Schwarcz (2012), havia um 
certo otimismo em torno da República. A possibilidade de 
construir o próprio destino estava relacionada à ideia de que 
era possível superar a escravidão, liberar-se do isolamento 
e ascender socialmente. No entanto, a emersão da diferen- 
ciação racial fundamentada no pensamento científico bioló-
gico, que se fortaleceu entre 1870 e 1930, e as discriminações 
embasadas em marcadores sociais de diferença − como re-
ligião, etnia, geografia, gênero, sexualidade, entre outros 
− trataram de fixar a ordem que ia se transformando lenta-
mente em nome do progresso e da industrialização.

Nesse sentido, a disputa entre Direito e Medicina pela 
hegemonia intelectual do país é exemplar, pois reflete o ar-
ranjo incômodo entre o velho e o novo. Centros decadentes 
do poder colonial, como Bahia e Pernambuco, debatem os 
rumos da nação com os novos poderes oligárquicos − São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro − e chegam a soluções 
autoritárias para o desenvolvimento do país. O projeto de he-
gemonia intelectual do Direito teve como protagonistas duas 
escolas distintas, Recife e São Paulo. Enquanto a primeira 
adotava uma visão determinista, na qual o indivíduo era uma 
amostra do grupo e a mestiçagem era moral e física; na segun-
da, havia certa cautela ao introduzir modelos darwinistas. A 
escola paulista definia-se por uma ideologia respaldada no 
liberalismo, mas que sempre esbarrava na raça ao pensar te-
mas como a cidadania e a democracia. Ainda assim, os dois 
projetos almejam conduzir a nação por meio de um código 
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unificado, que eliminasse as diferenças. Por isso, eles se tor-
naram harmoniosos ao defender a hegemonia do direito e 
as hierarquias sociais, apelando para a natureza/biologia, o 
determinismo e a raça (Schwarcz, 1994).

Por sua vez, o projeto da Medicina baseava-se na emer- 
gência de um saber médico e na figura do médico político, que 
os coloca à altura da disputa intelectual no país. Mais uma vez, 
houve o embate entre duas escolas: da Bahia e do Rio de Ja-
neiro. Na primeira, a questão fundamental era a explicação da 
fraqueza biológica e nossa inferioridade como povo. A misci-
genação era vista como degeneração, que causava imperfeições 
hereditárias e o enfraquecimento da raça, levando a amorali-
dade, embriaguez, alienação, violência, entre outras “doenças”. 
Já no Rio de Janeiro, predominava a visão do Brasil como um 
grande hospital, além da higiene pública e da epidemiologia. 
Definia-se a prática de intervenções autoritárias para eliminar 
doenças contagiosas, que eram tanto físicas quanto mentais e 
morais. Assim, instaurou-se uma “ditadura sanitária” em nome 
da coletividade, na qual se estabeleceu a primazia da vontade 
médica frente a do sujeito (Schwarcz, 1994).

A ideologia desses debates gerou novas formas de exclu-
são, que causaram uma verdadeira faxina social nos centros 
urbanos por meio de despejos, prisões e internações. Já no 
primeiro ano da República, em 1890, o novo Código Penal 
dos Estados Unidos do Brasil determinava uma baixíssima 
maioridade perante a lei, 14 anos, assim como criminalizava 
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o espiritismo e as religiões de matriz africana, a capoeira, a 
mendicância e o alcoolismo. Outro exemplo foram as refor-
mas higienistas, que, mediante ações truculentas, proibiram 
antigas formas de sociabilidade, internaram moradores/as de 
rua, desapropriaram moradias e realizaram vacinações obri-
gatórias por intermédio da força policial. O autoritarismo 
do regime republicano encontrou grande resistência de mo-
vimentos sociais, como a Revolta da Vacina (1904), Revolta 
da Chibata (1910), a Guerra do Contestado (1912-1916) e a 
Coluna Prestes (1924-1927). Assim, o novo se combinava com 
o tradicional. A modernização que transformava as cidades 
ocorria por meio das práticas violentas dos antigos regimes 
(Schwarcz, 2012; Schwarcz; Starling, 2015). 

Tais episódios fazem parte de uma conjuntura maior, 
na qual as formas de opressão racista e sexista estavam se 
reconfigurando a nível nacional. Essa alteração articulou 
os eixos de subordinação de gênero e raça ao imaginário 
das instituições de conhecimento nacionais, mantendo as 
hierarquias sociais perante as transformações de regime 
político e no imaginário do sistema-mundo moderno/
colonial. Compreender as mudanças desse período é funda-
mental para pensar a articulação da violência epistêmica, 
segundo a colonialidade do poder, no projeto universitário 
nacional. Dentro desse panorama, uma breve análise do 
movimento modernista brasileiro, em especial o paulista, pode 
revelar como o imaginário racial estava em reconfiguração na 
Primeira República.
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Entre os anos 1922 e 1927, o modernismo estava reforman-
do a percepção da cultura e da identidade nacional brasileira. 
Embora a ideia de uma nação heterogênea e mestiça já 
tivesse sido utilizada pelo romantismo e pelas teorias racio-
lógicas, esse movimento inova ao atribuir um valor positivo 
à participação negra e indígena no processo civilizador. Essa 
perspectiva é apropriada pelos movimentos negros, que co-
meçaram a questionar as teorias racistas de inferioridade, da 
degeneração racial e do branqueamento da população e pas-
sam a exigir integração à ordem social. No entanto, a reforma 
cultural proposta pelos modernismos também carregou um 
projeto de inclusão subordinada. As culturas afro-brasileiras 
e indígenas só foram associadas à brasileira depois de cons-
truídas como cultura popular ou folclore. Nesse processo, a 
cultura brasileira teve sua diversidade reduzida à unidade 
da arte, culinária ou da música, por exemplo, e foi caracte-
rizada como tradicional, fixa, memorial e particular − em 
oposição ao moderno, dinâmico e universal, que era perce-
bido como branco e europeu. Essa assimilação com ressalvas 
é reforçada pela espetacularização do corpo negro, eviden-
te no esporte ou nas figuras sensualizadas como a mulata. 
Nessa perspectiva, a participação negra e indígena na cul-
tura nacional ocorreria sempre com base em elementos não 
verbais, apagando os componentes eruditos das culturas afro- 
-brasileiras e indígenas e fechando seu acesso aos espaços pú-
blicos por meio do discurso, da deliberação e da ação política 
(Sales Júnior, 2006a).
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Esse movimento pode ser percebido principalmente no 
modernismo paulista, marcado por uma intelectualidade 
oriunda das elites agrárias e urbanas e formada culturalmen-
te na Europa, em especial na França. A principal influência 
desses grupos foram as vanguardas artísticas europeias, lugar 
de onde trouxeram escolas como o primitivismo, o dadaísmo, 
o expressionismo e o futurismo. O primitivismo, em especial, 
serviu para essa intelectualidade como forma de integrar 
artisticamente as “populações atrasadas”. Essa tendência se 
apoiava na crença da superioridade dos modos de vida “sim-
ples” e pré-industriais, geralmente associados às sociedades 
africanas e pré-colombianas. Por meio do elogio a esses mo-
dos de vida, os/as artistas criaram representações idealizadas 
da população afro-brasileira e indígena e as integraram ao 
projeto modernista, negando sua coetaneidade intelectual e 
discursiva na formação de um Brasil moderno. A oposição 
entre o/a negro/a, o/a indígena, subalternamente integrados/
as na arte, e a branquitude reflete a representação de dois 
brasis em conflito: um negro/indígena, rural e tradicional e 
outro branco, urbano e moderno, separados pela linha abissal 
que divide a colonialidade e a modernidade. Ainda assim, 
esse movimento representa uma inovação em relação ao 
pensamento raciológico que se desenvolveu nas instituições 
de conhecimento e também serviu como um recurso a ser 
apropriado pelos movimentos negros da época.
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É nesse contexto que surge a primeira universidade bra-
sileira, a Universidade do Rio de Janeiro (URJ) em 1920.10 A 
lei que dispõe sobre sua criação é de 1915, da Reforma Carlos 
Maximiliano.11 O Decreto nº 11.530 dispunha sobre a insti-
tuição da universidade, ficando a cargo do governo federal 
reunir nesse tipo de entidade a Escola Politécnica, a Escola 
de Medicina do Rio de Janeiro e uma das faculdades livres 
de Direito. Em 7 de setembro de 1920, o presidente Epitácio 
Pessoa instituiu a URJ mediante o Decreto nº 14.343 (Fávero; 
Lima, 2011). A criação da URJ serviu de modelo para a for- 
mação de novas instituições de ensino superior, principal-
mente por meio da aglutinação de faculdades e escolas já 
existentes em novas universidades.

Embora sua instituição tenha ocorrido para manter o go-
verno federal à frente do projeto universitário nacional, que 
já se via ameaçado por iniciativas estaduais, é inegável que a 
URJ reavivou o debate em torno do problema universitário 
no país. Tal debate ganhou força com a criação da Academia 
10 Segundo Ana Karine Braggio (2019), antes dela, existiram outras univer-

sidades de caráter livre sem envolvimento no governo federal, como a 
Universidade de Manaus (1909), de São Paulo (1911) e do Paraná (1912).

11 Em 1911, o governo federal havia implementado a Reforma Rivadávia Cor-
rêa, que encaminhou o Estado rumo à abstenção da responsabilidade 
perante as instituições superiores, suprimindo a exigência de exames de 
ingresso, o controle da frequência dos estudantes, bem como a criação 
de academias e a validação de diplomas. Por sua vez, a Reforma Carlos 
Maximiliano (1915) cancela essas alterações, criando exames de vestibu-
lar para os cursos superiores e declarando obrigatoriedade da conclusão 
do curso secundário para o ingresso no ensino superior. Além disso, ela 
determina a obrigatoriedade de concurso público para o acesso à cáte-
dra, mantendo sua vitaliciedade (Fávero, 2000).
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Brasileira de Ciências (ABC) (1916) e da Associação Brasilei-
ra de Educação (ABE) (1924), que levantaram questões sobre 
suas concepções, funções, modelos e autonomia. Desde esse 
período, se destacam três posições diversas sobre a universi-
dade; duas delas bem próximas. Enquanto uma pensava esse 
espaço como um lugar de pesquisa científica e formação pro-
fissional, a outra ia além e a via como um núcleo de cultura, 
disseminação e produção científica. A última, por sua vez, 
preferia que toda a atenção fosse voltada para a profissionali-
zação (Fávero; Lima, 2011).

Além disso, a implementação da URJ se inscreve em um 
processo de transição, no qual a educação no Brasil vai se 
constituindo como um sistema nacional. Desde a Constitui-
ção Imperial de 1824, o ensino primário era considerado um 
direito do cidadão que deveria ser oferecido pelo Estado de 
forma gratuita. Também se atribuía ao Império a função de 
controlar os certificados e diplomas oficiais. No entanto, tal 
obrigação sempre oscilou entre os âmbitos estadual e federal. 
Além disso, a Primeira República também inicia um lento 
movimento de modernização por meio da Constituição de 
1891, com a determinação da laicidade das instituições de 
ensino, mas retirando do texto sua gratuidade, que passa a 
ficar a cargo dos estados (Cury, 2007).

A função e a estrutura da universidade pública também 
foram debatidas pelo movimento estudantil brasileiro, que 
se formava com suporte na discussão sobre a reforma uni-
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versitária. Em 1928, foi criado, na URJ, o Comitê Central 
Pró-Reforma Universitária, que tinha como objetivo deba-
ter a Reforma Rocha Vaz (1925)12 e a estrutura universitária 
do país, considerada retrógrada e obsoleta. De forma se- 
melhante aos/as manifestantes de Córdoba,13 os/as estudan-
tes criticavam o distanciamento da universidade em relação à 
sociedade e defendiam seu desenvolvimento intelectual autô- 
nomo, o que levaria a uma instituição comprometida com os 
problemas sociais, mas sem um engajamento partidário. 

No entanto, esse comitê fracassou em razão das divergên-
cias internas que giravam em torno da democratização da 
academia, principalmente pela implementação da Comissão 

12 A reforma Rocha Vaz (1925) foi um conjunto de mudanças direcionadas ao 
ensino secundário que instituíram a disciplina educação moral e cívica, 
além de estabelecer a obrigatoriedade de um curso ginasial de seis anos, 
da frequência e de aprovação entre as séries, juntas examinadoras para 
a validade dos colégios particulares, entre outras medidas.

13 O Manifesto de Córdoba (1918) foi um documento que inseriu os/as es-
tudantes no debate sobre as funções e objetivos da universidade na 
América Latina. Ele criticava a organização antidemocrática, os métodos 
docentes retrógrados, o sistema de cátedras vitalícias, a autoridade uni-
versitária e o sistema de educação transplantado dos países europeus na 
Argentina. O Manifesto desencadeou uma série de reformas universitá-
rias entre os anos 1920 e 1940 em vários países da América Latina, como 
Chile, Peru, México, Uruguai, Cuba e Colômbia. Acabou exercendo pouca 
influência sobre o Brasil nessa época, em razão da baixa organização do 
movimento estudantil e governos autoritários. No entanto, no final da dé-
cada de 1950, seminários realizados pela União Nacional dos Estudantes 
resgatam sua importância histórica, incluindo suas demandas no debate 
sobre a reforma universitária nacional (Braggio, 2019).
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Central da Casa do Estudante14 e da eleição de Ana Amélia 
de Queiroz Carneiro de Mendonça15 para sua presidência 
(Braggio, 2019).

Em 1929, os/as estudantes fizeram uma nova tentativa, 
criando o Comitê Pró-Democracia Universitária e editando 
o jornal Folha Acadêmica, sob a orientação do professor Bruno 
Lobo. Além disso, eles redigiram um importante manifesto 
que serviu para sintetizar as principais reivindicações do mo-
vimento e para apresentar as propostas diante dos partidos 
políticos que disputaram a eleição no ano seguinte. O docu-
mento se chamava Manifesto aos Estudantes Brasileiros. Este 
apelava para a reforma universitária não só como um pro-
blema educacional, mas como um passo adiante no processo 
histórico de evolução da sociedade brasileira. Suas principais 
reivindicações foram a formação de instituições voltadas 
para o pensamento científico e contemporâneo, participação  
do corpo discente, autonomia didática e administrativa, eli-
minação das influências políticas e religiosas na escolha dos 
docentes, redução das taxas onerosas do ensino superior, 

14 A problemática em torno da Comissão se deu por ela ter sido instaurada 
sem vínculo algum ao Comitê de Reforma, que reivindicava a criação de 
um Instituto de Assistência Social ao Estudante Pobre, posição que foi 
considerada pelo Centro Acadêmico Nacionalista como política, antide-
mocrática e contra a consciência reformista (Braggio, 2019).

15 Nascida em uma família rica do Rio de Janeiro, Ana Amélia foi poetisa, 
tradutora e uma das representantes da primeira onda feminista no Bra-
sil, atuando na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e sendo a 
primeira mulher membro de um tribunal eleitoral no país. Participou da 
fundação da Casa do Estudante do Brasil e a União Nacional dos Estudan-
tes, da qual foi a primeira presidenta.
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separação dos cursos técnicos e profissionais dos científicos 
entre outras. Essas demandas foram apresentadas e aceitas 
pelos dois candidatos à presidência da república, Getúlio 
Vargas e Júlio Prestes, mas apenas o segundo as incorporou 
ao plano de governo (Braggio, 2019).

Todos os fatores apresentados até aqui compõem o com-
plexo cenário no qual foi consolidada a primeira universidade 
federal brasileira. Em uma perspectiva macrossociológica, 
eles evidenciam o conflito em torno dessa instituição, criada 
com alicerce no contexto de continuidade das relações de 
subalternização de gênero e raça em um país que começava 
a promover sua modernização aos moldes civilizadores idea-
lizados com base no eurocentrismo e no branqueamento da 
população. Ainda assim, a mobilização popular dá seus pri-
meiros passos para construir uma resposta ao autoritarismo 
dos saberes legitimados pelo Estado e à exclusão dos ambien-
tes acadêmicos.   

As universidades durante a Era Vargas (1930-1945)

Como a República Velha, a Era Vargas foi marcada por 
grandes conflitos e  autoritarismo. Seu surgimento ocorre em 
um momento de crise da Política dos Governadores, marcado 
pela decadência da economia cafeeira e, consequentemente, 
das oligarquias rurais de São Paulo. Assim, Getúlio Vargas 
chega ao poder por meio de um golpe de Estado, apoiado pe-
las elites de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco; 
evento conhecido como a Revolução de 30. Seu governo foi 



SUMÁRIO   91

marcado por três fases sucessivas, compreendidas no Gover-
no Provisório e no Estado Novo, e pela promulgação de duas 
constituições, uma em 1934 e outra em 1937. Sua política, 
fundamentada no nacional-desenvolvimentismo e na am-
pliação da infraestrutura do Estado, transformou a sociedade 
brasileira por uma “revolução passiva”. Esta tinha como base 
os ideais modernistas e levou à consolidação das mudanças 
nos eixos de subordinação de gênero e raça com a emergência 
do mito da democracia racial no país (Guimarães, A., 2002, 
2006, 2019; Sales Júnior, 2006a, 2006b).

Segundo Antônio Sérgio Guimarães (2002, 2006, 2019) 
e Ronaldo Sales Júnior (2006a, 2006b, 2008), a democracia 
racial deve ser compreendida por um conjunto de fato-
res: a transformação do imaginário nacional iniciada pelo 
modernismo,16 a emergência de manifestações de caráter 
étnico-racial em meados dos anos de 1930, a política de 
integração subordinada do Estado Novo e o discurso da cor-
dialidade nas relações sociais brasileiras. A emergência desse 
mito vai articulando a violência epistêmica nas instituições 
públicas por meio do silêncio e do não dito, sendo expressa na 
interdição do conflito racial no discurso oficial do Estado que 
durou até o fim da Ditadura Militar. Seu impacto também se 
16 Segundo Antônio Sérgio Guimarães (2019), os modernistas paulistas 

teriam articulado as ideias de solidariedade (forma social) e democra-
cia (forma política) tomando por base a noção de “fraternidade racial”, 
criada nos meios negros da República Velha e depois incorporada pelo 
governo de Washington Luís (1926-1930). Dessa forma, Menotti Del Picchia 
formulou o termo “democracia étnica”, atribuindo ao regime político um 
modo de convivência social e esvaziando seu sentido político. 
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deu sobre as universidades federais brasileiras, que, durante 
esse período, se expandiram e constituíram um sistema de 
ensino superior nacional sem questionar as exclusões que 
as produziam. A partir desse momento, um enorme silêncio 
caracteriza a questão racial nas universidades federais brasi-
leiras, assunto que é evocado apenas em relação à escravidão 
e à formação do Brasil ou para negar a existência do racismo 
na sociedade brasileira.

Como apresentado anteriormente, o modernismo bra-
sileiro apontava para uma perspectiva integracionista da 
população negra e indígena à ordem nacional. Esse entendi-
mento foi reforçado pelo Estado Novo, que estava preocupado 
em assegurar a reprodução das desigualdades sociais sem as 
relações explícitas de segregação e dominação das oligar-
quias rurais e das teorias racialistas. Dessa forma, Getúlio 
Vargas procurou firmar um pacto político e econômico ao 
unir a massa negra de trabalhadores/as urbanos/as17 e os/as 
intelectuais negros/as ao Estado. No entanto, essa integração 
ocorre com lugares marcados: aqueles poderiam se tornar 
operários, enquanto estes poderiam circular nos espaços do-
minados pela população branca contanto que negassem sua 
raça em nome de uma subjetividade embranquecida. A ideo- 
logia da assimilação foi formada pelo modernismo e pelo  
nacional-desenvolvimentismo, embasados na “nacionalidade 

17 Em contrapartida, trabalhadores/as rurais e domésticas/os não foram 
incluídos/as nos direitos trabalhistas e só tiveram seus direitos assegu-
rados a partir da Constituição de 1988.
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morena” e no “povo mestiço”, que negava o racismo com base 
na afirmação da miscigenação. Alguns exemplos das políticas 
que consolidaram essa perspectiva foram as medidas de pro-
teção às classes trabalhadoras, como a legislação trabalhista 
e a Lei dos 2/3.18 Tais medidas se baseavam na ampliação de 
estruturas sócio-econômicas sem pensá-las em relação à raça 
e à cidadania. Enquanto se regulava o trabalho, suas organi-
zações políticas também caíam sobre um controle autoritário, 
como os sindicatos pelegos, e as ações racistas contra a diás-
pora negra cresciam19 (Sales Júnior, 2006a, 2006b, 2008).

Além disso, o modernismo produziu também perspectivas 
teóricas e novas interpretações gerais do Brasil, que exerceriam 
enorme influência sobre as Ciências Sociais e a realidade 
brasileira, tornando-se o discurso oficial do Estado. Essas 
concepções funcionam como os enunciados performativos do 
filósofo John Langshaw Austin (1962). Sua força não se limita 
a descrever uma realidade; elas a criam por meio da ação e 
da linguagem. Os textos a que me refiro são os de Gilberto 
Freyre, Casa Grande & Senzala (1933), Sérgio Buarque de 

18 A Lei dos 2/3 determinava que as empresas deveriam ter essa porcenta-
gem mínima de trabalhadores brasileiros em seu quadro de funcionários.

19 Após a abolição da escravidão, o país promoveu uma política de imi- 
gração, amparada na perspectiva do branqueamento da população, na 
qual os imigrantes da Europa do Norte eram mais bem quistos que os de-
mais em função da cor de sua pele. Durante o Estado Novo, essa política 
se fortaleceu com base no debate sobre o imigrante desejável. Assim, foi 
dada preferência para europeus católicos e apolíticos, mas concedendo 
visto em geral para portugueses, italianos, alemães, espanhóis e japone-
ses (que não eram considerados brancos), ao passo que se restringiu a 
imigração de pessoas africanas.
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Holanda, Raízes do Brasil (1936), e Caio Prado Júnior, Formação 
do Brasil Contemporâneo (1942). Embora esses trabalhos não 
formem um corpo homogêneo e coerente de interpretações 
teóricas, eles, no geral, se baseiam na celebração culturalista 
da mestiçagem e da suposta cordialidade do convívio inter-
racial, enquanto silenciam as hierarquias e desigualdades 
entre brancos, negros e indígenas (Carvalho, 2003, 2004). 
Nesse sentido, a cordialidade descrita por Sérgio Buarque de 
Holanda pode ser interpretada como

expressão da estabilidade das desigualdades e da 
hierarquia raciais que diminuem o nível de tensão 
racial. A cordialidade não é para “negros imper-
tinentes”. As relações cordiais são fruto de regras 
de etiqueta que estabelecem uma reciprocidade 
assimétrica que, uma vez rompida, justifica a “sus-
pensão” do trato amistoso e a adoção de práticas 
violentas. [...] A cordialidade é como que uma to-
lerância com reservas, associada ao clientelismo 
e patrimonialismo nas relações sociais, reprodu-
zindo relações de dependência e paternalismo. 
A associação entre cordialidade, clientelismo e 
patrimonialismo parece ser parte da explicação 
da manutenção de um racismo institucional não- 
-oficial – relações sociais difusas e informais que 
se infiltram e “aparelham” as instituições oficiais.  
(Sales Júnior, 2006a, p. 164).

Dessa forma, as relações raciais brasileiras ocorreriam to-
mando por base uma etiqueta na qual a discussão racial foi 
proibida e o que se espera do/a negro/a e do/a indígena é 



SUMÁRIO   95

que aceitem o seu lugar subalternizado, enquanto o branco 
se mantém como agente civilizador. Abdias do Nascimento 
(1978) demonstra, ao desconstruir e criticar o mito da demo-
cracia racial na obra de Gilberto Freyre, como essa suposta 
cordialidade eufemizou e mistificou a exploração sexual da 
mulher negra, as estratégias de embranquecimento da popu-
lação, a folclorização da cultura afro-brasileira e as relações 
entre senhor e escravizados/as. Além disso, ela colaborou para 
a criação de uma imagem de paraíso racial, que se populari-
zou no cenário mundial, em oposição aos regimes segregados 
dos Estados Unidos e da África do Sul. 

As interpretações da cordialidade das relações sociais bra-
sileiras se desenvolvem, então, num diálogo com a economia, 
no qual reconhecem a existência de uma estrutura social colo-
nial que precisa ser conservada mesmo com a modernização. 
O Estado não deveria interferir nessas formas de sociabilida-
de, pois os conflitos se resolveriam na própria dinâmica de boa 
convivência entre os/as sujeitos/as sociais. Assim, a democra-
cia racial brasileira pode ser caracterizada como 

um compromisso político e social do moderno 
Estado republicano brasileiro, que vigeu, alter-
nando força e convencimento, do Estado Novo 
de Vargas até a ditadura militar. Tal compromisso 
consistiu na incorporação da população negra 
brasileira ao mercado de trabalho, na ampliação da 
educação formal, enfim na criação das condições 
infra-estruturais de uma sociedade de classes que 
desfizesse os estigmas criados pela escravidão. A 
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imagem do negro enquanto povo e o banimento, no 
pensamento social brasileiro, do conceito de “raça”, 
substituído pelos de “cultura” e “classe social”, são 
suas expressões. (Guimarães, A., 2002, p. 110). 

Construídas com base nos institutos científicos e faculda-
des isoladas − onde predominavam as teorias da miscigenação 
como degeneração, do racismo biológico e a influência das 
elites modernistas −, as universidades federais incorporaram 
o discurso da democracia racial, apagando a ideia de raça sem 
contestar o confinamento racial que as caracteriza.

Como consolidação deste processo, as instituições 
de ensino, dentre elas as faculdades de direito e 
as academias de política, começam a retirar de 
seus currículos as disciplinas racistas e as demais 
instituições abolem de seus documentos formais 
referências raciais. Falar em “raça”, quando não 
significava sinal de ignorância e anacronismo, era 
expressão de preconceitos racistas. Ocorre, então, 
uma informalização do discurso racista, provo-
cando mudanças em sua estrutura. (Sales Júnior, 
2006a, p. 173).

O sistema educacional é usado como aparelhamen-
to de controle nesta estrutura de discriminação 
cultural. Em todos os níveis de ensino brasileiro 

− elementar, secundário, universitário − o elenco 
das matérias ensinadas [...] constitui um ritual de 
formalidade e da ostentação da Europa, e, mais 
recentemente, dos Estados Unidos. [...] Quando há 
alguma referência ao africano ou negro, é no sen-
tido do afastamento e da alienação da identidade 
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negra. Tampouco na universalidade da Universida-
de brasileira o mundo negro tem acesso. O modelo 
europeu ou norte-americano se repete, e as popu-
lações afro-descendentes são tangidas para longe 
do chão universitário como gado leproso. Falar em 
identidade negra numa universidade do país é 
o mesmo que provocar todas as iras do inferno, e 
constitui um difícil desafio aos raros universitários 
afro-brasileiros. Há toda uma encenação montada 
cujo escopo é dissimular a realidade concreta do 
ensino universitário. (Nascimento, 1978, p. 95).

É nesse contexto que a educação no Brasil vai se configu-
rando como um sistema nacional. Destaca-se, nesse período, a 
criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública (1930)20 
e do Decreto-Lei nº 19.850/1931, que cria o Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE); o de nº 19.851/1931, que implementa 
o Estatuto das Universidades Brasileiras; e o de nº 19.852/1931, 
que reestrutura a Universidade do Rio de Janeiro, criada em 
1920. Segundo José Carlos Rothen (2008), o governo revolu-
cionário não tinha uma proposta clara para a educação, por 
isso suas políticas educacionais foram autoritárias e liberais, 
respondendo ao cenário intelectual branco da época, marcado 

20 Não é por acaso que o Ministério da Educação e o da Saúde surgem sin-
cronicamente dentro de um contexto social no qual a eugenia era vista 
como solução para o desenvolvimento da população, noção fundamen-
tada no branqueamento. As duas áreas eram conciliadas na produção do/
da cidadão/ã comum com base na higienização e na inculcação de uma 
subjetividade “civilizada”.
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por influências da Reforma Pombalina, do positivismo brasi-
leiro, da Igreja Católica e pelos conflitos sociais.21

Essa estranha conciliação entre autoritarismo e liberalis-
mo é a tônica desses documentos, organizados segundo dois 
princípios: manter o equilíbrio entre as tendências opostas 
e não gerar uma ruptura brusca com o presente, caracteri-
zando, mais uma vez, a “revolução passiva”, interessada na 
manutenção da ordem colonial. Assim, foi definido que as 
universidades públicas brasileiras deveriam ser criadas com 
base na congregação de pelo menos três unidades: faculdades 
de Direito, faculdades de Medicina, escolas de Engenharia ou 
faculdades de Educação, Ciências e Letras. Quanto à articula-
ção entre esses institutos, os decretos foram intencionalmente 
omissos, apresentando regras gerais para a organização das 
universidades e ressaltando a independência das faculdades 
para criar seus próprios regulamentos (Rothen, 2008).

A reforma também manteve a estrutura de cátedra para o 
magistério, implementada em 1808 por Dom João VI, o que 
dificultou a criação de uma carreira docente e fortaleceu o au-

21 Embora realizadas no século XVIII, as Reformas Pombalinas mantiveram 
sua influência com base nos modelo de ciência aplicada e na implemen-
tação de escolas técnicas e profissionais; a universidade era apenas uma 
aglutinadora de instituições isoladas. Já a corrente positivista se opu-
nha à implementação de universidades, pois as considerava instituições 
arcaicas e voltadas para conhecimentos metafísicos e teológicos, prefe-
rindo também as escolas isoladas. Por sua vez, a Igreja Católica seguiu 
a ideologia reacionária dos ideólogos franceses, que entendiam que o 
Estado liberal levaria ao Estado comunista, e, por isso, almejava restaurar 
a função medieval da Igreja, responsável pela manutenção da ordem e da 
estabilidade (Rothen, 2008).
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toritarismo dos/as professores/as catedráticos/as. A questão 
da autonomia universitária também era contraditória, pois es-
tava prevista no estatuto, porém foi cerceada porque, segundo 
o ministro Francisco Campos, não haveria maturidade para 
exercê-la, sendo necessária a orientação ideológica das elites. 
As diretrizes não dispunham sobre autonomia financeira. A 
nomeação dos/as reitores/as, diretores/as e membros/as dos 
conselhos administrativos deveria ser feita pelo ministro, que 
escolheria os nomes tomando por base uma lista fornecida 
pelos órgãos universitários. Estes seriam o CNE, no âmbito 
do Ministério da Educação e Saúde Pública; os Conselhos 
Universitários e Assembleias Universitárias, no campo das 
universidades; e os Conselhos Técnico-Administrativos para 
os institutos. Tais coletivos tinham um caráter elitista. Para o 
CNE, seriam nomeados, segundo um critério subjetivo, os/as 
melhores/as em termos de cultura e educação; no Conselho 
Universitário, apenas os/as diretores/as de institutos das quatro 
áreas fundamentais para formação dessas instituições; a As-
sembleia Universitária, por todos os/as professores/as, mas só 
convocada em eventos festivos. E para os Conselhos Técnico- 
-Administrativos, a nomeação seria feita por três ou seis 
professores/as catedráticos/as. Assim, as universidades eram 
livres para determinar seus regulamentos, desde que dentro 
dos parâmetros estabelecidos pelo Decreto nº 19.851 e dos 
grupos elitistas de suas esferas deliberativas (Rothen, 2008).

Os decretos de 1931 evidenciam uma estrutura universi-
tária contraditória, assim como a sociedade da época, presa 
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entre o liberalismo e o autoritarismo. Enquanto a liberdade 
do indivíduo era cerceada na sociedade brasileira, frequen-
temente pela raça e gênero; nas universidades, o controle 
era exercido na centralização do poder do Estado por meio 
de ministros, conselhos e professores/as catedráticos/as, que 
eram, em sua maioria, homens e brancos. Essa configuração 
se formou em razão dessa instituição ter dispositivos que a 
construíssem como um lugar masculino e embranquecido; 
não havia espaço para a contestação da ordem vigente. Nes-
se sentido, o processo de ingresso nas universidades está de 
acordo com as formas de constrangimento da sociedade da 
época e também com formas de violência epistêmica vistas 
anteriormente:

Art. 81. A admissão inicial nos cursos universitarios 
obedecerá as condições geraes abaixo instituidas, 
além de outras que constituirão dispositivos regula-
mentares de cada um dos institutos universitarios; 

  I - certificado do curso secundario funda-
mental de cinco annos e de um curso gymnasial 
superior, com a adaptação didactica, neste ultimo, 
aos cursos consecutivos; 

  II - idade mínima de 17 annos; 

  III - prova de identidade; 

  IV - prova de sanidade; 

  V - prova de idoneidade moral; 

  VI - pagamento das taxas exigidas. 

(Brasil, 1931b).
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O historiador Jerry Dávila (2006) faz uma importante 
análise sobre a influência da ideologia racial nas políticas 
públicas para a educação no Brasil. Para ele, a profissiona-
lização da carreira docente e a adoção de critérios sanitários 
e morais na seleção da instrução pública acabou excluindo 
as populações afro-brasileiras e indígenas das instituições 
educacionais. Isso ocorreu em razão dos padrões de sanidade, 
moralidade e profissionalização estarem ligados à branqui-
tude em vez de uma suposta incapacidade intelectual. Dessa 
forma, a seleção com base nesses critérios também era um 
dispositivo de violência epistêmica, uma vez que a exigência 
de estar subjetiva e materialmente alinhado/a ao modo de 
vida das elites brancas se camuflou nos mecanismos “obje-
tivos” de seleção. Um dos exemplos analisados pelo autor é 
a política educacional do Rio de Janeiro durante o Estado 
Novo, que excluiu progressivamente os/as professores/as ne-
gros/as ao mesmo tempo que permitiu a profissionalização 
de mulheres brancas, processo que levou a generificação da 
educação básica em função da raça.

A partir da legislação de 1931, foram construídas mais 
duas universidades, a Universidade do Distrito Federal 
(UDF) (1934) e a Universidade de São Paulo (USP) (1935).  A 
UDF foi a primeira instituição universitária construída pelo 
governo federal, já que as faculdades e escolas criadas até 
então partiam de iniciativas dos governos estaduais. Ela foi 
formada tomando como base três instituições já existentes 
que foram aglutinadas: a Escola Politécnica, a Faculdade de 
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Medicina e a Faculdade de Direito do Rio de Janeiro; modelo 
de formação que orienta, a partir de 1931, criação da maioria 
das universidades brasileiras, com a federalização e da agre-
gação de diferentes institutos (Fávero, 2006, 2011; Fávero; 
Lima, 2011; Hey; Catani, 2006).

Embora a USP também carregue marcas desse padrão, sua 
construção se fundou em diferentes projetos. Ela foi idealiza-
da para restabelecer o poder da oligarquia paulista, derrotada 
na Revolução de 30, bem como para formar elites dirigentes 
para o Estado. Seu projeto tinha como ponto fundamental a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), que deveria 
funcionar como centro dirigente da universidade e comandar 
escolas já existentes e aglutinadas como a Engenharia, Medi-
cina e Direito. O conflito, então, se instaura desde o princípio, 
pois a FFCL foi idealizada para ser o refúgio do espírito cien-
tífico da época, para produzir saber científico desinteressado, 
ao passo que os outros institutos tinham um apelo para a for-
mação profissional. Além disso, seus criadores viam-se como 
membros da “elite cultural” e, desde o começo, entraram em 
atrito com os grupos médios que procuravam saberes profis-
sionalizantes nessas instituições (Hey; Catani, 2006).

Já a UDF também tinha um projeto inovador para a 
época. Ela, como a USP, representava uma renovação no en-
sino superior brasileiro. Essa instituição foi idealizada para 
homogeneizar a educação nacional com base na formação 
de quadros intelectuais regulares relacionados à criação de 
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uma identidade nacional. Dessa forma, ela funcionava como 
um lugar para a investigação e produção de conhecimento, 
garantido pela liberdade e autonomia universitária. Esse 
projeto entrou diretamente em conflito com o poder cen-
tralizador da época, que estava em uma maré crescente de 
autoritarismo. Além disso, a UDF também enfrentou a opo-
sição da Igreja Católica que, assim como o Estado, via em sua 
organização uma “ameaça comunista”; por isso, sua extinção 
foi tramada desde o dia de sua criação. Essa universidade 
teve fim em 1939, quando seus cursos foram realocados para 
a URJ (Fávero, 2011).

A partir da segunda década do século XX, a situação de 
completa ausência de universidades começou a se transfor-
mar, respondendo às demandas de todo o período colonial 
e de quase um século de país independente. No entanto, sua 
própria condição de origem foi colonizada. O Brasil não teve 
a chance de participar dos debates iniciais, quando essas ins-
tituições abrigavam tipos de conhecimentos mais exotéricos 
e menos racionalizados. Desde o começo, foram importados 
os modelos europeus, com a divisão em faculdades e institu-
tos de pesquisa. Além disso, sua fundação esteve diretamente 
ligada a uma elite acadêmica europeia branca, que exerceu 
enorme influência em sua constituição, ocupando grande 
parte dos cargos docentes e internalizando o mito do desen-
volvimento de toda civilização ocidental tomando por base 
uma Grécia idealizada, ascética e autônoma, gênese de toda a 
modernidade (Carvalho, 2019; Dussel, 2005).
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É comum classificar os dois modelos universitários mais 
influentes da época em dois tipos ideais: o Francês/Napo- 
leônico e o Alemão/Humboldtiano. O primeiro partia de uma 
concepção autoritária e normativa idealizada por Napoleão  
Bonaparte, cujo objetivo era formar uma elite dirigente para 
administrar seu Estado, homogeneizando e estruturando o 
campo cultural. Sua principal característica era o ensino com 
foco na profissionalização e na especialização; a pesquisa e 
a inovação se concentravam em grandes estabelecimentos 
específicos. Já o segundo, idealizado por Humboldt, Fichte 
e Schleiermacher, tinha como principal objetivo recuperar 
o tempo perdido pela Alemanha na industrialização, bem 
como afirmar sua independência científica e cultural em re-
lação a seus adversários históricos. Por isso, ele se baseava na 
liberdade de ensinar, aprender e pesquisar, sendo o ensino e 
a pesquisa fundamentalmente relacionados. A princípio, as 
universidades brasileiras seguiram um modelo misto, mas pri-
vilegiaram o modelo francês, que também havia sido adotado 
em Portugal, com ênfase na formação técnico-profissional e 
pouco espaço para a investigação (Mazzilli, 2011; Mendonça, 
2000; Sguissardi, 2006).

Desse modo, nossas universidades assumiram uma 
estrutura ocidentalizada e marcada pela subjetividade eu-
rocêntrica desde o começo (Dussel, 1993; Grosfoguel, 2016). 
Essa ordenação encontrou respaldo nos processos de hierar-
quização das diferenças sociais em jogo no país, fazendo que 
elas funcionassem em um sistema de segregação baseado 
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principalmente em raça, gênero e classe. Por esse motivo, 
é possível afirmar que “as universidades brasileiras foram 
construídas para receber segmentos das classes dominantes 
e setores da classe média” (Gonçalves; Ambar, 2015, p. 208) e, 
dessa forma, contribuíram para o acirramento das desigual-
dades sociais do país (Brito; Sampaio, 2015).

A constituição efetiva dessas instituições estava associa-
da à crise do regime oligárquico, que transferiu o foco dos 
governos estaduais para o federal, e também à crescente in-
dustrialização e urbanização, que resultou na formação de 
grandes massas urbanas. Nesse contexto, as universidades 
brasileiras se desenvolveram alicerçadas na aglomeração de 
escolas profissionalizantes. Além disso, desde esse momen-
to, o projeto universitário é marcado pela disputa ideológica 
de diversos grupos, como entidades católicas, professores/
as egressos/as das escolas politécnicas e intelectuais or-
ganizados/as em torno do movimento da Educação Nova. 
Além disso, as disputas regionais também influenciaram sua 
formação − como no caso da USP, idealizada para impul-
sionar a hegemonia paulista no cenário nacional. Por isso, 
os debates iniciais estiveram ligados a qual modelo de ins-
tituição adotar, se ela deveria ter um caráter religioso, como 
se daria a integração entre os diferentes institutos, sobre o 
tripé ensino, pesquisa e extensão e sobre qual seria seu papel 
na sociedade brasileira (Mazzilli, 2011; Mendonça, 2000; 
Sguissardi, 2006).
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As universidades brasileiras no período populista (1946-1964)

O fim do Estado Novo não foi acompanhado de uma nova 
política para as universidades federais brasileiras. As poucas 
alterações da transição de regime foram feitas pelo Decreto- 
-lei nº 8.393 de dezembro de 1945, que dispunha sobre a 
autonomia da Universidade do Brasil, mas de forma ainda 
muito limitada: era necessário criar um conselho de curadores  
responsável por montar uma lista tríplice de reitores/as 
para que o presidente do país fizesse a escolha e nomeação 
ao cargo. No entanto, esse período é fundamental em razão 
da expansão no número de instituições e do intenso debate 
promovido pelo movimento estudantil; e também pelas en-
tidades científicas e pelo Estado, que organizou as diretrizes 
e caminhos para a reforma universitária, que foram apropria-
das pela Ditadura Militar mais tarde. 

No período populista, houve uma grande expansão do 
ensino superior no país. O número de universidades no país 
saltou, nesses 18 anos, de 5 para 37, ao passo que as faculdades 
e instituições isoladas passaram de 291 para 564. A criação das 
universidades continuou seguindo o modelo implementado 
pela Reforma Campos (1931), mas, a partir de 1946, também 
começaram a ser federalizadas as instituições estaduais e 
particulares. Esse movimento é uma resposta à crescente de-
manda pelo ensino superior, que aumentou com a expansão 
do ensino médio, a equivalência do ensino técnico ao curso 
secundário e pelo deslocamento dos canais de ascensão social 
das classes médias para a formação universitária.
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Esse crescimento acabou criando um grupo conservador 
que exercia seu poder por meio das estruturas arcaicas das 
universidades públicas brasileiras, setores hegemônicos da 
burocracia educacional, professores/as catedráticos/as e as 
congregações universitárias. Tal conglomerado contou com 
apoio do Congresso Nacional e também influenciou as di-
retrizes para essas instituições por meio do poder legislativo. 
Eles constituíram uma classe que pouco mudou desde o 
Estado Novo e que muito lutou para manter as coisas como 
estavam, sendo a principal força a qual se contrapunham as 
entidades que se empenharam pela modernização das aca-
demias. Tais entidades podem ser descritas e separadas em 
dois grupos distintos: a comunidade científica, que se fortale-
ceu com a criação de conselhos e sociedades, e o movimento 
estudantil, organizado por meio da União Nacional dos Es-
tudantes (UNE).

A comunidade científica começou a se formar ainda na 
Primeira República, com a criação da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC) (1916) e a Associação Brasileira de Educação 
(ABE) (1924). Essas sociedades foram responsáveis por pro-
mover o debate sobre as funções da universidade no Brasil, 
que influenciaram o modelo adotado na Universidade do Rio 
de Janeiro (1920). Já no período populista, foram criados a So-
ciedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) (1948) 
e Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) (1949). A 
SBPC foi responsável por desenvolver uma vertente de pen-
samento mais politizado, teve participação ativa na criação 
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da Universidade de Brasília (UnB) e se opôs, em alguns mo-
mentos, às diretrizes do Ministério da Educação (MEC). Em 
1951, são criados o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) 
e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), com o objetivo de promover a pesquisa 
científica e tecnológica no país, formar quadros universitá-
rios e desenvolver a pós-graduação. Essas organizações foram 
responsáveis por reunir um grupo de pessoas, de dentro e fora 
do Estado, interessadas em reformar as universidades públi-
cas brasileiras.

Sem conseguir estabelecer um debate radical sobre a re-
forma universitária, esses grupos foram articulando projetos 
de modernização isolados, que aos poucos transformaram a 
mentalidade sobre essas instituições superiores no país. Dois 
exemplos importantes são a criação do Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA) (1947) e da UnB (1961). Embora 
o ITA fosse constituído apenas por uma área de conheci-
mento, a engenharia, sua estrutura rompia com a forma de 
organização das instituições de ensino superior no país por 
não implementar o sistema de cátedras vitalícias. Construído 
sob a influência do modelo estadunidense, era organizado 
em estrutura departamental, seus professores eram contrata-
dos com base em normas trabalhistas, o contrato era sujeito 
a rescisão, as contratações ficavam sob responsabilidade da 
comunidade acadêmica, que tinha sua própria estrutura go-
vernativa, e havia um plano de carreira para os docentes e 
alunos trabalhavam no regime de dedicação exclusiva. 
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Por isso, ele se tornou modelo de referência em termos de 
modernização, influenciando também o projeto da UnB 
(Mendonça, 2000).

A UnB é construída simultaneamente com a nova capital 
do país, num contexto de industrialização intensiva e im-
plementação de uma política de interiorização e integração 
nacional. Ela se difere das demais academias do país por ter 
sido criada em um processo de fundação, pela forma de fi-
nanciamento, por ser resultado de um forte movimento da 
sociedade científica e por sua concepção, estrutura e organi-
zação. Seu projeto foi idealizado numa perspectiva cidadã, 
na qual a universidade funcionaria com a missão política de 
construir uma sociedade melhor e desenvolver as reformas 
necessárias para a modernização do país. Além disso, sua 
estrutura organizacional agrupava as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão em cursos troncos, nos quais se ligavam 
outras áreas do conhecimento. O currículo foi adaptado ao 
sistema de créditos e foi instituída uma carreira docente  
(Miglievich-Ribeiro, 2017). 

Outro sujeito social responsável por desenvolver o debate 
sobre a reforma universitária no país foi o movimento estu-
dantil. Na década de 1950, os/as militantes dessa organização 
relacionaram a questão da reforma universitária com outros 
problemas da sociedade brasileira, principalmente por causa 
de sua aproximação com o movimento dos/as trabalhado-
res/as. A realização de dois seminários no final da década 
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de 1950, o I Seminário de Reforma de Ensino (1957) e o  
I Seminário Latino-Americano de Reforma e Democrati- 
zação do Ensino Superior (1960), leva à radicalização da luta, 
por meio da retomada de outros movimentos da América 
Latina e da unificação das pautas. Assim, as principais rei-
vindicações foram a democratização da educação em todos 
os níveis, abertura da universidade ao povo por meio de ser-
viços comunitários e de extensão, articulação com órgãos do 
governo e sua gestão, colocação das universidades a serviço 
das classes desvalidas e seu engajamento em reivindicações 
populares (Braggio, 2019; Mendonça, 2000).

A reforma universitária estava inserida no contexto maior 
das reformas de base idealizadas por João Goulart e pelas es-
querdas nas décadas de 1950 e 1960. Elas tinham o objetivo 
de superar o subdesenvolvimento do país, que permanecia 
atravancado em velhos problemas como os latifúndios, o 
desenvolvimento desordenado das cidades, a especulação 
imobiliária, a exclusão de direitos políticos para analfabe-
tos/as, a entrada de capital estrangeiro no país, entre outros.  
Assim, as reformas tinham um viés de distribuição de renda 
e inclusão social, no entanto, sua discussão e implementação 
foram interrompidas pelo Golpe de 64 (Schwarcz; Starling, 
2015). A criação da Universidade Federal de Goiás acom- 
panhou a brusca interrupção do regime democrático e, assim 
como outras instituições, também teve problemas com o au-
toritarismo da ditadura militar. 
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Entre o populismo e a ditadura: a criação da Universidade 
Federal de Goiás

Primeira universidade federal da região Centro-Oeste, a 
Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criada em 1960. 
Sua fundação estava associada ao movimento de moderni-
zação e ocupação do Cerrado brasileiro, que também estava 
ligado a uma série de transformações, como o crescimento 
demográfico da região, sua progressiva urbanização e aumen-
to de investimentos econômicos por parte do Estado e de 
grandes corporações. Esses investimentos estavam associados 
à reorganização do Ministério da Agricultura e foram inten-
sificados pelo golpe militar de 1964, que investiu na pesquisa 
agrícola e na incorporação de um modelo de produção capi-
talista para o campo (Santos, M., 2016).

A íntima relação entre a criação dessa instituição e o de-
senvolvimento das ciências agrícolas na região fica evidente 
pela localização do Campus Samambaia, instalado nas pro-
ximidades da antiga Escola Agrotécnica, construída pelo 
Ministério da Agricultura, mas que não havia entrado em 
funcionamento até então. Esse fato foi determinante para 
que ela se tornasse um dos primeiros institutos em funcio-
namento já em 1963, ao passo que o restante das faculdades 
passou a operar nos primeiros anos da década de 1970. 
Além disso, a fundação da UFG também estava associada 
ao movimento composto por estudantes e professores/as das 
faculdades já existentes em favor da criação dessa instituição 
(Santos, M., 2016).
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Para compreender integralmente a história da formação 
da UFG é preciso, no entanto, voltar mais alguns anos para 
depois explorar a constituição da Escola de Agronomia e 
Veterinária. O debate em torno da criação de uma universidade 
em Goiás começou em 1948, com a realização do I Congresso 
Eucarístico de Goiânia, no qual cardeais e arcebispos 
lançaram a ideia da criação de uma instituição desse tipo no 
estado. Ainda no mesmo ano, o governador Coimbra Bueno 
aprovou, na Assembleia Legislativa, a Lei nº 192, de 20 de 
outubro de 1948, que criava a Universidade do Brasil Central. 
No entanto, tal projeto não chegou a ser implementado, 
tampouco foi definida sua natureza, se seria pública, religiosa 
ou estatal. O fato é que, a partir desse momento, começou a se 
espalhar entre a população um clima favorável para a criação 
de uma universidade (Reis et al., 2010).

A consolidação desse ideário só ocorreu no governo de 
Juscelino Kubitschek (1956-1961), influenciado profunda-
mente pelo movimento estudantil, pela articulação de 
políticos, pela Igreja Católica e por um movimento de 
modernização do Cerrado brasileiro, marcado principalmente 
pela criação de Brasília. Seguindo o modelo que já era comum 
pelo país, as duas universidades que surgiram nessa época 
foram constituídas da junção de faculdades isoladas que já 
existiam. A Universidade Católica de Goiás (1958) se formou 
pelas faculdades de Filosofia (1948), de Ciências Econômicas 
(1951), de Direito (1959), Belas Artes (1952), Enfermagem 
(1954) e Serviço Social (1957). Já a Universidade Federal de 
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Goiás surgiu de cinco instituições: a Faculdade de Direito 
(1936), Faculdade de Farmácia e Odontologia (1947), Escola 
de Engenharia (1952), Conservatório de Música (1956) e a 
Faculdade de Medicina (1959) (Reis et al., 2010).

Desde os anos 1957 e 1958, a federalização do ensino 
superior era vista como uma saída para solucionar as crises 
enfrentadas pelas faculdades do estado, em especial pela 
Faculdade de Engenharia do Brasil Central. Para solucio-
nar essas demandas, o movimento estudantil, encabeçado 
principalmente pela União Estadual dos Estudantes (UEE), 
organizou-se em torno da Frente Universitária Pró-Ensino 
Federal, articulada em 1959. Essa comissão desenvolveu uma 
intensa campanha pela criação da universidade federal, com 
base nas visitas a instituições, autoridades e pessoas influen-
tes, além de fazer propaganda em salas de aula, promover 
discussões e debates, espalhar faixas e pichações pela cida-
de, entre outras formas de mobilização política. A campanha 
levou até políticos − como o deputado federal Gerson de 
Castro Costa, que buscava uma bandeira para sua reeleição 
− a abraçarem a ideia e a levar a luta para as autoridades po-
líticas (Reis et al., 2010).

Entre as reivindicações da Frente estavam a gratuida-
de do ensino, refeição a preços simbólicos para estudantes, 
diretórios acadêmicos independentes das autoridades uni-
versitárias, além de boa remuneração, concursos e sistema 
de cátedras para professores. Essas demandas expressavam o 
ambiente político da época, principalmente o conflito entre a 
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Frente e grupos da Igreja Católica. Segundo Reis et al. (2010), 
na época, a Universidade Católica do Rio de Janeiro havia de-
mitido professores/as por motivos ideológicos, por serem ou 
simpatizarem com o comunismo. Além disso, os dois grupos 
disputavam recursos do governo federal para seus próprios 
projetos universitários, o que resultou em inúmeros embates 
e até em um enterro simbólico do arcebispo Dom Fernando 
organizado pelo movimento estudantil.

Assim, com base na articulação com o movimento estu-
dantil, das faculdades já existentes e de deputados federais 
de Goiás e do Rio Grande do Sul, que também queriam uma 
universidade para seu estado, elaborou-se um projeto que foi 
levado ao então presidente Juscelino Kubitschek. Em cerca 
de dois anos o projeto passou pelo congresso, culminando na 
Lei nº 3.834-C de 14 de dezembro de 1960 que criou a Uni-
versidade Federal de Goiás e a Universidade de Santa Maria 
(Reis et al., 2010). 

Nos anos seguintes, especialmente a partir de 1962, ocor-
reu a implementação da instituição com a Primeira Semana 
de Planejamento e a criação de novas unidades, como a Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras, Escola de Agronomia e 
Veterinária, Escola de Belas Artes e o Instituto de Matemáti-
ca e Física. Além disso, foram criadas a Casa do Universitário 
e um novo terreno foi comprado para a construção do Cam-
pus II, localizado no Setor Itatiaia. Na Primeira Semana de 
Planejamento, foram debatidos e implementados temas 
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como a substituição do sistema de cátedras pelo de depar-
tamentos, instituição dos institutos básicos, substituição do 
regime anual pelo semestral, adoção do regime de dedicação 
exclusiva para professores/as, entre outros (Reis et al., 2010).

Todos esses debates também sofreram interferência com 
o Golpe Militar e a Reforma Universitária de 1968. Um dos 
principais âmbitos atacados foi o estudantil. Foi criado um 
órgão, entregue ao General Carlos Meira Matos, que editou 
uma série de normas, decretos, leis e portarias altamente 
repressivas. Organizações estudantis como a UNE e a UEE 
foram colocadas na ilegalidade, destituiu-se diretorias dos 
centros acadêmicos e uma série de arquivos e documentos 
do movimento estudantil foram confiscados. Outro setor  
atacado foi a reforma administrativa da universidade, cen-
tralizando as decisões na Reitoria, o que gerou a perda 
de autonomia das unidades acadêmicas. À frente dessas 
mudanças esteve um professor estadunidense chamado  
Rudolph Atcon, que atuou em várias universidades brasilei-
ras e chilenas. Por fim, também entrou em questão o sistema 
acadêmico das universidades brasileiras, reformulado sob 
forte influência de consultores estadunidenses.

Como já mencionado anteriormente, a Escola de Agrono-
mia e Veterinária foi um dos primeiros institutos da UFG a 
funcionar fora do Campus I. Essa história começa ainda em 
1954, quando o então governador Jonas Duarte cedeu uma 
área de terras próxima ao Campus Samambaia, que ainda não 
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existia, para que o Ministério da Agricultura instalasse a Es-
cola Agrotécnica. Embora algumas construções houvessem 
sido feitas no local, essa instituição não chegou a funcionar. 
Com a fundação da UFG em 1960, agrônomos/as e veteri-
nários/as também fizeram demanda para que se criasse uma 
Escola de Agronomia e Veterinária na nova universidade. 
Com base nessas demandas, o então reitor Colemar Natal e 
Silva iniciou as negociações com o Ministério da Agricultura 
para que o terreno fosse cedido para a criação da nova facul-
dade (Reis et al., 2010).

Assim, a criação da unidade foi aprovada pelo Conselho 
Universitário em 30 de janeiro de 1963. Inicialmente, os pro-
blemas foram inúmeros: ela estava localizada fora da cidade, 
o que acarretava problemas de deslocamento; os prédios 
contavam apenas com salas de aulas e os/as estudantes e pro-
fessores/as compartilhavam laboratórios com outros cursos 
como a Medicina; a faculdade ainda não havia sido reconhe-
cida pelo Ministério da Educação; os/as professores/as eram 
aproveitados/as de outros cursos, sem contar os que vinham 
e voltavam de outros estados como São Paulo e Minas Gerais; 
além disso, também havia carência de material didático. Tudo 
isso quase acarretou o fechamento dos cursos, que foram, aos 
poucos, se estruturando para atender às exigências mínimas 
do MEC, sendo reconhecidos apenas em 15 de fevereiro de 
1969, pelo Decreto n.º 64.101 (Reis et al., 2010).
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O ponto crucial para o desenvolvimento da Escola foi 
a compra das áreas destinadas à construção do Campus II, 
que ocorreu de 1963 a 1964. O processo de transferência não 
foi unânime entre a comunidade universitária. Parte dos/as 
professores/as e alunos/as resistia, principalmente pelos pro-
blemas de deslocamento, afinal não havia transporte público 
para o local naquela época e as estradas eram precárias. A 
região passou a se desenvolver com a mudança da reitoria e 
de institutos básicos; surgiram loteamentos como o Setor Ita-
tiaia e o São Judas Tadeu. A partir daí, criou-se também novos 
auditórios, laboratórios, o primeiro restaurante universitário 
(que ficava nessa unidade) e o Hospital Veterinário − o que 
também levou à separação de cursos em 1981, criando assim 
a Escola de Veterinária e Zootecnia e a Escola de Agronomia, 
que hoje também abriga o curso de Engenharia de Alimentos 
e Engenharia Florestal (Reis et al., 2010).

Universidades públicas brasileiras durante a Ditadura 
Civil-Militar

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o imaginário 
do sistema-mundo moderno/colonial vinha se transforman-
do com a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética 
como potências globais. A disputa pela hegemonia do planeta 
entre esses dois países coincidiu com processos de descoloni-
zação na África e na Ásia, o que resultou em novos processos 
de colonialidade fundamentados no alinhamento político/
ideológico e não mais em possessões territoriais. Por meio 
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deles, se fortaleceram antigas categorias de identificação 
como Ocidente, agora o “mundo livre”; Oriente, o “bloco 
comunista”; e novas classificações foram criadas, como os paí- 
ses de Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo, bem como as 
nações não alinhadas. A tensão entre os dois blocos não ge-
rou um conflito direto entre os EUA e a URSS, mas resultou 
em uma série de guerras por procuração, golpes de Estado, 
desestabilização de governos, disputas tecnológicas e muito 
imperialismo das duas partes para garantir adesão ao seu pró-
prio projeto de civilização (Mignolo, 2003).

Durante os séculos XIX e XX, os EUA desenvolveram 
uma série de ações imperialistas no continente Americano: 
a Doutrina Monroe (1823), a invasão do México na Guerra 
Mexicano-Americana (1846-1848), a Política do Big Stick 
(1901-1909), a Política de Boa Vizinhança (1933-1945), a Ope-
ração Condor (1968-1989), entre outras. Na Guerra Fria não 
foi diferente. O país desenvolveu uma série de intervenções,  
principalmente após a Revolução Cubana (1959), que culmi-
naram em vários golpes militares na América do Sul entre 
os anos 1960 e 1970 em países como Brasil, Argentina, Peru, 
Bolívia, Chile e Uruguai. No caso brasileiro, a interferência se 
deu desde medidas econômicas à repressão armada.

O Golpe de 64 e a instauração de uma ditadura civil- 
-militar no Brasil interromperam os debates políticos que se 
desenvolveram entre os governos autoritários de Vargas e dos 
militares. Por meio de expurgos, cassações, prisões arbitrárias 
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e torturas, a ditadura reprimiu a oposição política e os mo-
vimentos sociais, mas também incorporou e descaracterizou 
algumas de suas pautas, integrando-as ao seu projeto desen-
volvimentista. É o caso da discussão em torno da reforma 
universitária; o Estado não podia mais ignorar as demandas 
e a necessidade de realizar a remodelação dessas instituições. 
São emitidos dois projetos de lei, já em 1966, que encami-
nham a reorganização das universidades federais com base 
na institucionalização da carreira docente e na implantação 
da pós-graduação nas academias brasileiras. No entanto, esse 
projeto ainda se desenvolvia em um panorama autoritário, 
no qual as oligarquias acadêmicas tradicionais se aliaram a 
novos segmentos da comunidade universitária e organizaram 
essas instituições segundo interesses específicos e não neces-
sariamente por desenvolvimento acadêmico (Martins, 2009; 
Mazzilli, 2011; Mendonça, 2000).

Essas medidas fazem parte de um conjunto de alterações 
ocorridas entre os anos de 1964 e 1970, conhecidas como 
reforma universitária de 1968. Nas instituições públicas, ela 
gerou uma reestruturação que aliou a pesquisa ao ensino, im-
plementou o sistema departamental, o vestibular unificado, o 
ciclo básico, o sistema de créditos, a matrícula por disciplina 
e as carreiras docentes e de pós-graduação (Fávero, 2006). No 
entanto, sua legislação também abriu espaço para a formação 
de uma rede privada de ensino superior, fundada no modelo 
francês de escolas isoladas. O setor privado se baseava sobre-
tudo em uma estrutura empresarial que visava a geração de 
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lucro, logo, ele se organizava exclusivamente por meio do en-
sino profissionalizante. Vale lembrar que essa expansão foi 
subsidiada pelo governo militar, pois este via nela a possibili-
dade de solucionar o problema dos excedentes, contingentes 
de egressos do ensino secundário que não conseguiam vagas 
nas universidades federais. Essas medidas também foram 
influenciadas por instituições internacionais que defen-
diam a desregulamentação e privatização do ensino superior  
(Martins, 2009; Mazzilli, 2011; Mendonça, 2000).

Segundo Rodrigo Motta (2014, 2018, 2020), a relação da 
ditadura civil-militar com as universidades se deu em duas 
dimensões: uma reformadora e modernizadora e outra des-
trutiva e autoritária. Essa contradição configurou o período 
político como uma modernização conservadora/autoritária, 
que, muitas vezes, gerou conflitos entre os grupos que toma-
ram o poder com o Golpe de 64. O eixo conservador defendia 
a manutenção do status quo, da ordem social tradicional e 
almejava manter os segmentos subalternizados excluídos − 
especialmente como atores/atrizes políticos/as −, assim como 
combater as ideias de esquerda na política e na cultura, de-
fendendo valores como religião, pátria e família. Por sua vez, 
o eixo modernizador se concentrava na estrutura econômica 
e administrativa, defendendo o aperfeiçoamento do Estado 
e a aceleração da industrialização. Além disso, elementos 
da cultura política nacional (marcada por tendências de 
conciliação, acomodação, personalismo e patrimonialismo) 
intermediaram as ações autoritárias, ora como estratégia po-
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lítica para evitar conflitos agudos e a radicalização das lutas 
sociais, ora como suavizador da repressão aos ambientes ocu-
pados pelas elites nacionais, em especial nas universidades 
públicas.

Além de terem sido um importante espaço na mobilização 
política do período anterior, as universidades públicas ocu-
pavam um lugar estratégico no projeto político da ditadura 
civil-militar e por isso foram alvos privilegiados da repressão 
e dos primeiros expurgos. Dentro do regime militar, elas de-
veriam desempenhar duas funções básicas: formar quadros 
dirigentes para o Estado − elites políticas, intelectuais e eco-
nômicas, profissionais indispensáveis no desenvolvimento 
econômico − e desenvolver novas tecnologias para as grandes 
empresas. Por isso, as reformas realizadas nessas instituições 
foram fruto desse jogo político e da incorporação das deman-
das dos movimentos sociais e da comunidade universitária 
no período populista. 

Assim, a modernização conservadora das universidades 
levou à racionalização de recursos, busca por eficiência, au-
mento no número de vagas, organização da carreira docente, 
estrutura departamental, promoção da pós-graduação e re-
forço da iniciativa privada, sobretudo nos moldes de países 
desenvolvidos, em especial dos Estados Unidos. Ao mesmo 
tempo, o regime autoritário censurou ideias que consideras-
se perigosas e de esquerda, assim como seus defensores/as;  
reprimiu o movimento estudantil; criou as Assessorias de 
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Segurança e Informação (ASI) para vigiar a comunidade 
universitária; censurou a pesquisa, publicação e circulação 
de livros; criou disciplinas de caráter moral e cívico; prendeu, 
demitiu e aposentou compulsoriamente professores/as ideo-
logicamente suspeitos, bem como torturou e matou membros 
da comunidade acadêmica (Motta, 2014, 2018, 2020).

Esses dois eixos foram mediados com frequência pela 
presença de segmentos das classes médias e altas nas univer-
sidades, pois eram capazes de mobilizar elementos da cultura 
política nacional em seu benefício por meio das relações pes-
soais. Dessa forma, o jogo político implicava acomodações e 
conciliações que tinham consequências para os dois lados. 
Por meio dele, setores da esquerda acadêmica conseguiram 
se manter nas instituições, negociando aposentadorias com-
pulsórias, bolsas de pesquisa, moderação na repressão, entre 
outras. No entanto, ao aderir a esses pactos, a intelectualidade 
que escapava da repressão brutal deveria adotar um compor-
tamento mais moderado, evitando críticas duras e abertas à 
ditadura. Essa cultura política também se fez presente após o 
fim da ditadura, em um quadro de transição lenta, segura e 
gradual, na qual poucas punições foram aplicadas aos agentes 
da violência estatal e as elites políticas foram acomodadas no 
quadro democrático (Motta, 2014, 2018, 2020).

A disposição do regime militar em beneficiar as elites tem 
um de seus maiores exemplos numa das primeiras medidas 
de reserva de vagas, ou cotas, nas universidades públicas bra-
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sileiras. O projeto de desenvolvimento dos Anos de Chumbo 
estava atrelado à modernização e, no caso do interior do 
país, à abertura do cerrado brasileiro para o capital nacio-
nal e transnacional, contexto que incluía a construção da 
UFG e a implementação da Lei nº 5.465. Esta estabelecia a 
reserva de 50% das vagas de escolas públicas superiores de 
agricultura e veterinária para candidatos/as agricultores/as 
ou filhos/as dos/as mesmos/as. Conhecida como a Lei do Boi, 
ela foi aprovada em 3 de julho de 1968 com a justificativa 
de aumentar a produção de alimentos, a procura pelo ensino 
médio e o número de estudantes do meio rural. Essa lei se 
tornou questionável, uma vez que se dedicar a alguma dessas 
graduações exigia migração para os espaços urbanos, que só 
poderia ser financiada pelas famílias que fossem capazes de 
manter seus/suas filhos/as na capital. Numa época em que a 
assistência estudantil era escassa, a Lei do Boi acabou benefi-
ciando as elites rurais no acesso à universidade ao estabelecer 
uma relação entre propriedade privada e educação. Ela es-
teve em vigência por doze anos e só foi revogada em 1985  
(Santos, M., 2016).

Além disso, as políticas educacionais desse período gera-
ram várias outras desigualdades. As reformas ampliaram o 
sistema educacional como um todo, universalizando o ensino 
primário e médio e, além disso, a implementação de exames 
vestibulares classificatórias deveria selecionar estudantes para 
o ensino superior com base no desempenho nas provas. No 
entanto, essa estrutura causou a proliferação de cursinhos 
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particulares pré-vestibulares e a ampliação das redes priva-
das de ensino primário e médio em razão das transferências 
de estudantes das classes médias e altas para esses estabele-
cimentos. Dessa forma, o acesso às melhores universidades 
passou a se associar com escolas privadas e não com as públi-
cas, vinculando as universidades públicas a rendas familiares 
mais altas e a cor de pele mais clara. Esse processo acentuou a 
rigidez da reprodução social das elites, correlacionando classe, 
raça e oportunidades públicas de ascensão social. Para citar 
um exemplo: em 2006, apenas 27% dos estudantes da USP  
haviam estudado em escolas públicas (Guimarães, A., 2006).

Ainda assim, esse período permitiu a formação de vetores 
de mudança universitária e governamental dentro das uni-
versidades públicas, como a expansão da teoria marxista, a 
institucionalização do feminismo acadêmico e iniciativas do 
movimento negro de base acadêmica. Segundo Mariza Cor-
rêa (2001), o movimento feminista da década de 1970 era 
composto por mulheres de diferentes lugares sociais (atrizes, 
estudantes, professoras universitárias, jornalistas, sindica-
listas, ativistas dos movimentos populares) que tinham em 
comum a condição de estarem inseridas em um processo 
de profissionalização. A institucionalização do movimento 
feminista nas universidades públicas foi favorecida pela con-
juntura internacional. O ano de 1975 foi o Ano Internacional 
da Mulher por decisão da Organização das Nações Unidas 
(ONU), o que colocou as pautas desse setor em evidência na 
sociedade brasileira. Além disso, algumas instituições já con-
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tavam com grupos feministas preocupados com a condição 
da mulher em seus trabalhos acadêmicos e que fizeram uso 
de financiamentos internacionais para desenvolver pesquisas 
sobre o tema. Dessa forma, eles acabaram por privilegiar mu-
lheres que já estavam nas universidades, ou seja, uma maioria 
de mulheres brancas que produziram trabalhos de denúncia 
sobre a opressão de gênero (Corrêa, 2001). Ainda assim, nessa 
época também ganharam destaque intelectuais negras como 
Lélia González (1935-1994) e Beatriz Nascimento (1942-
1995), que denunciavam a opressão de gênero e raça, mas não 
podem ser identificadas exclusivamente como feministas 
pelo seu forte ativismo no movimento negro.

A expansão do ensino superior permitiu também a 
formação de homens e mulheres negras, que passaram a 
denunciar o racismo e as desigualdades raciais do país por 
meio de trabalhos acadêmicos. Além das duas autoras já ci-
tadas, também pode-se mencionar Henrique Cunha Junior, 
Ana Célia da Silva, Ivan Costa Lima e Eduardo de Oliveira 
e Oliveira (1923-1980). Esses intelectuais começaram, por 
meio de um ativismo de base universitária, a organizar os es-
tudos sobre questões étnico-raciais em grupos de pesquisas 
nas universidades públicas. Alguns exemplos são o Grupo de 
Trabalho André Rebouças (GTAR), o Instituto de Pesquisa 
das Culturas Negras (IPCN), Sociedade Internacional Brasil-
-África (SINBA). Elas/eles também organizaram eventos de 
discussão, como a Quinzena do Negro na USP, com o obje-
tivo de inserir a temática racial nas universidades públicas 
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tomando por base outra perspectiva, questionando os estu-
dos que vinham sendo feitos até então (Ratts, 2007). Esses/as 
intelectuais se contrapunham ao discurso oficial do Estado, 
que negava a existência do racismo na sociedade brasileira 
e permanecia articulado à ideologia da democracia racial, 
utilizando-a até em pretensões imperialistas no continente 
africano (Nascimento, 1978).

Ainda que não estivesse diretamente ligado às universida-
des, é importante ressaltar o desenvolvimento do movimento 
indígena nesse período. Durante a ditadura militar, os crimes 
cometidos contra os povos originários se elevaram a outro 
patamar de crueldade e absurdo, tanto pelos agentes e políti-
cas oficiais do regime militar quanto pela ação de milícias de 
proprietários rurais que agiam com a benevolência do Estado. 
Nesse sentido, o Relatório Figueiredo (o mais importante do-
cumento de denúncia a esses crimes) revela a matança de tribos 
inteiras, torturas, assassinatos, prostituição, trabalho escravo, 
apropriação e desvio dos recursos para o patrimônio indíge-
na, além das inoculações propositais de varíola e da doação de 
alimentos envenenados (Schwarcz; Starling, 2015). A questão 
indígena revela a continuidade dos processos de genocídio e 
epistemicídio dos séculos XVI na sociedade brasileira.

Segundo Daniel Munduruku (2012), é dessa conjuntura 
que nasce o movimento indígena brasileiro na década de 
1970. Nessa época, a Igreja Católica mudou radicalmente de 
posicionamento em relação à população indígena e passou 
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a defendê-la, com base na ação pastoral. Assim, foi criado, 
em 1972, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que 
agiu como parceiro político dos povos originários, atuando 
na realização de assembleias com lideranças indígenas de di-
ferentes regiões do país. É com base nessa experiência que 
começa a se formar uma consciência nacional pan-indígena,  
que colocava suas demandas em âmbito nacional e que per-
mitiu a ressignificação do termo “índio” como definidor de 
uma identidade nacional indígena voltada para a ação políti-
ca. Essa articulação criou as bases para a fundação da União 
das Nações Indígenas (UNI) em 1982. Essa tomada de cons-
ciência foi fundamental para a apropriação dos mecanismos 
e instrumentais teóricos ocidentais, evidenciando o caráter 
educador desse movimento (Munduruku, 2012), que viria a 
acontecer de forma mais explícita na concretização da pre-
sença indígena nas universidades públicas no século XXI.

Em resumo, este capítulo apresentou um breve panorama 
histórico da constituição do sistema universitário brasilei-
ro tomando por base os eixos de subordinação de gênero e 
raça. Seu surgimento parte do regime colonial, fortemen-
te influenciado por uma sociedade racista e sexista que  
começava a se aproximar das discussões supostamente cien-
tíficas da eugenia e do darwinismo social. Já no século XX, 
as elites brancas brasileiras repensaram as teorias raciais 
para possibilitar o desenvolvimento do país no cenário in-
ternacional tendo como única saída o embranquecimento 
da população. Nesse contexto, as universidades públicas  
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cumpriram o papel de formar uma elite intelectual e cons-
truir a alta cultura do país segundo os modelos importados 
da Europa. A partir dos anos 1930, seus projetos vão se diver-
sificando, com planos de fortalecimento de elites regionais, 
modernização do país, formação de quadros dirigentes, en-
tre outros; mas quase sempre com base na mesma estrutura: 
aglutinação de faculdades já existentes.

Fato é que seu desenvolvimento foi, muitas vezes, inter-
rompido em nome de mudanças imperiais no sistema-mundo 
moderno/colonial, como na modificação da concepção na-
poleônica de faculdades no período colonial, passando pelo 
debate em torno da implementação do modelo humbold-
tiano alemão voltado para o ensino, pesquisa e extensão até 
a adoção do modelo estadunidense marcado pela estrutura 
departamental. Além disso, conflitos internos também as 
impactaram diretamente, como a formação de regimes au-
toritários, que impuseram ideologias e políticas educacionais 
que acentuaram ainda mais suas desigualdades. Vale lembrar 
a constituição do mito da democracia racial, evocado como 
forma de sociabilidade cordial para mascarar os conflitos e as 
desigualdades raciais por meio do discurso oficial do Estado, 
que até apagou a categoria raça dos censos nacionais (Carva-
lho, 2003, 2019; Nascimento, 2019).

Embora a opressão fosse ferrenha, a população sempre 
manteve uma forte demanda pela educação, articulada em 
movimentos sociais como o movimento estudantil, o mo-
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vimento negro e o movimento feminista; movimentos que, 
mesmo sob a repressão da ditadura, se organizaram na luta 
por direitos civis políticos. Até a redemocratização do país, a 
inclusão no nível superior de ensino não foi pensada e nem foi 
tema de políticas públicas, mas é possível notar transforma-
ções nos sujeitos que participaram desses espaços. Durante o 
século XX, as mulheres brancas alcançaram grande parte dos 
espaços dentro das universidades públicas brasileiras, movi-
mento que não aconteceu para homens e mulheres negros/as 
e indígenas, que passaram a ser representados/as nessas ins-
tituições por um/a ou outro/a membro/a de seu grupo; uma 
ascensão coletiva foi impossibilitada. 



Os caminhos da descolonização 
epistêmica nas universidades públicas 

brasileiras

Até o final da ditadura militar, o desenvolvimento do 
país só havia sido pensado tomando por base a moderni- 
zação eurocêntrica, firmada em um ideal de progresso po-
lítico e econômico que tinha os olhos nos países do Norte 
global. Nesse sentido, o período de redemocratização marca 
uma certa mudança na postura do Estado. Não que ele tenha 
abandonado as políticas neoliberais de desenvolvimento da 
economia capitalista, mas, a partir da Constituição de 1988, 
é possível afirmar que existe uma preocupação com a pro-
moção da justiça social. Ironicamente, esse período também 
é marcado por uma crise mundial das universidades, com o 
acirramento de problemas relativos ao financiamento e a le-
gitimidade dessas instituições. 

Segundo Boaventura de Souza Santos (2010), no final do 
século XX, as academias enfrentam três crises diferentes: uma 
institucional e outras duas de hegemonia de legitimidade. A 
crise institucional é fruto da contradição entre a necessidade 
de autonomia para a definição de seus valores e objetivos e a 
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pressão crescente para submetê-los a critérios de produtividade 
e eficácia de natureza capitalista. O principal problema dessa 
questão é a dependência financeira das universidades públi-
cas em relação ao Estado, que tem reduzido seu compromisso 
político com essas instituições. No Brasil, principalmente no 
período de redemocratização, a defesa da autonomia das 
universidades acabou reforçando a criação de mercados de 
serviços universitários; a garantia de sua soberania esteve lado 
a lado da privatização (Rita, 2015; Santos, B., 2010).

Já a crise de hegemonia está associada à contradição en-
tre seu papel tradicional de produção de alta cultura, saberes 
científicos e humanísticos exemplares associados ao projeto 
e funções de dominação das elites desde a idade média e a 
produção de padrões culturais médios e conhecimentos ins-
trumentais, voltados para a qualificação de mão de obra para a 
economia. Por último, a crise de legitimidade está diretamen-
te associada às lutas por reconhecimento, que contestaram o 
caráter consensual dessas instituições. Os principais pontos 
de articulação da crise são a hierarquização dos saberes es-
pecializados, mediante a restrição de acesso e a credenciação 
de competências por meio de sistemas meritocráticos, e a 
exigência de democratização das universidades, para que esta 
garanta igualdade de oportunidade baseada em gênero, raça 
e classe (Santos, B., 2010).

Nesse ponto, a crise universitária se depara com um novo 
paradigma de conflito político do final do século XX: as  
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lutas por reconhecimento. Para a filósofa Nancy Fraser (2002, 
2006), a desestabilização das posições binárias de classe 
coincide com o fortalecimento e articulação de novas formas 
de identificação social, que se articulam em novos movi-
mentos sociais. Os feminismos, os movimentos negros e da 
comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, 
intersexuais, assexuais e outras possibilidades de identifi- 
cação sexual e de gênero (LGBTQIA+) são alguns exemplos. 
Nessa perspectiva, ganham relevância a politização genera-
lizada da cultura e o ressurgimento da política de estatuto, 
relacionadas a questões de representação, identidade e dife-
rença. Assim, a luta por justiça social ocorre em duas frentes: 
contra a dominação cultural e pelo reconhecimento da dife-
rença, por meio da identidade de grupo (Fraser, 2002, 2006).

No entanto, a emergência dessa nova forma de ação 
política caracteriza um dilema, um no qual ela tem sido con-
traposta a outra forma de promoção da justiça social: as lutas 
por redistribuição. Nessas lutas, a injustiça tem sido perce-
bida como estritamente econômica e estaria impregnada na 
estrutura política-econômica da sociedade. Os problemas 
que essa teoria constrói giram em torno da marginalização 
econômica, da exploração, da privação, e o remédio para tais 
injustiças seria uma reestruturação política-econômica. O di-
lema da redistribuição-reconhecimento, então, se caracteriza 
na escolha de uma ou outra forma de promoção de justiça 
social. Para Fraser (2002, 2006), a solução estaria na pro- 
moção de uma forma de justiça bidimensional, enfocando 
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tanto a questão da justiça através da redistribuição quanto 
pela via do reconhecimento, de um modo que seja possível 
combater opressões bivalentes como gênero e raça. É nessa 
perspectiva que enxergo a promoção da descolonização epis-
têmica e antirracista das universidades públicas brasileiras 
após a redemocratização. 

Neste capítulo serão abordados os projetos de descoloni-
zação epistêmica das universidades públicas brasileiras após a 
redemocratização do país, consolidada com a Constituição de 
1988. Para tal, é necessário uma apresentação das mudanças 
legislativas do Estado, bem como das lutas dos movimentos 
negros, feministas e indígenas por reconhecimento e redistri-
buição, essenciais para a implementação de cotas raciais no 
ensino superior e para concursos públicos, e da implemen-
tação de projetos como o UFGinclui, o Diálogo de Saberes 
e as Licenciaturas Interculturais. Ao final, faço balanço das 
transformações geradas por essas lutas sociais pensando tais 
instituições tomando como base o conceito de zonas de con-
tato (Pratt, 1999). 

Da redemocratização ao começo do século XXI

A redemocratização do país foi marcada pela promul-
gação de uma nova constituição no ano de 1988. Em seu 
processo de elaboração, a Carta incorporou estruturas de-
mocráticas como o Fórum da Educação na Constituinte, 
responsável por incluir o art. 207 do texto final. Ele diz 
respeito aos princípios organizacionais das universidades 
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no país, concedendo-lhes autonomia didático-científica, 
administrativa, de gestão e também estabelecendo o princí-
pio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
Dessa forma, ela incorporou princípios contrários à reestrutu- 
ração do capitalismo, evitando medidas como a globalização 
da economia, redução do aparelho estatal e privatização de  
serviços sociais (Mazzilli, 2011).

No entanto, os interesses conflitivos em torno das relações 
que essa Constituição estabeleceu se mantiveram, fazendo 
com que sua reforma se iniciasse a partir de sua aprovação. 
O próprio art. 207 sofreu inúmeras tentativas malogradas de 
emenda, frustradas pela ação de parlamentares, setores orga-
nizados da sociedade civil e pela elaboração da Lei nº 9.394, 
de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB). Contraditoriamente, essa mesma LDB abriu espaço 
para uma nova tipologia de instituições superiores: os Cen-
tros Universitários e os Institutos Superiores de Educação, 
que mantêm o modelo francês de organização, voltado ape-
nas para o ensino, deixando de lado a pesquisa e a extensão. 
Essa medida favoreceu principalmente o setor privado, que, 
a partir de então, reduziria os custos de manter três funções 
associadas (Mazzilli, 2011).

Segundo Carlos Benedito Martins (2009), isso se reflete 
na diversificação institucional do ensino superior no Brasil 
nos anos 1990. O mesmo autor afirma que essa transfor- 
mação pode ser sentida tanto nos níveis administrativos 
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quanto no público que frequenta as universidades, chaman-
do a atenção para o aumento significativo de mulheres e 
alunos/as que já estavam no mercado de trabalho. Esse perío- 
do também é marcado por uma grande expansão do setor 
privado, que foi beneficiado pela LDB e pelas políticas neoli-
berais adotadas após a redemocratização. De 1980 até 1998, 
as universidades públicas aumentaram seu número em 135% 
(de 65 para 153), enquanto as particulares cresceram 280% 
(de 20 para 76). Além disso, no que diz respeito às insti- 
tuições isoladas, a proporção passou a ser de 15% públicas 
para 75% privadas.

Dessa forma, fica evidente como políticas neoliberais 
informaram os rumos da educação superior no Brasil na dé-
cada de 1990. Os governos de Fernando Collor de Mello e 
Fernando Henrique Cardoso foram marcados pela privati- 
zação e reestruturação de instituições federais, congelamento 
de salários e redução orçamentária. Além disso, a expansão 
conquistada durante a década de 1990 não significa uma uni-
versalização da formação superior. Apesar da diversificação, 
ela continua elitista, incluindo ainda novos mecanismos de 
discriminação e distinção social, como nas dicotomias entre 
universidades/faculdades isoladas, cursos de elite/cursos de 
massa, graduação/pós-graduação; situação que acabou crian-
do grupos “excluídos do interior” (Bourdieu; Champagne, 
1997; Martins, 2009).
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Também é preciso lembrar a continuação dos eixos de 
subordinação de gênero e raça, mantidos por meio da colo-
nialidade do poder. Nesse sentido, um caso emblemático para 
essa discussão aconteceu em 1998 e evidenciou a dinâmica 
conflitiva das relações travadas no espaço universitário. Nesse 
ano, Arivaldo de Lima Alves (2001), então estudante de dou-
torado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 
Universidade de Brasília, foi reprovado pelo Prof. Dr. Klass 
Woortman na disciplina Organização Social do Parentesco.22 
Único estudante negro do programa, Alves relata como tinha 
que lidar com olhares inquisidores que o deslocavam do seu 
lugar intelectual e político dentro da universidade e como 
o caso escancarou o racismo institucional, que colocava em 
questão sua competência profissional. Para ter sua avaliação 
revista, ele teve que encarar quatro instâncias em processos 
internos. O silêncio da unidade sobre o seu caso e demons-
trações mais evidentes ainda de racismo.

Acredito que a suposta inferioridade intelectual 
que me foi atribuída por um professor doutor, de 
um Programa de Pós-Graduação em Antropolo-
gia Social, classificado como de excelência, esteve 
amalgamada a uma disputa por verdades científicas 
sobre a diferença não civilizada, incompreensível, im-
pensável, imponderável, representada em meu corpo, 

22 Após o “Caso Ari”, como ficou conhecido o episódio de racismo praticado 
contra Arivaldo de Lima Alves na UnB, o professor José Jorge de Carvalho e 
a professora Rita Segato elaboraram uma proposta de cotas raciais para a 
instituição. Essa universidade foi a primeira a aprovar tal estatuto, no dia 6 
de julho de 2003, e influenciou a elaboração da Lei de Cotas para o Ensino 
Superior em âmbito nacional (Carvalho, 2001; Carvalho; Segato, 2002).
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em meu texto ainda amadurecendo. Para o outro 
branco, senhor de si, intocável em sua experiência 
e prestígio acadêmico, era preciso me deter com 
seu desprezo, com seu conhecimento científico não 
questionado. Submisso, eu deveria, primeiro, ter 
apreendido e assimilado o que esse outro enunciou 
sobre minha diferença que nunca foi aceita, muito 
menos considerada discutível, apenas neutralisável. 
(Alves, 2001, p. 312, grifo no original).

Ao interpretar sua experiência de violência, o autor evoca 
também uma dimensão histórica. Em minha compreensão, a 
“diferença não civilizada” citada por Arivaldo Lima refere-se 
sobretudo à diferença colonial. Entendida como uma dife-
rença ontológica criada pelo sistema colonial para legitimar a 
dominação, exploração e o conflito utilizados para controlar 
os meios de existência social: o trabalho e seus produtos; a 
natureza e seus recursos de produção; o sexo e seus produtos 
e recursos de reprodução; a subjetividade e seus produtos; 
e a autoridade e seus instrumentos (Quijano, 2010). Dessa 
forma, a diferença colonial é articulada num episódio de 
violência epistêmica, que implicaria desrealização do corpo 
negro como sujeito de conhecimento, demarcando uma fron-
teira de pertencimento e exclusão.

Assim, a experiência de violência vivenciada por ele não 
é apenas individual. Ela faz eco a uma memória coletiva e 
a eixos de subordinação diretamente ligados a um passado 
marcado pela dominação colonial:



SUMÁRIO   138

Minha voz subalterna fala então não apenas de 
uma opressão econômica e racial, mas também de 
um passado histórico de inacessibilidade a cam-
pos de saber e poder legitimados, da contenção 
de símbolos e valores negro-africanos, da restri-
ção à categorias e conceitos que traduzam minha 
experiência como intelectual negro na academia 
brasileira. (Alves, 2001, p. 284).

A continuidade da discriminação sistemática contra a 
população negra e indígena só foi confrontada oficialmen-
te na virada do século XX para o XXI. Em 2001, na ocasião 
da realização da III Conferência Mundial contra o Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata em 
Durban, o governo brasileiro mudou sua tradicional posição 
negacionista e admitiu abertamente a existência de discri-
minação racial no país. Foi um momento importantíssimo 
tanto para a promoção de políticas de ações afirmativas de 
reparação histórica como para o pensamento social brasilei-
ro, que pela primeira vez viu o discurso oficial do Estado se 
opor ao culturalismo que celebrava a mestiçagem e a aparen-
te democracia racial, marcada pelas relações de cordialidade 
inter-raciais (Carvalho, 2004).

Segundo Sueli Carneiro (2002), após a queda do muro de 
Berlin, as Conferências Mundiais realizadas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) se tornaram importantes fóruns 
para a elaboração de políticas públicas e a reorganização 
do mundo. No entanto, como afirma a autora, aquele even-
to poderia ser chamado de “a batalha de Durban” tamanha  
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polarização e conflito de interesses entre os países participan-
tes. Diante de seu passado epistemicida e genocida, os países 
ocidentais ameaçaram abandonar a conferência sempre que 
esta caminhava para o reconhecimento do tráfico transa-
tlântico como crime de lesa-humanidade e as reparações 
históricas à escravidão. O maior exemplo de unilateralismo 
foi dado pelos Estados Unidos, que, após ouvir críticas às 
práticas racistas e colonialistas do Estado de Israel, deixou o 
evento em forma de apoio àquele país.

Uma outra dimensão problemática constituiu 
um permanente não-dito, mas subentendido no 
posicionamento dos países ocidentais. Para além 
do objetivo de impedir a aprovação de qualquer 
proposta que abrisse brechas para reparações, estes 
também lutavam para impedir a condenação do 
passado colonial, sobretudo porque isso significaria 
o questionamento e a crítica aos fundamentos que 
justificaram o colonialismo e a expansão econômica 
do Ocidente: (a) a sua suposta superioridade racial 
e cultural; e (b) a convicção de sua missão civilizató-
ria em relação aos povos considerados inferiores, ou 
seja, a certeza de que acordaram os povos da Áfri-
ca para a civilização e destinaram os bens ociosos 
no continente africano para o progresso de toda a 
humanidade. Entendemos ser a persistência dessas 
visões um dos condicionamentos do fato de que o 
máximo que as delegações ocidentais se dispuse-
ram a aceitar como desculpas pelo passado colonial 
foi a admissão “eventuais males ou excessos” do 
colonialismo. (Carneiro, 2002, p. 212).
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Apesar disso, o evento foi uma avanço por conseguir apro-
var uma Declaração e um Plano de Ação, que, dentre outras 
várias medidas, ratificou o termo “afrodescendente” como 
oficial para as Nações Unidas e admitiu a urgência da im-
plementação de políticas públicas em diversas áreas, como 
saúde, educação, habitação, água potável, eletricidade etc. 
Além disso, esses documentos reconheceram a problemáti-
ca específica das mulheres afrodescendentes e as múltiplas 
formas de opressão que enfrentam. Isso deixa evidente que 
sua agenda foi muito mais ampla e não se limitou à política 
de implementação de cotas raciais, que tiveram destaque no 
Brasil (Carneiro, 2002).

Para além disso, a preparação e a própria participação do 
Brasil nessa conferência só foram efetivas graças à mobili- 
zação de lideranças de organizações negras e sindicais, que se 
articularam em torno do Comitê Impulsor Pró-Conferência. 
Elas foram responsáveis pela realização do Fórum Nacional 
de Entidades Negras para a III Conferência contra o 
Racismo, que elaborou documentos sobre os efeitos do 
racismo no Brasil e formou delegações para a participação 
na conferência. No âmbito internacional, também foram 
protagonistas na criação da Alianza Estrategica Afro-Latino 
Aericana y Caribenha Pró III Conferencia Mundial del 
Racismo, que, em conjunto com a Fundação Ideas (Chile) e 
outras organizações, convocaram a Conferencia Ciudadana, 
evento responsável por formar coalizões e influenciar as 
decisões da Conferência de Durban. 
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Esse momento foi especialmente marcado pelo prota-
gonismo das mulheres negras no combate ao racismo e à 
discriminação racial:

Compondo a maioria da delegação brasileira e 
concorrendo decisivamente para a provação dos pa-
rágrafos relativos aos afrodescendentes, as mulheres 
ofereceram contribuições originais que sensibiliza-
ram várias delegações governamentais de países da 
América Latina. (Carneiro, 2002, p. 211).

A participação das mulheres negras como sujeitos po-
líticos e epistêmicos revelou uma dimensão do racismo até 
então negligenciada nas políticas públicas: a opressão na 
intersecção entre raça e gênero. Sua presença corpo-política 
e geopolítica foi responsável por mover a linha abissal que 
produzia sua invisibilidade e irrelevância.

A Articulação [de Organizações de Mulheres 
Negras Brasileiras Pró-Durban] alertava para as 
múltiplas formas de exclusão social a que as mu-
lheres negras estão submetidas, em consequência 
da conjugação perversa do racismo e do sexismo, 
aos quais resultam em ‘uma espécie de asfixia so-
cial com desdobramentos negativos sobre todas 
as dimensões da vida. Esses se manifestam em 
sequelas emocionais com danos à saúde mental e 
rebaixamento da autoestima; numa expectativa de 
vida menor, em cinco anos, em relação às mulheres 
brancas; num menor índice de nupcialidade; e so-
bretudo no confinamento nas ocupações de menor 
prestígio e remuneração’. (Carneiro, 2002, p. 210).
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Esse episódio evidencia a importância dos movimentos 
sociais na implementação de políticas de ações afirmativas; 
uma história comumente apagada quando descrita com o 
Estado como ator principal. Concordo com Nilma Gomes 
(2012), que reconhece nos movimentos negros sujeitos políti-
cos que produzem e são produtos de experiências sociais que 
ressignificam a questão racial na história do Brasil e, portan-
to, são sujeitos de conhecimento. Por isso, antes de adentrar 
no campo das políticas de ações afirmativas implementadas 
ao longo do século XXI, dedico as próximas páginas ao res-
gate histórico dos movimentos negros e a luta pela educação.

O movimento negro educador: um resgate histórico

Segundo Nilma Gomes (2012, 2017), as entidades negras 
têm dado uma atenção especial à luta pela educação ao lon-
go de sua trajetória. Entendida como um direito conquistado 
gradualmente pelos movimentos que lutam pela democracia, 
a educação representa uma possibilidade de ascensão social e 
diálogo entre diferentes tipos de conhecimento que formem 
cidadãos/ãs que se posicionem contra toda forma de discrimi-
nação. Além disso, o engajamento pela formação educacional 
visa combater alguns dos principais problemas que têm afli-
gido a população negra no Brasil: o analfabetismo, a lenta 
inserção nas instituições oficiais de ensino e, consequente-
mente, sua precarização no mercado de trabalho.

Dentro da vasta contribuição dos movimentos negros para 
essa temática, Gomes (2012, 2017) indica algumas iniciativas 



SUMÁRIO   143

de destaque, que utilizo aqui para caracterizar a luta da popu-
lação negra pela educação e sua descolonização. A primeira 
delas é a imprensa negra do final do século XIX até mea-
dos do século XX, com a emissão de jornais como O Xauter  
(1916), O Kosmos (1924-1925), A Voz da Raça (1933-1937),  
Tribuna Negra (1935), Cruzada Cultural (1950-1966), entre ou-
tros. Eles/as romperam com o imaginário racista do Império 
e da República Velha, abordado no Capítulo 2. Essas publi-
cações tinham, por si só, um papel educativo, informando e 
politizando a população negra sobre sua condição e vias de 
integração na sociedade da época. Além disso, vários núme-
ros defendiam a possibilidade de ascensão social por meio da 
educação. Essas produções eram instrumento de formação e 
luta diante da sociedade, que ia transformando as relações 
estabelecidas no sistema escravocrata mediante um ideal não 
menos racista de eugenia.

A autora também reconhece a atuação da Frente Negra 
Brasileira, uma associação de caráter político, informativo, re-
creativo e beneficente, que foi criada em 1931 em São Paulo 
e aspirava tornar-se uma articulação nacional. Composta por 
vários departamentos, a associação buscava tanto integrar a 
população negra à vida social, política e cultural quanto pro-
mover a educação e o entretenimento de seus/suas membros/
as. Em 1936, chegou a se tornar um partido, mas foi extinta 
em 1937 em razão do golpe de Estado de Getúlio Vargas, que 
decretou a ilegalidade de todos os partidos políticos (Gomes, 
2012, 2017).
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Outra importante iniciativa foi o Teatro Experimental do 
Negro (TEN), que atuou de 1944 até 1968, fundado por Ab-
dias Nascimento. Seu objetivo era combater a discriminação 
racial por meio da formação de atores/atrizes e dramaturgos/
as negros/as. Além disso, a iniciativa também alfabetizava 
seus participantes, que, em geral, vinham das camadas mais 
populares da sociedade: operários/as, trabalhadores/as do-
mésticos/as, moradores/as de favelas sem profissão definida, 
entre outros/as. Mais do que isso, o TEN oferecia à população 
negra uma nova atitude com a qual pudessem problematizar 
o espaço que ocupavam na sociedade. Ele foi fundamental 
para combater a prática do blackface, que era comum na classe 
teatral da época, e para revelar grandes atores e atrizes como 
Ruth de Souza, Léa Garcia e Milton Gonçalves. Conjunta-
mente, o TEN também editou um jornal chamado Quilombo 
(1948-1950), que divulgava as demandas políticas da compa-
nhia, como o ensino gratuito para todas as crianças, admissão 
da juventude negra nas escolas secundárias e nas universida-
des, combate ao racismo por meio de medidas culturais, entre 
outras (Gomes, 2012, 2017).

Além disso, o sociólogo Mário Augusto da Silva (2018) 
evidencia como intelectuais negros e negras fizeram parte da 
formação da escola paulista de sociologia ao estabelecerem 
relações com intelectuais como Florestan Fernandes, Roger 
Bastide, Octavio Ianni e Paula Beiguelman, entre outros/as. 
Nas décadas de 1950 e 1970, por meio da Associação Cultural 
do Negro (ACN) (1954-1956), o movimento negro forneceu 
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aos/as intelectuais uspianos/as um espaço de formação no 
qual puderam repensar suas teses perante a intelectualidade 
negra. Essas trocas foram marcadas por condições de desse-
melhança, principalmente pelo difícil acesso dos/as ativistas 
negros/as à universidade.

No final da década de 1970, várias entidades negras se 
articularam de forma inédita, construindo uma organização 
de caráter nacional para combater os constantes episódios 
de silenciamento e discriminação racial ocorridos durante 
a ditadura militar. Em 1978, surgiu o Movimento Unifica-
do Contra a Discriminação Étnico Racial (MUCDR), que 
foi rebatizado, em 1979, como Movimento Negro Unificado 
(MNU), nome que utiliza até hoje. Desde sua criação, o tra-
balho e a educação foram pautas centrais da organização, que 
foi responsável pela formação de uma geração de intelectuais 
negros/as (Gomes, 2012, 2017).

Com a reabertura política do país a partir da década de 
1980, o perfil do movimento negro passou a se configurar 
com ênfase especial na educação. Alguns ativistas consegui-
ram se graduar e cursar a pós-graduação, nas quais iniciaram 
uma trajetória acadêmico-política. Como intelectuais en-
gajados dedicaram seus trabalhos à análise do/a negro/a no 
mercado de trabalho, no racismo das práticas educacionais 
e nos livros didáticos, discutiram também a importância da 
história da África nos currículos e desenvolveram pedagogias 
com enfoque multirracial. Alguns deles/as foram os/as já  
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citados/as Lélia Gonzáles, Henrique Cunha Junior, Ana Célia 
da Silva e Ivan Costa Lima, entre outros e outras.

Até a década de 1980, o movimento negro atuava com 
base em um discurso mais universalista no que diz respeito 
à educação. No entanto, considerando a constatação de que 
as políticas públicas com caráter universalista não impacta-
vam a realidade da população negra, seu discurso começou 
a mudar. A partir daí, ele se desenvolveu com foco nas ações 
afirmativas, que já eram discutidas há algum tempo no inte-
rior da militância. É dessa época o primeiro projeto de cotas 
raciais proposto no Brasil. Em 1983, o então deputado Abdias 
Nascimento (PDT/RJ) propôs, por meio do Projeto de Lei nº 
1.332, a reserva de pelo menos 20% de vagas para homens 
negros e 20% de vagas para mulheres negras nos órgãos de 
administração pública nos níveis municipal, estadual e fede-
ral. Embora o projeto tenha sido aprovado nas comissões de 
Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e de 
Finanças, acabou arquivado em 1989, antes de ser apreciado 
no Plenário da Câmara dos Deputados (Gomes, 2012, 2017; 
Mello; Resende, 2019).

A partir da década de 1990, as ações do movimento negro 
extrapolam os ambientes de militância política e o círculo 
dos pesquisadores interessados/as no assunto. A releitura e 
ressignificação emancipatória da raça pelo movimento a co-
loca como tema central na sociedade brasileira e nas políticas 
do Estado. Em 1995, no dia 20 de novembro, foi realizada 
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a Marcha Nacional Zumbi dos Palmares contra o Racismo, 
pela Cidadania e a Vida. Essa marcha entregou ao presidente 
da República o Programa para a Superação do Racismo e da 
Desigualdade Étnico-Racial, que, dentre outras demandas, 
apresentava a de ações afirmativas para a educação e o mer-
cado de trabalho. O final dessa década e o começo do século 
XXI também foram marcados pela já mencionada prepa- 
ração e realização da Conferência de Durban (Gomes, 2012).

A partir dos anos 2000, a institucionalização do movi-
mento negro começa a criar transformações no interior do 
Estado, como a criação da Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (Seppir) em 2003. No plano educacio-
nal e acadêmico, destaca-se a criação Associação Brasileira 
de Pesquisadores Negros (ABPN), em 2000, e a inclusão do 
ensino de história e cultura afro-brasileira por meio da Lei 
nº 10.639, sancionada em 2003 e, mais tarde, alterada pela 
Lei nº 11.645/08, que inclui também a temática da cultura 
indígena em 2004 (Gomes, 2012).

A interseccionalidade de raça e gênero tem sido uma das 
bases deste estudo. Como visto, a atuação das mulheres negras 
foi fundamental na luta pela educação e a descolonização do 
conhecimento no Brasil. Por isso, acredito que também seja 
necessário trazer uma abordagem sobre o feminismo nes-
se processo, pois a crítica feminista à ciência e à sociedade 
como um todo produziram uma série de transformações nas  
universidades.
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Os feminismos e os movimentos de mulheres na 
construção da descolonização epistêmica

Usualmente, o movimento feminista é divido em três on-
das, que caracterizam suas demandas políticas e formas de 
ativismo. Segundo Djamila Ribeiro (2018), a primeira onda 
teve início no Brasil no século XIX e suas reivindicações 
estavam voltadas para a participação na vida pública e o di-
reito ao voto. Ela se organizou em torno da figura de Nísia 
Floresta (1810-1885) e da Federação Brasileira pelo Progres-
so Feminino, fundada em 1922, uma organização que lutava 
principalmente pelo sufrágio feminino e pelo direito ao tra-
balho sem autorização do marido.

A segunda onda surge em um momento de crise da de-
mocracia, no início da década de 1970. Nesse período, vários 
grupos se organizaram; o Movimento Feminino pela Anistia 
(1975) e o jornal Brasil Mulher, que circulou até 1980, foram 
algumas das iniciativas mais importantes. Uma das carac-
terísticas dessa onda foi a presença de mulheres ligadas à 
academia, em especial professoras universitárias. Nesse sen-
tido, o livro O segundo sexo, de Simone de Beuvoir, publicado 
em 1949, tem uma importância central por desnaturalizar o 
ser mulher; e faz isso tomando por base a oposição de sexo 
e gênero, na qual o primeiro seria natural e o segundo so-
cialmente construído, demonstrando a impossibilidade de 
atribuir valores e comportamentos sociais às mulheres como 
biologicamente determinados. Essas mulheres produziram 
trabalhos de cunho descritivo e de denúncia, além de lutar 
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pela valorização do trabalho da mulher, contra a violência 
sexual, o direito ao prazer e também combateram a ditadura 
militar (Louro, 1994; Ribeiro, 2018).

As décadas de 1960 a 1980 também foram marcadas 
pela emergência do feminismo negro no Brasil e no mundo. 
Embora as mulheres negras já desafiem o sujeito universal 
“mulher” no feminismo há muitos anos, é nessas décadas que 
surgem organizações e coletivos marcados pela intersecção 
entre gênero e raça. Elas denunciam sua invisibilidade den-
tro do feminismo, demonstrando como a categoria “mulher” 
tem expressado apenas as demandas das mulheres brancas de 
classe média, o que reflete nas pautas do movimento. 

A situação da mulher negra era radicalmente di-
ferente da situação da mulher branca. Enquanto 
àquela época mulheres brancas lutavam pelo direi-
to ao voto e ao trabalho, mulheres negras lutavam 
para ser consideradas pessoas. (Ribeiro, 2018, p. 35).

Com base na percepção de que sua tomada de consciência 
ocorre, antes de tudo, por meio da raça, as mulheres negras 
têm atribuído um processo de enegrecer o feminismo às suas 
trajetórias dentro do movimento feminista, buscando assina-
lar a presença da identidade branca, ocidental e eurocêntrica 
na formulação clássica do movimento, bem como a insufi- 
ciência de teoria e prática feministas para integrar as diferen-
tes expressões do feminino (Carneiro, 2003; Gonzalez, 1988a). 
Para além disso, a crítica das mulheres negras tem fortalecido 
o feminismo política e epistemologicamente, com base em 
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novas formas de ativismo e inovações teórico-metodológicas 
que permitam focalizar as múltiplas situações de opressão se-
gundo uma perspectiva interseccional, capaz de abordar raça, 
gênero, sexualidade, geração, entre outras (Piscitelli, 2008).

Outro grupo de mulheres também começa a lutar por seu 
espaço na década de 1980. Nesse período, as mulheres indíge-
nas começaram a se organizar e a questionar sua invisibilidade 
perante  a antropologia, a Igreja, as ONG, ao Estado e ao pró-
prio movimento, que via suas demandas como influências 
do feminismo e alheias às culturas indígenas. No entanto, a 
denúncia contra a violência física, a violação de direitos huma-
nos, a mortalidade materna e a demanda por saúde e direitos 
reprodutivos partia de sua própria realidade, que combina 
múltiplas opressões. Essa questão é evidenciada por Eliane  
Potiguara (2002, p. 225), ao rememorar a trajetória do movi-
mento indígena na preparação para a Conferência de Durban:

Nós mesmas sentíamos os olhares questionadores 
quando distribuíamos o polêmico Jornal do Grumin 
[publicação da Rede Grumin de Mulheres Indí-
genas, criada em 1986], em um encontro sobre 
hidrelétricas em Altamira, Pará. Lembro que um lí-
der indígena nos mandou ir para a cozinha ou ficar 
fora das assembleias segurando os filhos no colo, 
inclusive o dele! Mas a guerreira Tuíra mostrou o 
facão para um empresário, dono da hidrelétrica que 
ameaçava a vida dos kaiapós do Pará. Acredito que 
aí se abriu uma brecha para a mulher indígena, em-
bora ainda hoje tenhamos que pressionar para que 
as políticas públicas incluam a questão de gênero.
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A terceira onda, por sua vez, surge na década de 1990, 
impulsionada pela figura de Judith Butler. Nessa fase, os pa-
radigmas levantados pelas ondas anteriores são colocados em 
questão, com ênfase na micropolítica e na contestação do dis-
curso universal, mostrando as exclusões produzidas por ele. 
A representação política firmada na universalização da cate-
goria “mulher” foi feita com base na identidade da mulher 
branca das classes médias, o que gerou, então, a invisibilidade 
de outras formas de opressão como as baseadas em raça e clas-
se. Dessa forma, ganham força as análises interseccionais, que 
evidenciam o entrelaçamento de diferentes eixos de subor-
dinação e possibilitam a representação das mulheres negras, 
indígenas, não ocidentais, operárias, lésbicas etc. na teoria fe-
minista. Além disso, outra questão fundamental dessa onda 
é a desconstrução das teorias feministas e das representações 
do gênero como uma categoria binária (Ribeiro, 2018).

A partir da segunda e da terceira onda, os trabalhos ba-
seados nos estudos de gênero e no feminismo acadêmico 
sofreram uma transformação, passando a elaborar novos pa-
radigmas com base no debate e na crítica às teorias sociais 
“clássicas” (Louro, 1994). Por isso emergem, nas décadas de 
1980 e 1990, epistemologias feministas reivindicando o 
corpo como lugar de conhecimento, em oposição ao conhe-
cimento descorporificado do Ego Cogito cartesiano, uma das 
bases dos processos de violência epistêmica produzidos pela 
epistemologia ocidental a partir do século XVI.
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Alguns projetos epistemológicos feministas partem do 
standpoint, tese de que a posição no mundo como mulheres 
torna possível uma interpretação distinta da realidade, evi-
denciando as falhas e as perspectivas unidimensionais da 
teoria hegemônica, construída sob uma perspectiva mas-
culina, branca, heterossexual e eurocêntrica. Assim, elas 
combatem a imagem abstrata, racional e universal da teoria 
científica tomando por base diferentes experiências sociais. 
Por isso elas aparecem aqui no plural, pois as epistemolo-
gias feministas não são um grupo homogêneo de teorias. 
Elas estão reunidas aqui pela sua problematização e preo-
cupação comum com as questões de gênero que envolvem 
o saber, o conhecimento, o fazer científico, as formas de 
pensar o conhecimento e a ciência (Ketzer, 2017). Assim, as 
vantagens epistêmicas do locus de enunciação “mulher” são 
atravessadas por outros marcadores resultando em diferentes 
posições epistêmicas, como as feministas brancas ociden-
tais (Fausto-Sterling (2002), Haraway (2009), Löwy (2015)), 
não ocidentais (Narayan (1997), Oyěwùmí (2018)), negras 
(Collins (2016), Carneiro (2002, 2003, 2005, 2018)), latino- 
-americanas (Gonzalez (1988b), Lugones (2008)), entre outras.

Apesar de seu grande desenvolvimento, as epistemologias 
feministas ainda encontram problemas para se institucio-
nalizar nas universidades públicas brasileiras. Entre esses 
obstáculos, podem ser citados a inserção nos currículos, um 
meio acadêmico conservador e uma visão que as enquadra 
como uma área específica, que poderia ser ignorada pelas teo-
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rias gerais. Além disso, as potencialidades epistêmicas de seus 
locus de enunciação comumente vêm acompanhadas de de-
safios impostos pelos contextos de trabalho acadêmico, o que 
faz que eles, muitas vezes, sejam obrigadas a fazer escolhas 
dolorosas, como abrir mão de suas identidades ou assumi-las 
e permanecerem como outsiders nesses espaços (Collins, 2016; 
Narayan, 1997).

É com base nesse panorama que compreendo os avanços 
na descolonização epistêmica e antirracista gerada pelos 
estudos de gênero, pelos movimentos feministas e de mulhe- 
res nas universidades públicas brasileiras. Sua intervenção 
nos espaços universitários se contrapõe à lógica da ciência 
ocidental de um saber construído por homens, brancos, hete-
rossexuais e fundamentados numa perspectiva eurocêntrica. 
A crítica feminista à ciência é fundamental para questionar 
os mitos da neutralidade científica, evidenciando as caracte-
rísticas sociais do/a pensador/a e sua produção tomando por 
base o seu lugar de poder dentro da estrutura social. Além 
disso, a forte presença de mulheres brancas e a crescente pre-
sença de mulheres negras e indígenas nas universidades23 e 
na produção científica brasileira têm intensificado a descolo-

23 Segundo o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades 
(CEERT), em 2018, o percentual de mulheres brancas com ensino superior 
completo (23,5%) é 2,3 vezes maior do que o de pretas ou pardas (10,4%). 
Disponível em: https://ceert.org.br/noticias/educacao/21396/ibge-ap 
enas-10-das-mulheres-negras-completam-o-ensino-superior. Acesso em:  
ago. 2020.
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nização epistêmica, uma vez que esse movimento não se faz 
com sujeitos hegemônicos.

Até aqui, foram assinaladas algumas mudanças nas 
universidades no final do século XX e começo do XXI, res-
saltando o papel dos movimentos negros e feministas como 
sujeitos históricos no desencadeamento da descolonização 
epistêmica. Identifico sua ação com base na descolonização 
antirracista e antissexista. Com isso posto, passo agora aos 
projetos de descolonização que estão sendo implementados 
nas universidades brasileiras. 

O Movimento Negro de Base Acadêmica e o Programa 
UFGinclui

A partir dos anos 2000, na ausência de uma lei de caráter 
nacional, várias universidades públicas começaram a imple-
mentar programas autônomos de ações afirmativas, inclusive 
a Universidade Federal de Goiás (UFG), que, em 2008, im-
plementou o programa UFGinclui. A história dessa iniciativa 
ressalta mais uma vez a importância da militância do movi-
mento negro para a implementação de ações afirmativas, em 
especial do Movimento Negro de Base Acadêmica, principal 
sujeito político e de conhecimento no processo de efetuar 
políticas de ações afirmativas e a reestruturação do ensino 
superior brasileiro (Santos, M., 2016).

Para Alex Ratts (2011) e Mariza Fernandes dos Santos 
(2016), o Movimento Negro de Base Acadêmica começa 
a se articular ainda no começo da década de 1970, quando 
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intelectuais negros/as que estavam nas universidades públi-
cas começam a se apropriar desse espaço para se organizar e 
questionar o racismo acadêmico. Tanto Santos quanto Ratts 
caracterizam esse movimento pela criação de organizações 
discentes e docentes, núcleo de estudos afro-brasileiros e co-
letivos de estudantes, entre outros.

Na UFG, a presença do Movimento Negro de Base Aca-
dêmica pode ser identificada a partir de 2000, quando o 
Prof. Joaze Bernardino Costa inicia uma discussão sobre as 
políticas de ações afirmativas com os/as estudantes do curso 
de Ciências Sociais. Com a chegada de professores e profes-
soras formados em outros centros e que tiveram contato com 
outros Movimentos Negros Acadêmicos, a presença dessa 
articulação é reforçada na UFG, ampliando os espaços e nú-
cleos de pesquisa e os estudos sobre relações raciais no Brasil 
(Santos, M., 2016).

A primeira proposta de ações afirmativas nessa univer-
sidade aconteceu em 2001, quando dois estudantes negros, 
Waldemir Rosa e Luciana de Oliveira Dias, chamaram a 
atenção dos professores Joaze Bernardino Costa (UFG), Alex 
Ratts (UFG) e Cleito Pereira (Ifteg-UFG) para o projeto Polí-
ticas da Cor na Educação Brasileira (PPCor), do Laboratório 
de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (LPPUERJ), com Financiamento da Fundação Ford. 
Com base nisso, e em conjunto com Kênia Costa (estudante 
da UFG) e Sônia Cleide Ferreira (líder da ONG Malunga), 
elaboraram o projeto Passagem do Meio: Qualificação de 
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Alunos Negros de Graduação para a Pesquisa Acadêmica na 
UFG (Santos, M., 2016).

O objetivo do projeto era promover a permanência de es-
tudantes negros/as de baixa renda na instituição e inseri-los/
as em bolsas de pesquisa como o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa Institucio-
nal Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) e o Programa 
de Bolsas para a Licenciatura (PROLICEN). Além disso, 
seu propósito também era ampliar a discussão sobre as re-
lações étnico-raciais e o debate sobre ações afirmativas na 
instituição em uma perspectiva interseccional, de forma que 
também estava prevista a distribuição das bolsas por gênero e 
a criação de um Núcleo de Estudos Africanos e Afrodescen-
dentes (NEAAD), que se consolidou em 2004. Desse modo, 
foram criados espaços de discussão sobre raça, gênero, sexua- 
lidade, racismo, história da África etc. por meio de grupos de 
pesquisa, fóruns de debates e grupos de estudos formados 
por professores/as orientadores/as, bolsistas e militantes do 
Movimento Negro. A participação de militantes é ressaltada 
como um caminho para que o projeto não se limitasse aos 
interesses da academia, mas também aos de toda a sociedade 
(Santos, M., 2016).

A implementação do projeto também foi importante para 
desvelar a suposta cordialidade racial da instituição, uma vez 
que parte da comunidade acadêmica reagiu a ele com comen-
tários preconceituosos em salas de aula e anotações racistas 
anônimas nos cartazes de divulgação. Apesar disso, o projeto  
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se manteve ativo entre 2002 e 2004. O encerramento do 
programa se deu no momento de ampliação das discussões 
sobre políticas de ações afirmativas na sociedade brasileira, 
que também foi marcado por uma proposta à reitoria de cotas 
para estudantes negros/as pelos coordenadores do Passagem 
do Meio e, também, pela organização dos/as estudantes que 
fizeram parte do projeto no Coletivo de Estudantes Negros(as) 
Beatriz Nascimento (CANBENAS), notadamente marcado 
pelo protagonismo feminino (Santos, M., 2016).

Essa primeira proposta de cotas não foi efetivada na 
universidade, fato que levou o NEAAD e o CANBENAS a 
elaborar uma segunda proposta de ação afirmativa chamada 
de Pré-Projeto de Ações Afirmativas para Estudantes e Do-
centes Negros(as) na UFG. Segundo Santos, M. (2016), ele 
previa a reserva de 20% das vagas para estudantes negros/as, 
considerando também a variável de gênero, em todos os cur-
sos de graduação. Além disso, o projeto tinha outras medidas 
como a inclusão da temática étnico-racial na instituição por 
meio das disciplinas e a reserva de vagas para pesquisadores/
as negros/as.

Contrariando a demanda de estudantes e professores/as 
negros/as, a reitoria tentou implementar o programa UFG 
inclui pela primeira vez em 2007. Na época, o projeto previa 
um bônus na nota da 2º fase do vestibular para estudantes de 
escolas públicas, a inclusão de 12,5% de candidatos de esco-
las públicas nos cursos de graduação e o aproveitamento da 
nota do ENEM para a pontuação alcançada na primeira fase. 
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Tal proposta causou a reação imediata do CANBENAS, do  
NEAAD e de diversas outras organizações da UFG, que 
também se organizaram por meio de uma página virtual, 
se engajaram em diversas reuniões com a reitoria e fizeram 
pressão interna e externa contra a iniciativa. Com isso, a im-
plementação do programa nesse formato foi suspensa em 
2007 (Santos, M., 2016).

Após o engajamento dos movimentos sociais e acadê-
micos com a UFG, foi apresentado um terceiro projeto 
chamado “Proposta de Criação de Ação Afirmativa para es-
tudantes oriundos de Escola Pública, Negros(as), Indígenas 
e Negros Quilombolas na Universidade Federal de Goiás”. 
Participaram da sua construção estudantes, professores/as e 
funcionários/as de vários departamentos. A nova proposta 
reservava 20% de cotas para alunos/as negros/as, 20% para 
estudantes de escolas públicas e criava duas vagas adicionais 
para indígenas e quilombolas nos cursos no quais houvesse 
demanda. Além disso, o projeto também implementava vá-
rias ações voltadas para a permanência dos/as estudantes, 
como bolsas e vagas na casa do estudante universitário. O 
projeto foi aprovado em 2008 (Santos, M., 2016).

O UFGinclui ainda sofreu mais alterações em 2012, após 
a sanção da Lei nº 12.711, que institui uma política de ações 
afirmativas para a graduação em âmbito nacional. A partir 
daí, o projeto foi adequado para atender os/as estudantes  
indígenas e quilombolas, criando uma vaga adicional em cada 
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curso em que houver demanda; e surdos, reservando quinze  
vagas para os/as candidatos/as no curso de Letras Libras. 
Além disso, foram criadas a União dos Estudantes Indígenas 
e Quilombolas (UNEIQ) e a comissão de acompanhamen-
to do UFGinclui, a Coordenadoria de Ações Afirmativas 
(CAAF), que tem realizado ações que extrapolam a ques-
tão da inclusão, produzindo campanhas para evidenciar 
e valorizar a presença da população negra, indígena, 
quilombola, portadora de deficiência e LGBTQIA+ na insti-
tuição, através de redes sociais, sites, campanhas publicitárias,  
outdoors nos campus, jornal institucional, panfletos, entre ou-
tros (Santos, M., 2016).

A Lei de cotas para o ensino superior

Segundo Chaiane Rosa (2014), as ações afirmativas surgi-
ram no Brasil em 1943, com a Lei dos 2/3, que determinava essa 
proporção mínima de trabalhadores brasileiros no governo 
de Getúlio Vargas. No entanto, elas só foram implementadas 
com o objetivo de inclusão racial a partir dos anos 2000, em 
razão da forte pressão e mobilização dos movimentos negros 
e a participação do país na Conferência de Durban (2001), 
na qual o Estado se comprometeu com as políticas de ações 
afirmativas para a população negra e indígena. Em 2002, o 
governo começa a se aproximar de seus compromissos crian-
do bolsas de estudos para negros/as em cursos preparatórios 
para o Instituto Rio Branco, instituindo o Programa Nacional 
de Ações Afirmativas (Lei nº 4.228), com o objetivo de incluir 
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a população negra, mulheres e pessoas com deficiência em 
programas governamentais. 

Além disso, é criado, no mesmo ano, o Programa Diver-
sidade na Universidade (Lei nº 10.558), com a finalidade de 

implantar e avaliar estratégias para a promoção do 
acesso à educação superior de pessoas pertencentes 
a grupos socialmente desfavorecidos, especialmen-
te dos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros. 
(Brasil, 2002b). 

No entanto, o programa era destinado à transferência de 
recursos públicos a “entidades de direito público e direito 
privado” que desenvolveriam os projetos, sem estabelecer um 
plano de intervenção estrutural nas universidades públicas 
(Brasil, 2002b).

Em 2003, foi criada, por meio da Lei nº 10.678/2003, a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir), que ficaria responsável pela formulação, co-
ordenação e avaliação das políticas públicas afirmativas de 
promoção da igualdade e da proteção dos direitos dos indi-
víduos e grupos raciais e étnicos, com ênfase na população 
negra (Brasil, 2003b; Rosa, 2014). Em 2010, por meio da Lei 
nº 12.288, foi instituído o Estatuto da Igualdade Racial, esta-
belecendo um conjunto de regras e princípios jurídicos para 
combater a discriminação e a desigualdade racial. Para isso, 
ele também determina a promoção de políticas públicas em 
áreas como trabalho, educação, saúde, entre outras. Entre as 
determinações da seção II do estatuto, que aborda a área da 
educação, fica posto que:
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Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais 
de fomento à pesquisa e à pós-graduação pode-
rão criar incentivos a pesquisas e a programas de 
estudo voltados para temas referentes às relações 
étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à 
população negra.

Art. 13. O Poder Executivo federal, por meio dos 
órgãos competentes, incentivará as instituições de 
ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo 
da legislação em vigor, a:

I - resguardar os princípios da ética em pes-
quisa e apoiar grupos, núcleos e centros de 
pesquisa, nos diversos programas de pós-
-graduação que desenvolvam temáticas de 
interesse da população negra;

II - incorporar nas matrizes curriculares dos 
cursos de formação de professores temas que 
incluam valores concernentes à pluralidade 
étnica e cultural da sociedade brasileira;

III - desenvolver programas de extensão 
universitária destinados a aproximar jovens 
negros de tecnologias avançadas, assegurado 
o princípio da proporcionalidade de gênero 
entre os beneficiários;

IV - estabelecer programas de cooperação 
técnica, nos estabelecimentos de ensino 
públicos, privados e comunitários, com as 
escolas de educação infantil, ensino funda-
mental, ensino médio e ensino técnico, para 
a formação docente baseada em princípios de 
equidade, de tolerância e de respeito às dife-
renças étnicas.
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Art. 14. O poder público estimulará e apoiará ações 
socioeducacionais realizadas por entidades do 
movimento negro que desenvolvam atividades vol-
tadas para a inclusão social, mediante cooperação 
técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre 
outros mecanismos.

Art. 15. O poder público adotará programas de ação 
afirmativa.

Art. 16. O Poder Executivo federal, por meio dos 
órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da 
igualdade e de educação, acompanhará e avaliará 
os programas de que trata esta Seção. 
(Brasil, 2010).

Esse conjunto de normas jurídicas permitem a 
implementação de programas de ações afirmativas por 
instituições públicas e privadas de maneira autônoma, 
como no caso dos programas de inclusão racial construídos 
pela UFG e pela UnB. Além disso, também fica aberta a 
possibilidade para a promoção de pesquisas e projetos de 
extensão voltados para a cultura afro-brasileira e indígena. 
No entanto, na ausência de um projeto de caráter nacional, 
elas ficaram restritas aos ambientes comprometidos com 
a igualdade racial e/ou sensibilizados pela militância dos 
movimentos negros, como no caso do movimento negro de 
base acadêmica na UFG. A implementação das cotas raciais 
no ensino superior como um projeto nacional ocorreu por 
meio do poder legislativo. É nesse âmbito que a proposta 
enfrentou um grande embate, pois parlamentares e grupos 
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da sociedade civil fizeram oposição baseando-se na ideia de 
que as cotas discriminam e que a implementação de “cotas 
sociais”, voltadas para estudantes pobres e de escolas públicas, 
seriam mais justas e contemplariam a população negra. 

Ainda no século XX, algumas propostas foram feitas pelo 
legislativo, Abdias do Nascimento foi o primeiro a propor  
cotas raciais em 1983. Em 1999, outras duas propostas  
foram feitas, uma pela deputada Nice Lobão (Projeto de Lei  
nº 73/1999) e outra pelo senador Antero Paes de Barros 
(Projeto de Lei nº 298/1999). Essas duas últimas dispunham 
do ingresso nas universidades públicas federais sem men-
cionar as desigualdades raciais, estabelecendo a reserva de 
vagas para alunos de escolas públicas. Na década de 2000, 
são submetidas mais quatro propostas: em 2004, Nice Lobão 
apresentou o Projeto de Lei nº 3.627; em 2007, Ideli Salvatti 
apresentou no Senado o Projeto de Lei nº 546; e o senador 
Marconi Perillo, o Projeto de Lei nº 344 em 2008. Nenhum 
desses projetos foi aprovado (Rosa, 2014).

Sintetizando as propostas citadas anteriormente, a de-
putada Nice Lobão propôs o Projeto de Lei nº 180/2008. 
Esse projeto ficaria quatro anos em tramitação no Con-
gresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça,  
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e 
no Senado Federal até ser consolidado na Lei nº 12.711/2012, 
sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Assim, ficou de-
terminado que:
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Art. 1º. As instituições federais de educação su-
perior vinculadas ao Ministério da Educação 
reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso 
nos cursos de graduação, por curso e turno, no mí-
nimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 
estudantes que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas. Parágrafo único. 
No preenchimento das vagas de que trata o caput 
deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão 
ser reservados aos estudantes oriundos de famílias 
com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo 
(um salário-mínimo e meio) per capita. 

[...]

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 autode-
clarados pretos, pardos e indígenas, em proporção 
no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas 
na população da unidade da Federação onde está 
instalada a instituição, segundo o último censo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Parágrafo único. No caso de não preenchi-
mento das vagas segundo os critérios estabelecidos 
no caput deste artigo, aquelas remanescentes de-
verão ser completadas por estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas. 
(Brasil, 2012). 

Segundo Adriano Senkevics e Ursula Mello (2019), a 
lei de cotas para o ensino superior impactou significativa-
mente na comunidade discente das universidades públicas 
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brasileiras. A porcentagem de estudantes oriundos de es-
colas públicas subiu de 55,4% para 63,6% entre 2012 e 2016. 
Além disso, a pesquisa Desigualdades sociais por cor ou raça no 
Brasil, produzida pelo IBGE em 2019, revelou que, nesse 
ano, o número de estudantes pretos/as e pardos/as matri-
culados em universidades públicas brasileiras representou 
uma maioria, 50,3%. 

Ações afirmativas para concursos públicos e pós-graduação

A implementação de ações afirmativas no ensino superior 
se mostrou um avanço na inclusão das populações negras e 
indígenas nas universidades. No entanto, elas tiveram suas 
limitações no que diz respeito à mobilidade desses grupos ao 
alcançar graus mais altos na carreira acadêmica e em sua pró-
pria consolidação no mercado de trabalho. Para solucionar 
tais problemas, foram formuladas políticas de inclusão que 
alcançassem tanto a pós-graduação como uma pequena parte 
do mercado de trabalho: os concursos públicos.

Segundo Mello e Resende (2019), a Lei nº 12.990/2014 
foi a primeira lei federal a implementar ações afirmativas ex-
clusivamente segundo o critério de raça/cor. Essa lei 

reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas nos concursos públicos para provimento 
de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito 
da administração pública federal, das autarquias, 
das fundações públicas, das empresas públicas e 
das sociedades de economia mista controladas pela 
União. (Brasil, 2014). 
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Sua implementação foi impulsionada pelo Estatuto da 
Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), que estabelece ao 
poder público promover a igualdade de oportunidades no 
mercado de trabalho para a população negra, incluindo o 
setor público.

Dessa forma, ficou definido que a reserva de 20% das 
vagas se aplicará sempre que o número de vagas oferecidas 
pelo concurso público for igual ou superior a três; no caso de 
fracionamento igual ou maior a 0,5 o arredondamento de-
verá ser feito para o número inteiro posterior. O número de 
vagas dedicados à reserva deverá ser especificado no edital e 
poderão concorrer a elas os candidatos/as que se autodecla-
rarem pretos/as ou pardo/as ao realizar sua inscrição, sendo 
possível também a aplicação de procedimentos administra-
tivos de heteroidentificação para o combate de fraudes na 
autodeclaração. Essa política visa impactar a realidade de 
confinamento racial do serviço público brasileiro, em espe-
cial no que diz respeito à carreira docente nas universidades 
públicas, onde 79% dos docentes que declararam sua raça/cor 
são brancos (Mello; Resende, 2019).

Em outro trabalho, Mello e Resende (2020) ressaltam 
a importância dessa lei no combate ao racismo no serviço 
público e também evidenciam as limitações de sua aplicação. 
A pesquisa dos autores mostra que o percentual de reserva 
de 20% das vagas para candidatos negros/as está longe de 
ser alcançado. Nos Institutos Federais de Ciência, Educação 
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e Tecnologia (IFs), ele chegou apenas a 12%, ao passo que 
nas Universidades Federais foi menor ainda, 5,3%. Para eles, 
isso se deve principalmente pelo art. 1º, § 1, que estabelece 
que a reserva de vagas será aplicada sempre “o número de 
vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 
3 (três)” (Brasil, 2014). 

Com isso, a reserva fica comprometida, uma vez que a 
maioria das Universidades Federais publicam concursos para 
docentes com menos de três vagas, ou, como fazem os Ifs, 
divulgam editais com muitas vagas, que se dividem por área 
de conhecimento com menos de três vagas. Além disso, a 
execução dessa lei tem encontrado outras dificuldades como 
a contestação de sua constitucionalidade e projetos de lei que 
tentam impor sua revogação (Mello; Resende, 2020).

O Diálogo de Saberes e as Leis nº 10.639 e nº 11.645

A proposta do Diálogo de Saberes surge de dúvidas colo-
cadas pela implementação de cotas raciais no ensino superior: 
“por que queremos estudantes universitários indígenas e 
afrodescendentes educados sob esquemas brancos?” e “como 
construir uma universidade aberta a todos os conhecimentos 
criados e em vigor no nosso continente?” (Carvalho; Florez, 
2014, p. 136, tradução nossa). Os autores ressaltam que es-
sas questões apontam os limites de se promover a inclusão 
das populações negra e indígena em instituições que têm se 
caracterizado por uma estrutura de conhecimento branca, 
masculina, eurocêntrica e excludente. E também evidenciam 
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a urgência de se realizar uma descolonização epistêmica, as-
sim como a descolonização antirracista, nas universidades 
públicas brasileiras.

Nesse projeto, a descolonização epistêmica se dá toman-
do por base a presença de mestres/as das culturas africanas, 
indígenas e populares, que são convidados/as a ensinar seus 
saberes na universidade. Xamãs, músicos/as populares, ar-
tistas afro, arquitetos/as tradicionais etc. ministram cursos 
regulares na universidade como professores de diferentes 
áreas de conhecimento como saúde, artes, arquitetura, espiri-
tualidade, entre outras. Tais aulas são oferecidas em parceria 
com docentes das próprias universidades, especializados/as 
em suas áreas de conhecimento, de forma que possam traba-
lhar em uma perspectiva dialógica e intercultural (Carvalho; 
Florez, 2014).

O projeto tomou forma na UnB, no Instituto Nacional 
de Ciência Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e 
na Pesquisa (INCT-I), em 2010, sob a coordenação de José  
Jorge de Carvalho e em parceria com o Ministério da Cul-
tura e o da Educação. Na primeira experiência, o curso teve 
a duração de um semestre, com aulas de duas horas de du-
ração e três vezes por semana. Foram convidados mestres e 
mestras de quatro regiões do país. Além do curso, também 
foi realizado um seminário internacional, no qual foram 
apresentadas e discutidas várias formas de inclusão dos 
saberes tradicionais, descolonização e interculturalidade, 
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que estão sendo colocadas em prática em toda a América 
do Sul. Dentre vários momentos marcantes, Carvalho e Flo-
rez (2014) destacam a conferência magistral proferida por  
Mapulu Kamayurá, um xamã kamayurá do Parque Nacio-
nal Xingu, no Mato Grosso do Sul. Essa foi a primeira vez  
que uma conferência foi apresentada por um indígena em sua  
língua (kayamurá) com tradução simultânea, como é comum  
acontecer com as línguas coloniais do conhecimento como 
o inglês, francês ou o alemão.

A partir daí, os cursos continuaram em outros anos na 
UnB e também se expandiram para outras instituições como 
a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Univer-
sidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Estadual do 
Ceará (UECE); e também para outros países, como na Ponti-
ficia Universidad Javeriana, em Bogotá.

Portanto, o Diálogo de Saberes faz críticas às Ciências 
Sociais e gera a descolonização epistêmica das universida-
des em quatro aspectos distintos: o político, o institucional, 
o pedagógico e o epistêmico. Do ponto de vista político, o 
projeto nasce ligado à luta antirracista e à demanda por cotas 
no ensino superior, travada pelos movimentos negros e in-
dígenas em aliança com um reduzido grupo de acadêmicos/
as sensíveis ao racismo na universidade. Nessa perspectiva, a 
descolonização é tanto epistêmica e política quanto de ciên-
cia e consciência, questionando a ideia de universidade como 
uma instituição branca, excludente, racista e eurocêntrica. 
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Por isso, ele assume a descolonização como uma luta pela 
inclusão tanto de saberes ancestrais como das populações 
historicamente subalternizadas e excluídas dos espaços de 
saber legitimados pelo Estado (Carvalho; Florez, 2014).

No aspecto institucional, a principal contribuição 
do Diálogo é criar espaços de educação superior contra- 
-hegemônicos. O projeto também busca uma reestruturação 
institucional, evidenciando inúmeras experiências outras que 
tencionam as trajetórias de produção e transmissão de conhe-
cimento e geram uma transformação epistêmica no interior 
das universidades. Nesse sentido, elas impactam a cons- 
trução de políticas públicas, validam saberes e conhecimen-
tos locais e forçam um movimento de abertura das Ciências 
Sociais, questionando as fronteiras entre departamentos 
nas faculdades, entre faculdades dentro da universidade e 
entre a universidade e a sociedade (Carvalho; Florez, 2014;  
Wallerstein, 1996).

No âmbito pedagógico, tal programa procura reinserir 
saberes espiritualizados e artísticos nas universidades, bus-
cando uma composição que considere as ciências tradicionais, 
tecnológicas, artes, humanidades e práticas espirituais. Para 
alcançar tal propósito, os saberes negros, indígenas e tradicio-
nais não podem mais ser utilizados como objetos de estudo 
para as ciências sociais. Eles devem ser reconhecidos como 
conhecimentos válidos em uma relação de interculturalida-
de, lógica oposta ao produtivismo acadêmico, embasado na 
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neutralidade e objetividade. Trata-se de promover uma ló-
gica próxima a que Paulo Freire colocou em A pedagogia do 
oprimido (1987), na qual ninguém entra num processo peda-
gógico na condição de tabula rasa. Sua consciência se ativa e 
se expande à medida que sua dignidade e validade é reconhe-
cida na educação (Carvalho; Florez, 2014).

Por último, no aspecto epistêmico, uma de suas princi-
pais implicações é a transdisciplinaridade, uma perspectiva 
de reflexão aberta sobre problemas concretos e interessada 
em superar os limites existentes entre as disciplinas, além 
dos conhecimentos canonizados e subalternizados, incluin-
do saberes deslegitimados pela modernidade eurocêntrica. 
Portanto, exige uma abertura que não os reduza à lógica 
ocidentalizada de conhecimento, considerando sua incomen-
surabilidade e irredutibilidade perante padrões científicos 
tradicionais (Carvalho; Florez, 2014).

Completam as propostas de descolonização epistêmica 
desta seção as Leis nº 10.639 e nº 11.645, que determinam, 
por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
a obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-
brasileira e indígena no currículo oficial. Segundo Oliveira 
e Candau (2010), a implementação dessas leis acontece com 
base em um contexto de valorização da afrodescendência 
como um critério de mobilização social e categoria histórica 
de pertencimento, diretamente ligado aos movimentos 
negros, à redemocratização do país e aos eventos relacionadas 
à Conferência de Durban.
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Essas leis transformam tanto os estabelecimentos de en-
sino pela inclusão de temas transversais como geram uma 
ampliação nas instituições e pesquisas que se dedicam a te-
mática étnico-racial. Para citar alguns exemplos, a partir de 
2002, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa 
e Educação (Anped) forma, nesse mesmo ano, o Grupo de Es-
tudos Afro-Brasileiros e Educação. Há um crescente número 
de especializações em História da África e relações étnico- 
-raciais e também se destaca a atuação da Associação Brasi-
leira de Pesquisadores Negros (ABPN). 

Tais leis são mais um passo na promoção de políticas de 
ações afirmativas que levam à descolonização epistêmica 
com base no rompimento com espaços educacionais regidos 
por saberes brancos, masculinos e eurocêntricos. Além disso, 
auxiliam a formular uma política de reconhecimento da di-
ferença nos aspectos políticos, culturais, sociais e históricos 
(Oliveira; Candau, 2010).

O movimento de autoria indígena e o Núcleo Takinahakỹ 
de Formação Superior Indígena na UFG

Há mais de dez anos, as políticas de ações afirmativas têm 
possibilitado a presença indígena nas universidades públicas 
brasileiras. Apesar das adversidades impostas pelo ambiente 
eurocêntrico dessas instituições, muitos/as têm conseguido 
se formar e cada vez mais ocupam espaços em programas 
de pós-graduação. Apresento aqui o movimento de autoria 
indígena como uma das consequências de sua inclusão nes-
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ses espaços, bem como mais um projeto de descolonização 
epistêmica nas academias brasileiras: as licenciaturas inter-
culturais indígenas.

Segundo Cristiane Portela e Mônica Nogueira (2016), a 
autoria indígena é um movimento amplo e difuso de rup-
tura com constructos coloniais, uma forma de ação política 
que tem ocorrido sob três formas: a produção de literatura 
indígena, a produção cinematográfica indígena e a produ-
ção acadêmica de pesquisadores/a indígenas. Seguindo uma 
análise foucaultiana da autoria, elas argumentam que a 
produção de monografias, dissertações e teses por autoras e 
autores indígenas inscreve seu trabalho em uma identidade e 
ação política coletivas, que contestam a narrativa do silêncio 
epistemológico. Tais produções têm contestado conceitos e 
teorias estabilizadas nas universidades com base na intercul-
turalidade, na transdisciplinaridade e na contextualização 
(Herbetta, 2018).

Um exemplo desse movimento é a produção acadêmica 
de Célia Nunes Correa Xakriabá (2018), que discute episte-
mologia segundo o locus de enunciação Xakriabá. Graduada 
em Formação Intercultural para Educadores Indígenas e 
mestra pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
ela tem discutido e promovido o fortalecimento dos saberes 
e das epistemologias indígenas com suporte na universidade.  

A licenciatura em Educação Intercultural Indígena foi 
construída com base na demanda dos povos indígenas da 
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região Araguaia-Tocantins e foi montada em parceria com 
a Universidade Federal do Tocantins (UFTO) e a Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI). Seu primeiro projeto-político 
pedagógico foi idealizado no ano de 2005 e aprovado em 
2006 por meio da Resolução nº 11/2006 do Consuni em 28 
de julho de 2006. Sua primeira turma foi formada no ano 
de 2007, com 59 estudantes de sete povos. A partir de 2008, 
o curso passou a ser financiado pelo Programa de Apoio à 
Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas 
(PROLIND). De início, a graduação funcionava nos prédios 
da Faculdades de História e de Letras, mas, a partir de 2014, 
foi transferida para sede própria, o Núcleo Takinahakỹ de 
Formação Superior Indígena (NTFSI).24

A descolonização epistêmica e a universidade como zona 
de contato

Segundo Mignolo (2003), na América Latina, as genealo-
gias de conhecimento têm sido historicamente interrompidas 
por projetos globais, que surgem com base nos aspectos his-
tóricos locais situados no Norte. Nesse sentido, as políticas 
de conhecimento no Brasil sempre estiveram organizadas 
sob a colonialidade do saber, de forma que se aqui não foram 
criadas universidades até 1920, foi para garantir o controle 
da metrópole sob a colônia. Da mesma forma, as primeiras 
instituições superiores isoladas foram criadas para atender às 

24 Disponível em: https://intercultural.letras.ufg.br/p/24592-historico. 
Acesso em: 08 ago. 2020. 
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demandas e garantir a hegemonia intelectual da aristocracia 
que vinha fugida da invasão francesa.25 

As universidades brasileiras foram criadas pelo agrupa-
mento dessas faculdades isoladas e incorporaram, desde o 
princípio, as hierarquias e desigualdades que as marcavam, 
seja em seu modelo administrativo, em sua composição pes-
soal ou nas doutrinas que reconheciam como regimes de 
verdade. Dessa forma, uma de suas principais características 
foi a discriminação com base em gênero, raça e classe. No 
entanto, essas estruturas há muito vêm sendo contestadas 
por diversos grupos, profissionais que atuam em seu interior, 
movimentos sociais e por membros do Estado. As respostas 
foram encontradas em caminhos diversos ao longo do desen-
volvimento dessas instituições, mas foram interrompidas e 
silenciadas em pelo menos em dois momentos (1930 e 1964) 
por intervenções autoritárias no país.

A partir da redemocratização do Brasil em 1988, elas 
passam por um processo de diversificação, marcado princi-

25 As relações entre Portugal, França e Inglaterra foram intensamente 
marcadas pelo conflito colonial, mesmo que ele não significasse o con-
trole direto de algum território. Isso se reflete na política de suposta 
neutralidade adotada pela monarquia portuguesa diante dos conflitos 
entre os outros dois países. Dessa forma, suas influências aparecem no 
Brasil de forma contraditória. Napoleão pode ter invadido Portugal, mas 
isso não impediu que a França exercesse certo poder sobre a colônia. 
Da mesma forma que a esquadra inglesa não escoltou a família real 
até aqui por bondade, aproveitando-se da situação para estabelecer  
relações comerciais favoráveis com o Brasil, deslocando Portugal 
para uma posição periférica dentro de seu próprio sistema colonial. 
(Schwarcz; Starling, 2015).
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palmente pela ampla expansão do setor privado. É a partir 
dos anos 2000 que essas instituições passam também por um 
processo de democratização, com a instituição de políticas 
de ações afirmativas, grande expansão no número de vagas, 
melhores condições de acesso e permanência. Curiosamente, 
também é a partir desse momento que elas passam a sofrer 
com cortes orçamentários, que, progressivamente, têm mina-
do a qualidade de seus serviços.

Fato é que se as universidades públicas um dia foram lu-
gares exclusivos para a subjetividades brancas, masculinas, 
ricas e heterossexuais, hoje elas apresentam um público bem 
mais diversos, o que não elimina as profundas desigualdades 
e hierarquias que ainda assombram essas instituições. Defen-
do a ideia de que hoje podemos analisá-las como zonas de 
contato, ou seja, um 

espaço social onde culturas díspares se encontram, 
se chocam, se entrelaçam uma com a outra, frequen-
temente em relações extremamente assimétricas de 
dominação e subordinação. (Pratt, 1999, p. 27). 

Dessa forma, compreender o quadro complexo que vem se 
formando desde 1492 requer um outro olhar sobre a realidade, 
um que problematize sua cumplicidade com o poder hegemô-
nico. Essa é uma tarefa enorme e que está em plena construção, 
uma vez que o mito da modernidade tenha sido negado. 



Da matriz metodológica decolonial ao 
campo de estudo

Se es y se siente donde si piensa

Walter D. Mignolo

A formação da epistemologia ocidental está fundamen-
talmente associada à substituição de Deus, que era a base do 
conhecimento da Europa durante a Idade Média, pelo ho-
mem, alicerce do conhecimento no sistema-mundo moderno/
colonial. O principal filósofo da transição da teopolítica para 
a egopolítica do conhecimento foi René Descartes. Ao esta-
belecer um dualismo entre mente e corpo e mente e natureza, 
o filósofo conseguiu proclamar um conhecimento não situa-
do e supostamente universal. A secularização dos valores do 
Deus cristão no homem possibilitou-lhe criar um saber que 
extrapola o tempo e o espaço e proporcionou acesso privile-
giado às leis do universo (Dussel, 2010; Grosfoguel, 2008). 

Em termo históricos, isto permitiu ao homem 
ocidental [...] representar o seu conhecimento 
como o único capaz de alcançar uma consciência 
universal, bem como dispensar o conhecimento 
não-ocidental por ser particularístico e, portanto, 
incapaz de alcançar a universalidade. (Grosfoguel, 
2008, p. 460).
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O que esteve em jogo nessa mudança foi a adoção da já 
mencionada perspectiva do ponto zero, um ponto de vista que 
se esconde e se representa como um não ponto de vista, escon-
dendo uma visão local e concreta (Castro-Gómez, 2007).

Na filosofia e nas ciências ocidentais, aquele que 
fala está sempre escondido, oculto, apagado da 
análise. A ‘ego-política do conhecimento’ da fi-
losofia ocidental sempre privilegiou o mito de 
um ‘Ego’ não situado. O lugar epistémico étnico-
-racial/sexual/de gênero e o sujeito enunciador 
encontram-se, sempre, desvinculados. Ao quebrar 
a ligação entre o sujeito da enunciação e o lugar 
epistémico étnico-racial/sexual/de gênero, a filo-
sofia e as ciências ocidentais conseguem gerar um 
mito sobre um conhecimento universal verdadeiro 
que encobre, isto é, que oculta não só aquele que 
fala como também o lugar epistémico geopo-
lítico e corpo-político das estruturas de poder/
conhecimento colonial, a partir do qual o sujeito 
pronuncia. (Grosfoguel, 2008, p. 459).

Nesse sentido, o locus de enunciação passa a ter um lugar 
central na crítica epistemológica, pois é por ele que se articula 
a diferença colonial, reproduzindo a colonialidade do saber 
por meio de regimes de autorização discursiva que controlam 
qual conhecimento pode ser considerado verdadeiro. Além 
disso, ele também está ligado à construção de privilégios e 
inferioridades epistêmicas, pois mesmo que se pretenda um 
lugar de neutralidade, ninguém escapa às hierarquias de 
raça, gênero, classe, sexuais e linguísticas do sistema-mundo  
moderno/colonial (Grosfoguel, 2008; Ribeiro, 2017).
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Com base nessa interpretação, diversas correntes teóricas 
têm reafirmado seu locus de enunciação como uma perspecti-
va singular de produção de conhecimento. Alguns exemplos 
são a “geopolítica do conhecimento” de Enrique Dussel 
(1977), a “corpo-política do conhecimento” de Frantz Fanon 
(2008) e Gloria Anzaldúa (1987) e os saberes localizados de 
Donna Haraway (2009) e Ilana Löwy (2015). 

A formulação de Enrique Dussel sobre a geopolítica do 
conhecimento tem início na filosofia. Para ele, essa forma de 
pensamento teria origem sempre nas periferias, pois a elas 
se impunha a necessidade de pensar a si mesmo perante o 
centro; em suas palavras, na exterioridade total. Em contra-
partida, o centro se caracterizaria pelo seu estado imperial, 
orgânico e sem contradições, estabilizado dentro de um ho-
rizonte ontológico de dominação, o ego conquiro que precede 
o ego cogito. Assim, ele conclui que a filosofia surge com base 
em um pensamento fronteiriço:

Os homens distantes, os que têm perspectiva da 
fronteira para o centro, os que devem definir-se 
diante do homem já feito e diante de seus irmãos 
bárbaros, novos, os que esperam porque ainda es-
tão fora, estes homens têm a mente límpida para 
pensar a realidade. Nada têm que ocultar. Como 
teriam de ocultar a dominação se a sofrem? Como 
seria sua filosofia uma ideologia, se sua práxis é de 
libertação diante do centro que combatem? A in-
teligência filosófica nunca é tão verídica, límpida, 
tão precisa como quando parte da opressão e não 
tem privilégio nenhum a defender, porque não tem 
nenhum. (Dussel, 1977, p. 10).
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Essa formulação do autor se torna mais sofisticada com a 
adoção do sistema-mundo moderno/colonial como unidade 
de análise. A partir daí, ele passa a conceber os fenômenos 
históricos de forma interligada, estabelecendo uma crítica 
da modernidade eurocêntrica tomando por base o conceito 
de colonialidade do poder. Para o filósofo, a geopolítica do 
conhecimento pode ser compreendida como o conjunto das 
relações de poder que organizam hierarquias de saberes de 
forma sistêmica mundialmente. Nesse sentido, a distribuição 
de poder em termos de conhecimento coincide com as 
relações econômicas e políticas que se formaram com base 
no sistema colonial (Dussel, 1977, 2005, 2010).

As hierarquias, portanto, se distribuem conforme um 
princípio histórico, que permite tanto uma crítica do euro-
centrismo, por conceber a exclusividade da modernidade 
à Europa, como uma crítica epistemológica que parte dos 
lugares subalternizados ao longo da formação do sistema-
-mundo moderno/colonial. Nas palavras de Mignolo (2010), 
a geopolítica do conhecimento nomeia a localização histó-
rica (espacial e temporal) e a autoridade da localização das 
enunciações negadas pela dominação e pela hegemonia das 
políticas imperiais do entendimento, a teopolítica e a egopo-
lítica. Nessa linha de pensamento, os lugares a quem se deve 
conceder um direito epistemológico seriam a América Latina 
e o Caribe, a África e a Ásia.
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De forma muito similar, a corpo-política do conhecimento 
também busca reinscrever os lugares epistemológicos nega-
dos pela episteme ocidental. No entanto, sua argumentação 
se dá com base no âmbito dos sujeitos coloniais inscritos 
em corpos marcados pela diferença colonial. Portanto, ela 
se baseia na afirmação da consciência e no enfrentamento 
das instituições de conhecimento legitimadas pelo Estado 
por meio da afirmação de sua identidade e do seu corpo  
(Bernardino-Costa, 2016).

As escolas que freqüentamos, ou não freqüen-
tamos, não nos ensinaram a escrever, nem nos 
deram a certeza de que estávamos corretas em 
usar nossa linguagem marcada pela classe e pela 
etnia. Eu, por exemplo, me tornei conhecedora e 
especialista em inglês, para irritar, para desafiar os 
professores arrogantes e racistas que pensavam que 
todas as crianças chicanas eram estúpidas e sujas.  
(Anzaldúa, 2000, p. 229). 

A nova mestiza enfrenta tudo isso desenvolvendo 
uma tolerância às contradições, uma tolerância às 
ambigüidades. Aprende a ser uma índia na cul-
tura mexicana, a ser mexicana de um ponto de 
vista angloamericano. Aprende a equilibrar as cul-
turas. Tem uma personalidade plural, opera em um 
modo pluralístico – nada é posto de lado, o bom, o 
ruim e o feio, nada é rejeitado, nada abandonado. 
Não apenas sustenta contradições como também 
transforma a ambivalência em uma outra coisa. 
(Anzaldúa, 2005, p. 706).  
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A desgraça do homem de cor é ter sido escravizado. 
A desgraça e a desumanidade do branco consistem 
em ter matado o homem em algum lugar. Consiste, 
ainda hoje, em organizar racionalmente essa desu-
manização. Mas, eu, homem de cor, na medida em 
que me é possível existir absolutamente, não tenho 
o direito de me enquadrar em um mundo de re-
parações retroativas. Eu, homem de cor, só quero 
uma coisa: que jamais o instrumento domine o ho-
mem. Que cesse para sempre a servidão do homem 
pelo homem. Ou seja, de mim por um outro. Que 
me seja permitido descobrir e querer bem ao ho-
mem, onde quer que ele se encontre. (Fanon, 2008,  
p. 190-191).

Assim, geopolítica e corpo-política são instâncias de apro-
priação por parte de sujeitos epistêmica e ontologicamente 
subalternizados em hierarquias de raça, classe, gênero, sexuali-
dade, linguísticas etc. que, em vez de se adequarem para serem 
aceitos na sociedade que os nega, optam por uma trajetória 
anticolonial, isto é, seguem pelo caminho do desprendimen-
to em vez do da assimilação por meio da inferioridade de 
condições. Elas ignoram e descreditam a diferença colonial 
e afirmam saberes construídos em histórias locais distintas, 
reivindicando uma forma de pensamento indisciplinar e 
o desprendimento das disciplinas modernas, invertendo a  
geografia da razão. E com ela, o fato de assumir que tudo está 
pensado desde o centro do império (Mignolo, 2010).

Autoras como Ilana Löwy e Donna Haraway criticam 
o mito da universalidade centrada numa subjetividade 
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masculina, branca e do Norte. Para elas, a questão de 
localizar e corporificar os conhecimentos está associada a 
uma objetividade científica. Nesse sentido, elas também 
atribuem aos saberes subjugados uma potencialidade crítica 
fundamental para o projeto de uma ciência desvinculada do 
totalitarismo e do relativismo:

A alternativa ao relativismo não é a totalização 
e a visão única que, finalmente, é sempre a cate-
goria não marcada cujo poder depende de um 
sistemático estreitamento e obscurecimento. A 
alternativa ao relativismo são saberes parciais, loca-
lizáveis, críticos, apoiados na possibilidade de redes 
de conexão, chamadas de solidariedade em política 
e de conversas compartilhadas em epistemologia. 
(Haraway, 2009, p. 23).

Uma ciência fundada sobre conhecimentos situa-
dos pode ser apresentada como a única alternativa 
aos dois perigos simétricos: o totalitarismo de uma 
visão única e sua imagem especular, o relativis-
mo. Ela alimenta sua força no fato de que reflete 
nossa posição real no mundo – não a de sistemas 
pensantes imateriais que produzem uma “visão de 
nenhures”, mas a de pessoas de carne e osso, frágeis, 
mortais e, portanto, desprovidas da possibilidade 
de um controle “definitivo” sobre o que quer que 
seja. Se definimos a ciência como uma atividade 
subjetiva e situada, os membros dos grupos domi-
nados que desejem alcançar um status de sujeito 
do saber não precisam mais escolher entre duas 
possibilidades simetricamente temíveis: a desapa-
rição de suas alteridades e a renúncia aos ideais de 



SUMÁRIO   184

universalidade, de racionalidade ou de objetivida-
de dos saberes. Uma “ciência situada” pode abrir 
caminho para uma outra definição de objetividade 
e de universalidade – definição que inclui a paixão, 
a crítica, a contestação, a solidariedade e a respon-
sabilidade. (Löwy, 2015, p. 38). 

Assim, a objetividade está diretamente associada à cor-
porificação dos saberes, a uma visão particular, tornando-se 
necessário nomear onde estamos e onde não estamos; “apenas 
a perspectiva parcial promete uma visão objetiva” (Haraway, 
2009, p. 21). Nesse sentido, a incompletude se torna uma ca-
racterística natural de todo saber, pois todo conhecimento ou 
ignorância se torna relacional. Não existe conhecimento em 
geral ou ignorância em geral, e sim conhecimento em relação 
a isso e desconhecimento em relação aquilo. A solidariedade 
e as conversas compartilhadas se tornam exercícios de uma 
ecologia de saberes (Santos, B., 2006).

Ainda assim, essas perspectivas trazem um ponto pro-
blemático: o suposto “privilégio epistêmico” concedido aos 
grupos oprimidos. Para Haraway (2009), ocupar esse espaço 
não é uma visão não problemática, pois, da mesma forma, 
essas categorias não estariam isentas de avaliações críticas, 
processos de desconstrução e decodificação. Löwy (2015) 
também coloca a questão do sofrimento que essa posição 
pode gerar nos espaços institucionais, pois ela poderia re-
sultar na automutilação da identidade dentro dos espaços 
acadêmicos. Para ela, cabe-se perguntar como realizar a po-
tencialidade epistemológica subalternizada.
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Autoras como Uma Narayan (1997) e Patricia Hill Collins 
(2016) têm contribuído nesse sentido ao enfatizarem o caráter 
contextual dessa possibilidade. Para elas, a suposta “vantagem 
epistêmica” depende de uma dupla visão, que está relacio-
nada à viabilidade de posicionar-se criticamente de formas 
diferentes a depender do contexto. No entanto, essa escolha 
tem sempre um preço. Pode resultar na aculturação de valores 
pessoais e do grupo ao qual pertencem, na sua rejeição como 
membro de uma comunidade acadêmica, ou ainda numa 
perspectiva crítica e frutífera de conhecimento, chamada pela 
estadunidense de outsider whitin.26 Nesse sentido, prefiro res-
tringir o termo “privilégio epistêmico” para aqueles que têm 
uma posição hegemônica dentro das estruturas de poder, pois 

não se trata de reivindicar o privilégio epistêmico 
das ‘minorias’, mas sim seu direito epistêmico, que, 
exercido como tal, tem o potencial descolonial 
que se contrapõem à ‘assimilação’. (Mignolo, 2010,  
p. 33, tradução nossa).

A afirmação do locus de enunciação como crítica epis-
temológica deve prosseguir em conjunto com o esforço 
de localização das teorias “universais” em suas respectivas 
histórias locais, numa subjetividade branca, masculina, he-
terossexual e do Norte. Fazê-lo é o primeiro passo na 
desconstrução de privilégios epistêmicos construídos com 
base na exploração, na dominação e no conflito. Além disso, 

26 O termo utilizado pela autora não possui tradução literal para o portu-
guês. Algumas traduções aproximadas seriam “forasteira de dentro” ou 
“estrangeira de dentro”.
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também defendo sua utilização como princípio epistemoló-
gico e metodológico na tentativa de construir conhecimentos 
relacionais, situados e corporificados.

Ao me apresentar, na Introdução, como um homem, 
branco, homossexual, de classe média, com uma origem fa-
miliar do campo e educado em uma das línguas coloniais 
do conhecimento, pretendi evidenciar o meu locus de enun- 
ciação. Esses marcadores me situam dentro das hierarquias do  
sistema-mundo moderno/colonial e impactam diretamente 
na construção deste livro. Eles evidenciam posições potenciais 
de privilégio ou desvantagens sociais, que são determinadas 
contextualmente. No Brasil, é inegável que a branquitu-
de concede vantagens de acesso à educação, em especial à 
formação superior. Mas quando se trata do sistema-mundo 
moderno/colonial, ocupo uma posição subalternizada em re-
lação à produção intelectual do Norte, pois há outras formas 
de racialização, como a nacionalidade e a língua.

Penso que a geopolítica, corpo-política ou os saberes loca- 
lizados são princípios metodológicos e epistemológicos de 
produção de conhecimento. 

A construção de uma matriz metodológica decolonial

Segundo Mignolo (2007), o significado do giro decolonial 
está associado à noção de desprendimento, um movimento de 
quebra, fratura e abertura em relação às dicotomias impostas 
pela epistemologia ocidental, à retórica da modernidade e seu 
imaginário imperial. Para ele, é uma libertação em direção a 
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outras formas de pensamento e de vida informada por uma 
genealogia pluriversal que inclui as mais diversas formas de 
resistência à dominação colonial. Por isso, a teoria decolonial 
tem inúmeras influências, dentre as quais podemos citar os 
feminismos negros e chicanos, a teoria da dependência na 
América Latina, a teologia da libertação, a teoria crítica da 
escola da Frankfurt, a produção intelectual zapatista e o pen-
samento negro diaspórico (Ballestrin, 2013; Escobar, 2003).

No entanto, tem sido difícil encontrar material sistema-
tizado sobre uma metodologia decolonial. As orientações 
dessa teoria permanecem na forma de fundamentos como 
a geopolítica e corpo-política do conhecimento e o pensa-
mento fronteiriço, evidenciando o fato de que elaborar uma 
metodologia decolonial é um projeto aberto e em construção, 
ao qual este estudo também procura dar alguma contribuição. 
Nesse sentido, meu ponto de partida será a matriz metodoló-
gica decolonial proposta por Paulo Henrique Martins e Júlia 
Figueredo Benzaquen (2017). Para esses autores, o conceito 
de colonialidade pode ser pensado tomando por base três 
dimensões ontológicas: a colonialidade do poder (domi-
nação de uma ordem hierárquica excludente no padrão de 
relações institucionalizadas), saber (regimes de validação de 
conhecimentos associados às línguas) e ser (produção de sub-
jetividade com base no exercício do poder). Tais dimensões 
devem ser compreendidas como unidades de análise para a 
teoria decolonial.
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Essas unidades implicam diretamente na utilização de 
marcadores sociais da diferença, pois o foco está sobre o 
funcionamento dos sistemas de relações na sociedade. No 
entanto, a utilização de marcadores de forma fixa nos levaria 
às mesmas interpretações eurocêntricas que historicamente 
têm povoado a ciência ocidental. Assim, se faz necessário 
utilizá-los com base em dois princípios: o da mediação e o 
da ambivalência, que garantem seu caráter não fixo e flutu-
ante. O primeiro diz respeito aos significados atribuídos ao 
marcador, que podem ser mantidos ou ressignificados, o que 
permite a análise de eixos históricos de subordinação, e tam-
bém à capacidade de agência dos sujeitos em seus respectivos 
contextos. Como exemplo poderíamos citar “raça”, que foi 
utilizado na construção de hierarquias que depreciavam os 
povos não brancos e hoje tem sido ressignificado de forma 
positiva pelos movimentos negros. 

Já o segundo princípio, da ambivalência, se refere à inter-
pretação espelhada desses dispositivos, que podem ser vistos 
de forma positiva ou negativa a depender do contexto. Por 
exemplo, a construção de conhecimento por meio de sabe-
res localizados pode ser vista por um grupo como positiva e 
frutífera, ao mesmo tempo que pode ser considerada como 
perda de objetividade e racionalidade científica por outro. 
Com base nisso, podemos pensar a natureza dos conflitos 
e alianças presentes em cada contexto particular (Martins; 
Benzaquen, 2017).
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Nesse ponto, a utilização de marcadores deve ser pensada 
interseccionalmente, pois não há uma hierarquia cognitiva 
que garanta a primazia de um pelo outro. Além disso, como 
nos mostram Kimberlé Crenshaw (2002, 2004) e Adriana 
Piscitelli (2008), as análises que dão preferência a um eixo 
de discriminação específico − seja ele raça, gênero, classe, 
ou qualquer outro − frequentemente têm apagado experi-
ências de grupos que vivem sob a interação de mais de um 
marcador, visto que os sistemas de opressão funcionam de 
formas inseparáveis. Por exemplo, a utilização da categoria 
“mulher” como significante universal tem sido criticada por 
acarretar processos de superinclusão ou subinclusão, pois 
são frequentemente identificadas com a identidade do gru-
po hegemônico, as mulheres brancas de classes altas. Dessa 
forma, a solução para subordinações universais não consegue 
alcançar grupos interseccionados como as mulheres lésbicas, 
negras ou indígenas (Crenshaw, 2002; Oyěwùmí, 2018).

Esse método de análise também exige uma abordagem 
especial em relação aos binarismos. Segundo Anne Fausto-
-Sterling (2002), os modos europeus e norte-americanos de 
compreender a realidade dependem em grande parte do 
uso de dualismos, que são pares de conceitos, objetos ou 
sistemas opostos. Alguns deles são mente/corpo, natureza/
cultura, branco/negro, homem/mulher, universal/específico, 
racional/emocional. Eles organizam a realidade em modelos 
teóricos que também são responsáveis por construir hierar-
quias. Nesse sentido, a produção de conhecimento ocidental 
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estaria situada de um lado da divisão abissal, empurrando 
tudo aquilo que não se identifica com seu ideal de racionali-
dade para a zona do não ser.

Para superar esses binarismos, são necessários novos mo-
delos conceituais que demonstrem sua relação mutuamente 
constitutiva em vez de oposicional. Alisson M. Jaggar (1997) 
nos dá um exemplo ao conceituar o lugar das emoções na 
construção de conhecimento e, em especial, na epistemologia 
feminista. Para ela, a tradição ocidental não tem visto todos 
os sujeitos de conhecimento como igualmente emocionais; 
em vez disso, a emoção é atribuída a grupos subalternizados 
para pôr em questão a objetividade de sua produção inte- 
lectual. Em vez de suprimir as emoções, a autora propõe que 
elas façam parte da análise, pois informam as agendas tanto 
dos grupos hegemônicos como dos oprimidos em socieda-
des desiguais. 

Temos de reconhecer que nossos esforços para 
reinterpretar e aprimorar nossas emoções são 
necessários para a nossa investigação teórica, da 
mesma forma como nossos esforços para reeducar 
nossas emoções são necessários para nossa ativida-
de política. A reflexão crítica sobre a emoção não é 
um substituto auto-indulgente da análise e da ação 
política. É ela mesma uma espécie de teoria e prá-
tica política, indispensável para uma teoria social 
adequada e para a transformação social. (Jaggar, 
1997, p. 179). 
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Dessa forma, a matriz decolonial utilizada no estudo é 
informada pelos saberes localizados, pela geopolítica e corpo- 
-política do conhecimento, por eixos de subordinação e mar-
cadores de diferença, pela interseccionalidade e pela crítica 
epistemológica feminista. 

Demando uma epistemologia que inclua o pessoal e 
o subjetivo como parte do discurso acadêmico, pois 
todas/os nós falamos de um tempo e lugar especí-
ficos, de uma história e uma realidade específicas 
- não há discursos neutros. Quando acadêmicas/os 
brancas/os afirmam ter um discurso neutro e ob-
jetivo, não estão reconhecendo o fato de que elas 
e eles também escrevem de um lugar específico 
que, naturalmente, não é neutro nem objetivo ou 
universal, mas dominante. É um lugar de poder. 
(Kilomba, 2019, p. 58).

Feita a apresentação conceitual e apontados os princípios 
de uma matriz metodológica decolonial, passo, então, ao 
campo da investigação.  

Marcadores sociais de diferença em campo: os estudantes 
de graduação da Universidade Federal de Goiás e da Escola 
de Veterinária e Zootecnia 

No final de 2018, a Universidade Federal de Goiás (UFG) 
lançou o Analisa UFG, um sistema de análise de dados so-
bre a instituição. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria 
de Tecnologia e Informação (SeTI), pelo Centro de Recur- 
sos Computacionais (Cercomp) e pela Secretaria de Plane-
jamento, Avaliação e Informações Institucionais (SecPlan),  
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contando com apoio das pró-reitorias. A plataforma fornece 
uma visão alinhada e unificada de dados e, apesar de ainda 
ter algumas limitações, é fundamental para o acesso, mani-
pulação e visualização de informações sobre a instituição.27 
Nesta seção, apresentarei alguns dados sobre os/as estudantes 
de graduação da UFG e da Escola de Veterinária e Zootecnia 
(EVZ) tomando por base as estatísticas institucionais e dos 
marcadores sociais de diferença. Essas informações serviram 
como base comparativa para a análise dos resultados encon-
trados na pesquisa.28

Segundo o sistema, em agosto de 2020, a UFG tinha 22.211 
estudantes de graduação, dos/as quais 11.656 eram do sexo 
masculino (52,4%) e 10.556 eram do sexo feminino (47,6%), 
como podemos ver no Gráfico 1. 

27 Mais informações sobre o Analisa UFG disponíveis em: https://analisa.
dados.ufg.br/p/25410-sobre.

28 Além da plataforma Analisa UFG, foram utilizados dados do Jornal UFG 
(2019) e da Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes 
de Graduação das Universidades Federais, realizada pela Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 
(Andifes) (2019). 



SUMÁRIO   193

Gráfico 1 - Estudantes de graduação por gênero

Fonte: Analisa UFG. Gráfico elaborado pelo autor, 2020.

Na classificação por cor/raça, pardos/as e brancos/as são 
os grupos mais numerosos na instituição, representando 
respectivamente 40,9% e 40,6% do número total de 
estudantes. Enquanto isso, pretos/as correspondem a 9,5%; 
não declarados/as, 5,5%; indígenas, 1,9% e amarelos/as, 1,1% 
(Gráfico 2). Se considerarmos o pertencimento racial com 
base na categoria negro − incluindo no mesmo grupo pretos/
as e pardos/as −, eles/as são o maior grupo da UFG, com 
50,4% dos/as estudantes de graduação. Ainda assim, o grupo 
estaria sub-representado em relação à população goiana, que 
é 63,2% negra, segundo dados do IBGE (2019).
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Gráfico 2 - Estudantes de graduação por cor/raça

Fonte: Analisa UFG. Gráfico elaborado pelo autor, 2020.

Na intersecção entre as categorias gênero e raça/cor (Grá-
ficos 3 e 4), algumas posições se invertem. Entre os homens, 
os brancos passam a ser maioria (41,3%), seguidos por pardos 
(39,7%), pretos (9,1%), indígenas (2,6%) e amarelos (0,9%). Se 
considerarmos, mais uma vez, a categoria negro, esse grupo 
passa a ser maioria com 48,8% dos estudantes de graduação. 
Já entre as mulheres, as pardas são maioria (42,11%), seguidas 
pelas brancas (39,8%), pretas (9,9%), amarelas (1,2%) e indíge-
nas (1,2%). Pensando nos grupos com a categoria negra, elas 
são 52% das estudantes. Em geral, a diferença entre homens e 
mulheres com base na categoria raça/cor se mantém pareci-
da, prevalecendo uma quantidade maior de homens; a maior 
igualdade foi observada entre homens pretos e mulheres pre-
tas. No entanto, entre estudantes indígenas, a diferença de 
gênero é gritante. O número de estudantes indígenas do sexo 



SUMÁRIO   195

masculino (309) é 2,3 vezes maior do que o do sexo femini-
no (130), ou seja, entre os indígenas, os homens representam 
70,4% dos discentes, enquanto as mulheres, 29,6%.

Gráfico 3 - Estudantes de graduação do gênero masculino por cor/raça

Fonte: Analisa UFG. Gráficos elaborados pelo autor, 2020.

Gráfico 4 - Estudantes de graduação do gênero feminino por cor/raça

Fonte: Analisa UFG. Gráfico elaborado pelo autor, 2020.
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O Programa UFGinclui tem sido importante no processo 
de inclusão das populações indígenas e negras quilombolas 
na instituição. Segundo dados fornecidos pela Coordenadoria 
de Ações Afirmativas (CAAF),29 o número total de estudan-
tes que ingressaram por ele e estão com a matrícula ativa é 
513, dos quais 49 quilombolas residem no município de Ca-
valcante e 24 em Goiânia. Já entre os/as indígenas, 17 residem 
em Goiânia, os demais estão distribuídos em diversos locais. 
Desde o início do programa, 40 estudantes se graduaram, 
sendo 9 indígenas e 31 quilombolas. No número total de 
estudantes oriundos do programa, as mulheres quilombolas 
se destacam. Elas são a maioria com 35,8%; os homens qui-
lombolas somam 25,3%. Entre os/as indígenas, a desigualdade 
observada anteriormente se repete: os homens são 21,4%, en-
quanto as mulheres, 17,3% (Gráfico 5). Os dados deste estudo 
são insuficientes para explicar essa desigualdade, mas algu-
mas possíveis causas foram apresentadas anteriormente: a 
articulação política das mulheres indígenas e a intersecção de 
diferentes eixos de subordinação como o racismo e sexismo.

29 Dados cedidos pela coordenadoria da CAAF por e-mail.
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Gráfico 5 - Estudantes de graduação por gênero e cor/raça que ingres- 

saram por meio do UFGinclui

Fonte: Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF). Gráfico elaborado pelo autor, 2020.

Além disso, o Gráfico 6 evidencia que a maior parte dos/
as estudantes de graduação da UFG estudou todo o en-
sino médio em escolas públicas, e a Tabela 1 mostra que a 
grande maioria é de baixa renda: 74,8% tem renda de até 1,5 
salários mínimos. Na Tabela 2, sobre a quantidade de estu-
dantes atendidos pela assistência estudantil nos dez cursos 
mais concorridos da UFG, notamos que quase metade dos  
estudantes da universidade são contemplados por pelo me-
nos um dos diversos programas de assistência estudantil e 
7,1% são bolsistas permanência/acolhe, ou seja, tem renda 
familiar bruta per capita menor que 0,5 salário mínimo.
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Gráfico 6 - Estudantes de graduação segundo o tipo de escola em que 
cursou o ensino médio

Fonte: Andifes (2019). Gráfico elaborado pelo autor, 2020.

Tabela 1 - Porcentagem de estudantes de graduação segundo renda fami-

liar em salários mínimos

Intervalo em Salários 
Mínimos (SM) Brasil/2018 (%) UFG (%)

De 0 a 1,5 SM 70,2 74,8

De 1,5 a 3 SM 16,8 17,3

De 3 a 5 SM 5,8 5,1

De 5 a 7 SM 2,8 1,9

De 7 a 10 SM 0,8 0,6

De 10 a 20 SM 0,6 0,3

Maior que 20 SM 0,1 0

Fonte: Andifes (2019).



SUMÁRIO   199

Tabela 2 - Assistência estudantil entre os cursos mais concorridos da UFG

Número Curso Total de 
estudantes

Bolsistas 
permanência/
acolhe

%

Total de 
estudantes 
acolhidos pela 
assistência 
estudantil

%

UFG 28.822 2.058 7,1% 12762 44,3%

1 Agronomia 1.148 95 8,3% 538 46,9%

2 Arquitetura e 
urbanismo 347 30 8,6% 186 53,6%

3 Ciências da 
computação 334 18 5,4% 126 37,7%

4 Direito 1.338 58 4,3% 424 31,7%

5 Engenharia 
civil 751 32 4,3% 333 44,3%

6 Engenharia 
mecânica 267 14 5,2% 183 68,5%

7 Medicina 979 30 3,1% 447 45,7%

8 Medicina 
Veterinária 895 55 6,1% 367 41,0%

9 Odontologia 310 23 7,4% 211 68,1%

10 Psicologia 654 29 4,4% 193 29,5%

Total 7.023 384 5,5% 3.008 42,83%

Fonte: Andifes (2019). Grifo nosso.

Ainda sobre a Tabela 2, observamos que a graduação em 
Medicina Veterinária é um dos cursos mais concorridos da 
instituição, ocupando a oitava colocação. O curso tem uma 
média ligeiramente menor de bolsistas permanência/acolhe 
e de estudantes amparados pela assistência estudantil que a 
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média da universidade. O sistema Analisa UFG ainda não 
fornece dados sobre a renda familiar dos/as estudantes, por 
isso nossa análise ficou limitada aos dados gerais de estu-
dantes da UFG fornecidos pela Andifes. Diante disso, nosso 
estudo sobre o curso de Medicina Veterinária foi focado nas 
categorias gênero e raça, que podem ser observadas nos Grá-
ficos 7, 8, 9 e 10.

Ao contrário do que apontam os dados gerais dos/as 
estudantes de graduação da UFG, nos quais a maioria é 
composta por homens, o Curso de Veterinária é majorita-
riamente composto por mulheres. Elas representam 68,2% 
dos graduandos. Além disso, o maior grupo racial do curso é 
formado por pessoas brancas, 46,7%, superando até mesmo 
os/as negros/as, que são 45,13% − 38,5% pardos/as e 6,63% 
pretos/as − e o maior grupo da universidade no geral. Os/as 
discentes indígenas representam 1,3% do curso; dentro desse 
grupo, a prevalência também é das mulheres, que chegam a 
87,5% desse total. Entre as mulheres, o pertencimento racial 
é o seguinte: 48,3% brancas, 38,6% pardas, 5,8% pretas, 1,7% 
indígenas e 1% amarelas. Já entre os homens, 43,4% são bran-
cos, 39% são pardos, 8,2% são pretos, 1% são amarelos e 0,5% 
são indígenas.



SUMÁRIO   201

Gráfico 7 - Estudantes de graduação de Medicina Veterinária por gênero

Fonte: Portal Analisa UFG. Gráfico elaborado pelo autor, 2020.

Gráfico 8 - Estudantes de Medicina Veterinária por cor/raça

Fonte: Portal Analisa UFG. Gráfico elaborado pelo autor, 2020.
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Gráfico 9 - Estudantes de Medicina Veterinária do gênero feminino por 

cor/raça

Fonte: Portal Analisa UFG. Gráfico elaborado pelo autor, 2020.

Gráfico 10 - Estudantes de Medicina Veterinária do gênero masculino 

por cor/raça
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Fonte: Portal Analisa UFG. Gráfico elaborado pelo autor, 2020.
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Além de fornecer um parâmetro interpretativo para os 
dados deste estudo, as estatísticas apresentadas até aqui 
evidenciam o impacto das políticas de ações afirmativas no 
âmbito da graduação na UFG. Nas duas primeiras décadas 
do século XXI, essas instituições passaram de uma situação 
de “confinamento racial” para se caracterizarem pela di-
versidade, marcada pela presença indígena, negra e dos/as 
estudantes de baixa renda. 

No entanto, isso não significa que a questão esteja re-
solvida, pois as desigualdades permanecem nos espaços 
universitários; as diferenças são continuamente silenciadas, 
apagadas ou neutralizadas. O próprio sistema Analisa UFG 
não fornece dados sobre a classificação racial de professores/
as, servidores/as e estudantes de pós-graduação da insti-
tuição. Além disso, a maioria dos espaços da universidade 
permanece organizada sob modos eurocêntricos de conheci-
mento, impactando sujeitos sociais e as formas de vivenciar 
a instituição.

O questionário e os primeiros dados da pesquisa

Para a execução da pesquisa de campo, foi elaborado um 
questionário com base nos princípios apresentados até aqui. 
Foi feito um modelo dividido em duas etapas: a primeira 
para construir um perfil social não identificado do/a parti-
cipante, que considerava marcadores sociais de diferença, e a 
segunda dedicada à geração de dados relacionados à discri-
minação de gênero, raça e classe na universidade. Este último 
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tema foi escolhido para evitar termos de difícil compreensão 
(como “violência epistêmica”), mas manter a problemática do 
estudo − a deslegitimação/desautorização de sujeitos histori-
camente subalternizados/as em espaços de saber legitimados 
pelo Estado.

Apliquei esse questionário piloto a alguns estudantes de 
medicina veterinária, mas foi preciso ajustes. Inicialmente, as 
perguntas relacionadas aos marcadores eram abertas, o que 
gerou confusão entre os alunos em relação a quais palavras 
denominar suas identidades. Alguns se questionaram à qual 
cor/clase pertenciam ou confundiram categorias de gênero 
e sexualidade, mencionando termos como “moreno claro” 
ou “binário”. Adicionei respostas de múltipla escolha (como 
branco/a, preto/a, indígena, homossexual, heterossexual, bis-
sexual) e a opção de não se relacionar com nenhuma delas, 
para evitar confusões. Também foi necessário alterar a ques-
tão sobre o bairro de domicílio, pois havia estudantes que 
moravam em outras cidades.

A opção pelos questionários teve o intuito de produzir 
alguma informação primária sobre a experiência dos/as es-
tudantes, bem como de provocar alguma reflexão em relação 
às discriminações no espaço acadêmico, a fim de convidá-los 
a conceder uma entrevista. Nesse sentido, foi uma experiên-
cia parcialmente bem-sucedida. Alguns/as se espantavam ao 
notar que, até então, não tiveram aulas com professores/as 
negros/as e indígenas e ressaltaram a existência de episódios 
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de discriminação. Eles também observaram a presença de 
mulheres brancas em espaços institucionais de saber-poder 
em sua faculdade, como a coordenação do curso ou grupos 
de pesquisa. 

Apesar disso, os alunos consideraram que suas experiências 
não eram suficientes para conceder uma entrevista e se 
recusaram a participar dessa etapa. Então, em vez de convidá-
los/as para uma entrevista baseada em episódios lembrados 
na etapa do questionário, optei por fazer o convite aberto em 
relação às experiências na universidade.

Responderam ao questionário definitivo 44 estudantes. 
Ao analisar os/as sujeitos/as, foi possível observar a prevalên-
cia do grupo racial branco, seguido por pardos/as e negros/
as (Gráfico 11). Não foram encontrados estudantes indígenas 
ou negros/as quilombolas durante a aplicação do questioná-
rio. A maioria de mulheres, observada nas estatísticas gerais 
do curso, se confirmou nesta fase da pesquisa. As mulheres 
brancas foram maioria, seguidas pelas pardas e depois pelos 
homens brancos (Gráficos 12 e 13). No entanto, os resulta-
dos quanto ao tipo de escola na qual cursaram ensino médio 
apontaram o contrário do que dizem os dados gerais do cur-
so: nos questionários, a maioria foi de estudantes de escolas 
particulares (Gráfico 14).
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Gráfico 11 - Estudantes que responderam ao questionário por cor/raça

Fonte: o autor, 2020.

Gráfico 12 - Estudantes que responderam ao questionário por gênero

70.5

29.5

Feminino Masculino

Fonte: o autor, 2020.
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Gráfico 13 - Estudantes que responderam ao questionário por gênero e 

cor/raça

Fonte: o autor, 2020.

Gráfico 14 - Estudantes que responderam ao questionário quanto ao tipo 

de escola em que estudou durante o ensino médio

Fonte: o autor, 2020.
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A discrepância entre os dados gerais do curso, fornecidos 
pelo Analisa UFG, e os encontrados na pesquisa pode ser 
explicada por algumas observações etnográficas do trabalho 
de campo. No Campus Samambaia, as escolas de Agronomia, 
Engenharia de Alimentos, Medicina Veterinária e Zootecnia 
estão distantes dos demais prédios. Por isso, é necessário usar 
transporte público, pegar caronas ou fazer um longo percurso 
a pé para chegar até elas. Nas dependências da EVZ, existem 
vários prédios mais ou menos distantes entre si, como o Hos-
pital Veterinário, um centro de aulas, centros de pesquisa, 
setores de patologia animal, restaurante, sala de estudos, sala 
das associações atléticas, entre outras.

Os questionários foram aplicados na EVZ principalmente 
no período entre os turnos matutinos e vespertinos (em razão 
da modalidade do curso ser integral) e, espacialmente, nas 
localidades do restaurante e da sala da associação atlética do 
curso, onde o contato com os demais discentes foi facilitado 
por amigos graduandos do curso. Além disso, os questionários 
também foram respondidos durante um evento universitário 
ao longo de um final de semana: uma competição esportiva 
entre as turmas do curso, que aconteceu no Centro de Esportes 
Samambaia, dentro do mesmo campus, mas afastado da EVZ.

Os resultados encontrados apontam dois fatores: as 
limitações de interrogar o campo tomando por base um locus 
de enunciação branco de classe média e a diferenciação da 
experiência universitária pelos marcadores de raça e classe. 
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A condição financeira e racial influencia no uso do tempo, 
nos deslocamentos, nas espacialidades e nos modos de 
consumo. É possível afirmar que existe uma vivência interna e 
externa da universidade. A primeira gira em torno da própria 
formação acadêmica e da aquisição do diploma de ensino 
superior; atividades de ensino, pesquisa e extensão. A segunda 
está relacionada às formas de sociabilidade da comunidade 
universitária, como as competições esportivas, bares, festas etc. 

Considerando que cerca de 70% dos estudantes da univer-
sidade possuem renda familiar de até 1,5 salários mínimos, 
é possível afirmar que um número considerável de alunos/as 
trabalhe para cobrir as despesas da formação superior e para 
seu sustento pessoal. Dessa forma, muitos/as discentes po-
deriam estar usando os intervalos e horários de almoço para 
completar suas atividades acadêmicas ou só não estarem 
dispostos a participar dos eventos externos da faculdade em 
função da rotina cansativa de trabalho, estudo e deslocamen-
to urbano. Por isso, acredito que os questionários tenham 
alcançado sujeitos/as brancos/as que estudaram em escolas 
particulares e que não exerciam atividades remuneradas. 
Apesar das políticas de ações afirmativas, as desigualdades 
se mantêm quando consideramos esses aspectos da comuni-
dade universitária.

Apesar das limitações colocadas por esses fatores, os 
questionários evidenciaram que existe, na percepção dos/
as estudantes, discriminações de gênero, raça ou classe no 
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ambiente acadêmico. A maioria afirmou ter ouvido piadas 
preconceituosas nesse meio (Gráfico 15), mas essas decla- 
rações contrastam com os números relativos à identificação 
dessas discriminações, que mostraram menos respostas 
afirmativas (Gráficos 16, 17 e 18). Isso pode ter acontecido 
porque alguns/as estudantes podem não considerar as piadas 
como um episódio de discriminação. Embora o questionário 
não forneça respostas sobre quem as praticou (se foram 
colegas, professores/as ou técnicos/as), eles indicam a 
existência dessas opressões em ambiente institucional.

Gráfico 15 - Você já ouviu alguma piada ou comentário discriminatório 

em relação a gênero, raça ou classe em ambiente institucional?

Fonte: o autor, 2020.



SUMÁRIO   211

Gráfico 16 - Alguma colega sua já foi discriminada em ambiente acadê-

mico por ser mulher?

Fonte: o autor, 2020.

Gráfico 17 - Algum/a colega seu/sua já foi discriminado/a em ambiente 

acadêmico por ser negro/a?

Fonte: o autor, 2020.
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Gráfico 18 - Algum/a colega seu/sua já foi discriminado/a em ambiente 

acadêmico por ser de uma classe com baixo poder aquisitivo?

Fonte: o autor, 2020.

Entre as discriminações observadas pelos/as estudantes, 
prevaleceu a de gênero (68,2%), seguida pelas de classe (34,1%) 
e raça (31,8%). Essa disparidade pode ser explicada tanto pelo 
fato de o curso ser composto majoritariamente por mulheres 
− o que geraria uma sensibilidade para as discriminações 
baseadas no gênero − como por um alto grau de sexismo 
acadêmico. Em contrapartida, os episódios de discriminação 
racial tendem a ser silenciados na sociedade brasileira, o que 
poderia ter gerado uma subnotificação. Quanto à classe, vê-se  
que as políticas de ações afirmativas não eliminaram as 
desigualdades entre estudantes, mas fortaleceram a presença 
de indivíduos de setores com menor poder aquisitivo, o que 
pode ter contribuído para melhor integração. De qualquer 
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forma, o que é importante ressaltar é a presença de cada uma 
dessas discriminações.

Outro dado que julguei importante foi a grande 
quantidade de estudantes que já consideraram abandonar 
ou trancar a matrícula do curso (Gráfico 19). O questionário 
é insuficiente para responder ao porquê desse número, no 
entanto, ele pode apontar para a existência de um mal-estar 
institucional,30 gerado por inúmeros fatores, bem como para 
uma série de fatores como dificuldades financeiras, de acesso, 
discriminações, problemas de saúde, entre outras.

Gráfico 19 - Você já considerou a possibilidade de abandonar ou trancar 

sua matrícula?

Fonte: o autor, 2020.

30 Neste estudo, compreendo o mal-estar institucional de maneira ampla, 
caracterizado pelo sentimento de angústia, sensação desagradável, per-
turbação, indisposição, incômodo, inquietação, insatisfação, ansiedade 
ou aflição resultante das relações sociais e institucionais de um/a sujei-
to/a nesse ambiente.
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Os dados preliminares são insuficientes para concluir 
qualquer argumento sobre o campo de estudo. No entanto, 
o questionário e as respostas obtidas foram um importante 
passo na aproximação com os/as estudantes e o campo de 
estudo. Além disso, esses dados forneceram informações ne-
cessárias para a elaboração do roteiro de entrevistas. 



As fronteiras institucionais: linguagem, 
corpo e violência epistêmica

As entrevistas foram realizadas de forma remota, em razão 
da pandemia de Covid-19, por meio da plataforma Google 
Meet e semiestruturadas com base em um roteiro dividido 
em três eixos: percepções sobre o espaço universitário e a 
comunidade discente; episteme, métodos e práticas de ensi-
no; e bem-estar institucional.31 Participaram do estudo sete 
discentes autoidentificados segundo as seguintes categorias: 
gênero, cor/raça, sexualidade, idade, tipo de escola em que 
estudou durante o ensino médio, estado civil, bairro/cidade/
comunidade e se exercia alguma atividade remunerada. 

A identificação e o roteiro contextualizaram os dados 
gerados nas entrevistas dentro da problemática da pesquisa: 
a violência epistêmica e a experiência de estudantes em 
universidades públicas federais brasileiras, em especial na 
UFG. Antes do início das medidas de isolamento social, em 
março de 2020, realizei visitas ao campo de estudo. Por meio 
delas, vivenciei algumas questões e problemas relatados pelos 

31 Neste livro, também compreendo o bem-estar institucional de forma 
ampla, caracterizado pelo sentimento de conforto, satisfação, segurança, 
tranquilidade, acolhimento, pertencimento resultante das relações so-
ciais e institucionais de um/a sujeito/a nesse campo.
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estudantes, bem como me aproximei e conheci a maioria dos 
entrevistados. Esse primeiro grupo com quem tive contato 
também gerou um efeito de bola de neve, indicando e 
estabelecendo contatos com outros alunos. Com base nessas 
experiências, e na minha condição como estudante da 
Universidade, eu me fiz presente nas entrevistas como parte 
da comunidade universitária, apresentando as semelhanças 
e diferenças de seus cursos com os de Letras e Ciências 
Sociais, aos quais já estive vinculado. Acredito que isso foi 
fundamental para desenvolver uma relação com os  discentes 
durante a pesquisa.

A análise desses dados está organizada conforme os eixos 
das entrevistas.

Das desigualdades à visibilidade: espaço acadêmico e 
organizações discentes

Ao relatar suas experiências em relação ao espaço 
universitário, os/as estudantes enfatizaram a questão do dis-
tanciamento. A EVZ e a Escola de Agronomia e Engenharia 
de Alimentos ficam a 2,5 km de distância do Restaurante 
Universitário (RU), localizado próximo ao centro do Cam-
pus II da Universidade Federal de Goiás (UFG) (Figura 1), 
que já fica em um bairro bastante afastado do centro da 
cidade. Por isso, as/os alunos/as se tornam ainda mais de-
pendentes do transporte coletivo, fato que se agrava pela 
distribuição das linhas de ônibus que abastecem a região. 
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A maioria das rotas tem o seu ponto final dentro do 
campus. Isso significa que os/as discentes que não utilizam as 
linhas que passam por essas faculdades têm que pegar mais 
um ônibus: a linha circular interna do Campus Samambaia. 
Além disso, esse distanciamento gera problemas no cotidiano 
dos estudantes, pois ficam afastados/as dos bancos, da 
administração da universidade, do RU, da Biblioteca Central 
etc. Um resultado dessa situação é a dificuldade de contato 
com outras/os alunas/os e outros cursos. Alguns/as discentes 
chegam a usar expressões como “nosso campus” e “campus 
III” para marcar a separação entre essas faculdades e o 
restante da universidade.

Figura 1 - Mapa do Campus II da UFG

Fonte: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/451/o/Mapa_Campus_Samambaia.gif
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Esse fato já provoca uma desigualdade de experiências. 
Yvete,32 por exemplo, considera a faculdade de fácil acesso 
por ter a possibilidade de se locomover de carro, enquan-
to Latiffa a julga muito afastada, pois tem que atravessar a 
cidade de Aparecida de Goiânia e a capital por meio de trans-
porte coletivo. Ela pega, ao todo, quatro ônibus para chegar à 
EVZ, num trajeto que pode durar de 1h:40 a 2 horas depen-
dendo do trânsito. Todas/os as/os discentes entrevistados/
as reconheceram essa dificuldade de acesso, que também 
já foi pauta de intervenções do Centro Acadêmico (C.A.). 
De acordo com uma das entrevistadas (Jade), a organização 
se reuniu diversas vezes com a direção da universidade e a 
Companhia Municipal de Transporte Coletivo (CMTC), mas 
não conseguiu levar as linhas até a faculdade. Ela também 
mencionou a tentativa de implementação de uma campanha 
de carona solidária, na qual o C.A. forneceria um adesivo de 
identificação para os/as estudantes que tivessem carro a fim 
de incentivá-los a combinar caronas com seus colegas con-
forme suas rotas. Infelizmente, a campanha não funcionou.

Essa questão se torna ainda mais relevante quando se per-
cebe que atividades de pesquisa, ensino e extensão também 
acontecem em outros estabelecimentos (como o Aviário e a 
Fazenda Escola), que ficam ainda mais afastados e aos quais 
não são concedidos linhas de ônibus. Além disso, muitas 
atividades ocorrem em dias e horários diversos, com plan-
tões durante a noite e finais de semana, por exemplo. Essa 
32 Os nomes utilizados neste livro são fictícios.
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dinâmica exige um sacrifício maior e reduz as chances de par-
ticipação dos estudantes que não têm carro em estágios, aulas 
práticas, bolsas de iniciação à pesquisa, entre outros. 

Latiffa: a fazenda escola não fica perto assim para 
ir a pé, ainda mais dependendo do horário. É ruim 
porque ela fica ali, entra ali pra agronomia e lá no 
meio, lá no final mesmo. Então acaba que quem 
tem carro tem uma facilidade maior pra poder estar 
se deslocando porque isso dificulta até a questão de 
estágios. Tem o aviário também, que não é tão per-
tinho e acaba que quem tem carro acaba se dando 
melhor, porque às vezes você termina uma aula e 
você tem aquele intervalo para almoço, geralmente 
a gente pega estágio nos horários vagos, e às vezes 
nem dá para você almoçar direito, aí você tem que 
pegar carona ou ir a pé e isso dificulta bastante 
em relação ao deslocamento. Até finais de semana 
também, porque tem muitos estágios que exigem 
que a gente vá nos finais de semana e acaba que os 
ônibus nos finais de semana não funcionam como 
funciona durante a semana. [...] eu mesma, parti-
cularmente, já deixei de fazer muita coisa só por 
conta de transporte, muita coisa mesmo. Porque 
dependendo do que você vai fazer tem a questão 
do horário também, né? Você não pode ficar um 
pouco mais tarde porque é de noite, é escuro, a gen-
te fica com medo, e no final de semana da mesma 
forma, é super vazio, você não vê uma alma penada. 
E dependendo do horário também é muito tarde, 
fica muito perigoso em relação a violência mesmo.33

33 Algumas falas das/os entrevistadas/os foram editadas, ocultando re-
ferências diretas a nomes de disciplinas, organizações institucionais, 
estudantes e professores/as que pudessem identificar os sujeitos da 
pesquisa. 
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Latiffa também relata um episódio no qual se desligou de 
um projeto da faculdade por essas questões: 

Eu até levei uma advertência no projeto que eu 
participava, porque assim, eles queriam que a gente 
ficasse para a reunião depois da aula, suponhamos 
18:30h e a reunião iria acabar quase 20h e eu deixei 
bem claro que eu não tinha como voltar para casa, 
que era perigoso, até o percurso do ponto de ônibus 
pra minha casa era perigoso e tudo mais e a pessoa 
acabou não vendo. A pessoa acabou me dando uma 
advertência porque eu não fui e eu já tinha avisado 
sobre isso, então assim, dificulta bastante a vida da 
gente, quem não tem um veículo próprio para se lo-
comover é muito complicado. A gente fica bastante 
atrás em relação a isso. [...] nossa eu fiquei muito..., 
eu até saí do projeto, porque eu fiquei assim muito 
chateada, porque era algo assim que não tava..., não 
foi porque eu quis e eu já havia avisado, né? Aí fal-
tou sensibilidade por parte dos membros, né? Mas 
aí eu deixei pra lá e apenas pedi para sair mesmo 
da empresa.

As questões que envolvem o deslocamento urbano e a 
chegada na universidade são determinadas principalmente 
pela classe social, já que possuir ou não um carro pressupõe 
uma condição financeira, individual ou familiar, estável para 
adquiri-lo ou mantê-lo. No entanto, esse assunto também 
está ligado a gênero e raça. Por ser de uma comunidade qui-
lombola, Latiffa teve de se mudar para Goiânia para estudar; 
sua opção de morar com um irmão, que já residia em Apare-
cida de Goiânia, foi determinada por sua condição financeira. 
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Nesse caso, participar integralmente das atividades acadêmi-
cas implicaria colocar sua segurança em risco, um problema 
agravado pelos altos índices de violência contra mulheres ne-
gras nas cidades.34 Ao mesmo tempo, sujeitos/as com poder 
institucional35 não se sensibilizaram pelo dilema enfrentado 
pela estudante, algo que gerou sofrimento psicológico e resul-
tou em sua ausência e afastamento de um espaço acadêmico.

Outras percepções sobre o espaço universitário incluem 
a estrutura e organização dos prédios, o ambiente da facul-
dade, a conservação dos objetos e equipamentos e salas de 
aula. Em geral, os alunos consideraram essas condições boas, 
mas fazem pequenas ponderações sobre alguns pontos que 
poderiam ser melhorados, como alguns dos equipamentos do 
Hospital Veterinário. Eles também ressaltaram a área arbo-
rizada como um ponto positivo da faculdade, chamando a 

34 Segundo dados levantados pelo Atlas da Violência, produzido pelo Ipea 
em parceria com o FBSP (Cerqueira et al., 2018), e pelo portal G1 (Velasco 
et al., 2020), as mulheres negras são as maiores vítimas de violência entre 
as mulheres, representando três de cada quatro assassinadas, três de 
cada cinco vítimas de feminicídio, metade das vítimas de estupro e meta-
de das vítimas de lesão corporal em decorrência de violência doméstica.

35 As instituições são formadas por cargos e ocupações hierarquizadas 
em diferentes relações de prestígio e autoridade atravessadas por 
marcadores sociais de diferença, o que impacta nas relações sociais es-
tabelecidas entre sujeitos/as nesse campo. Neste livro, já foi discutido 
como professores/as catedráticos/as foram imbuídos/as de poder com 
base em arranjos institucionais. Apesar do fim do sistema de cátedras, 
as universidades permanecem organizadas em certas hierarquias entre 
professores/as, alunos/as, funcionários/as administrativos/as, terceiri-
zados, dentre outras relações possíveis nesse espaço.
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atenção para a divisão entre os departamentos e a existência 
de espaços físicos para as organizações estudantis.

Os estudantes citaram uma série de organizações. 
Algumas são dirigidas apenas por discentes, como o C.A., a 
Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina Veterinária, 
a Associação Atlética Acadêmica Marcos Barcellos Café 
(A.A.A.M.B.C. - Vira Lata) e a Consultoria, Projetos e 
Assistência Veterinária (COMPAVet Jr.); enquanto outras 
contam com um/a professor/a coordenador/a, como os 
grupos de estudo (Quadro 1). A COMPAVet Jr. é uma 
empresa júnior voltada para consultoria. Ela também 
realiza congressos e cursos e administra relações financeiras 
envolvidas nesses eventos. Já os grupos e núcleos de estudos 
são os mais numerosos e tem como objetivo reunir alunas/os 
interessadas/os em se aprofundar em uma determinada área, 
uma vez que a graduação fornece uma formação geral, mas 
limitada, de diversas especialidades.
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Quadro 1 - Grupos e núcleos de estudo da EVZ

Sigla Nome do grupo/núcleo de estudo

GEPAV Grupo de Estudos em Patologia Veterinária

GEPEL Grupo de Estudos em Pecuária Leiteira

NUTRIR Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação Animal

GECIPA Grupo de Estudos em Cirurgias de Pequenos Animais

NEPEEq Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisas em Equídeos

GES Grupo de Estudos de Suínos

GEFOUR Grupo de Estudos em Forragem

GEAPA Grupo de Estudos Avançados em Clínica de Pequenos 
Animais

GECOAS Grupo de Estudos Centro-Oeste de Animais Silvestres

GEFEL Grupo de Estudos em Felinos

GMGA Grupo de Estudos em Melhoramento Genético Animal

GEA Grupo de Estudos em Avicultura

EQUI Núcleo de Estudos em  Medicina Interna e Cirurgia de 
Equinos

GEDI Grupo de Estudos em Diagnóstico por Imagens

GEAS Grupo de Estudos em Animais Selvagens

ONCOVET Grupo de Estudos em Oncologia Veterinária

NENV Núcleo de Estudos em Neurologia Veterinária

Quadro elaborado pelo autor com base nas informações do site da EVZ.
Fonte: https://evz.ufg.br/.

São, ao todo, 17 grupos de estudos que discutem assun-
tos relacionados às matérias da grade curricular e organizam 
eventos, palestras, minicursos e workshops. Para um dos en-
trevistados, Albieri, essas organizações têm um caráter mais 
científico, que ele opõe à atuação social do C.A. e da Atlética. 
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Por sua vez, Said descreve a Atlética com base em seu caráter 
integrativo entre os/as estudantes do curso:

Bom, essa organização atua de forma a reunir alu-
nos do curso de medicina veterinária, que estejam 
interessados em representar o curso em compe-
tições esportivas e outras modalidades, diversas 
modalidades, que, tanto em jogos e também orga-
nizar jogos internos entre os alunos, promover o 
acesso ao esporte, quanto jogos entre os cursos, ou 
até mesmo entre cursos de veterinária do Brasil e 
também tem a parte de organização de festas, pro-
moção de festas para os alunos tentando reverter 
esse dinheiro em forma de investimento no esporte.

Jade, no entanto, caracteriza o C.A. e a Executiva Nacional 
dos/as Estudantes de Veterinária por seu caráter representativo:

Então, é, ambas as entidades são de representação 
estudantil, né? Então a gente tá ali para represen-
tar, no C.A. localmente, no sentido de dentro da 
UFG os estudantes de veterinária ela representa. E 
a Executiva Nacional os estudantes de veterinária 
de uma forma geral, nacional. A função principal, 
ao meu ver, dessas instituições de representação 
além de pegarem as pautas que estão sendo discuti-
das e tentar auxiliar esses estudantes nas lutas que 
eles travam, é trazer temas que não são abordados 
convencionalmente no curso e abordá-los para 
que eles sejam debatidos dentro desses ambientes, 
né? Então o centro acadêmico vai trazer assuntos 
sobre a mulher no campo de produção animal, a 
mulher nas fazendas de agricultura familiar, como 
que a mulher deve se portar, quais são os assédios, 
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como isso acontece, como se lida com isso, como 
se pode resolver essas coisas. A gente vai trazer de-
bates, por exemplo, na Enevet [Encontro Nacional 
dos/as Estudantes de Medicina Veterinária], no 
encontro nacional, que nasceu no ano passado em 
Recife, a gente vai falar sobre a questão dos negros, 
a gente vai falar sobre fitoterapia, que é um assunto 
que não é debatido aqui dentro. Áreas da veteriná-
ria também que são excluídas majoritariamente, 
agroecologia, [...] então, o centro acadêmico e a exe-
cutiva nacional eles tem essa função de trazer esses 
temas, em especial aqueles que geram autonomia 
para a população, que são alternativas ao modelo 
vigente de qualquer coisa, quanto a saúde, quanto 
a produção, quanto a todas essas coisas. Ela traz 
autonomia e ela tem que ser debatida para que as 
pessoas se interessem mais, para que elas trabalhem 
com essas áreas mais menosprezadas e que façam 
alguma diferença né, que no fim é essa a função 
dessas coisas, fazer as pessoas tentarem fazer a di-
ferença, para que a diferença aconteça. 

Além desses, uma outra estudante também citou uma ar-
ticulação de atléticas criada durante a pandemia de Covid-19, 
o Projeto Soluções Coletivas: 

Yvete: [...] o Soluções Coletivas, ele começou com 
estudantes da UFG mesmo, que foram atrás de atlé-
ticas pra buscar esse apoio para levantar fundos e 
alimentos, cestas básicas, mantimentos, pras tribos 
indígenas e quilombolas, não é tribo quilombola 
que fala, sociedade quilombola? Pra ajudar eles 
nessa época do corona, por causa do isolamento e 
tudo mais e aí o que a gente fez, além de juntar isso, 
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a gente ajudava a divulgar as questões relacionadas 
a isso, do que eles estavam passando, do que estava 
acontecendo, o soluções coletivas fez duas festas 
virtuais para arrecadar fundos, onde eles venderam 
até bebida e tal. E aí todo o valor arrecadado das 
festas, quanto das bebidas, foi destinado a compra 
de cestas básicas, mantimentos, já teve entrega em 
algumas e era isso.

Segundo os estudantes, essas organizações estudantis têm 
participado de um movimento de politização em relação a 
questões sociais como racismo, homofobia e machismo, além 
de realizar campanhas de conscientização e projetos sociais. 
Jade e Latiffa destacam o papel do C.A. na promoção de 
visibilidade das comunidades indígenas, quilombolas e de 
pessoas com deficiência36 no espaço universitário. 

Jade conta que, durante a Semana de Veterinária (evento 
anual organizado pelo C.A. no começo do primeiro semestre 
letivo), organizou um módulo e convidou integrantes 
dessas comunidades para falar sobre suas experiências na 
universidade. Uma das convidadas era Latiffa. Esta relata 
como o evento foi importante, pois existe uma situação de 
invisibilização das comunidades indígenas e quilombolas 
na faculdade e, segundo ela, alguns/as professores/as nem 
sabiam da existência do programa UFGinclui. Além disso, 
Latiffa conta que seus colegas, também pertencentes a essas 

36 Compreendo o termo conforme explicitado pelo Núcleo de Acessibilidade 
da UFG, incluindo as pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas, 
intelectual, altas habilidades e superdotação. Disponível em: https://
prograd.ufg.br/p/30329-nucleo-de-acessibilidade.  
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comunidades, tinham muita dificuldade em falar de suas 
origens no ambiente institucional. 

Latiffa: [..] tem a semana do calouro e teve palestras, 
né? (...) fez um módulo e convidou eu e mais uma 
pessoa para falar sobre indígenas e quilombolas na 
universidade e convidou um rapaz também que ele 
era especial também, foi o único momento que a 
gente teve que falou de certa forma sobre isso, mas 
o único, mas não teve nada a ver com essas organi-
zações, foi pelo C.A. mesmo, uma iniciativa da Jade 
e do, esqueci o nome do menino, do outro rapaz.

O autor: E como que foi essa experiência? O que 
você achou?

Latiffa: Eu achei muito, nossa foi excelente, eu 
gostei muito mesmo e os alunos que estavam lá 
também gostaram muito, teve gente que ficou as-
sim fascinado, foi até meio constrangedor, teve uma 
moça que falou que não sabia que existia quilom-
bola ainda. Como se a gente fosse coisa de outro 
mundo, mas não num sentido ruim, ela falou que 
não sabia, ficou surpresa, mas foi muito bom, muito 
bom mesmo, a gente conversou bastante, eles per-
guntaram, as pessoas que estavam como ouvintes, 
eles perguntaram bastante e foi muito bom. Muito 
bom mesmo, excelente.

Latiffa ressalta a importância de produzir a visibilidade 
das comunidades indígenas e quilombolas porque, apesar de 
todo o trabalho que tem sido feito pela Coordenadoria de 
Ações Afirmativas (CAAF-UFG), ainda existem pontos que 
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suas ações não conseguem alcançar. Sobre essas limitações, 
ela menciona justamente a questão da visibilidade:

Latiffa: Muitos professores não saber que existe in-
dígena e não saber que existe quilombola. Eu acho 
que isso é a parte que pesa mais pra mim, porque a 
partir do momento que eles sabem, por exemplo, 
tem a professora, no dia que eu cheguei e falei para 
ela que eu era quilombola, que eu tinha minhas di-
ficuldades e tudo mais, desde então ela me ajuda 
bastante, bastante mesmo, muito mesmo. Então 
assim, eu acho que o fato de fazer com que essas 
pessoas enxerguem a gente lá, se for da vontade da 
pessoa tem como ajudar de inúmeras formas, então 
assim, ela ajuda tudo o que eu preciso eu mando 
pra ela, ela me ajuda em relação a professor ela 
ajuda, em relação a disciplina, tudo ela ajuda, en-
tão assim, acho que deixar mais visível que existe 
alunos ali dentro, não só indígenas e quilombolas, 
alunos que têm dificuldades de certa forma é muito 
importante, muito importante mesmo. Até mesmo 
tem alunos lá que são indígenas e quilombolas que 
não se abrem, que eu vejo que tem muita dificulda-
de só que não sei se é vergonha, não sei se é medo 
de falar, sabe? E acaba que esses alunos são preju-
dicados por isso, o fato de não se abrirem, de não 
conversar e acaba sendo prejudicado, então assim, 
eu acho que a parte de deixar bem claro, principal-
mente pros professores, que existe esses alunos lá e 
que precisam de uma atenção mais especial, acho 
que era de grande importância.
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Além do C.A., a Atlética também tem promovido a vi-
sibilidade de outros grupos, em especial da comunidade 
LGBTQIA+. Por meio de seu perfil no Instagram, eles reali-
zaram uma campanha no dia 28 de junho, dia internacional 
do orgulho LGBTQIA+, e a LGBTWEEK+ na semana dos 
dias 6 a 11 de julho. Nos dois casos, a associação convidou 
estudantes do curso de Veterinária que eram dessa comuni-
dade a partilhar suas experiências e também produziu textos 
informativos sobre a Revolta de Stonewall, machismo dentro 
da comunidade LGBTQIA+, visibilidade, bissexualidade, 
transexualidade, pansexualidade etc. (Figuras 2, 3, 4 e 5).

Para Yvete, Leo, Said e Miro, essas discussões fazem 
parte de um movimento de mudança nessas organizações. 
Com base em suas experiências durante a graduação, esses 
estudantes relatam uma mudança na Atlética, alterando a 
perspectiva de apenas promover a integração e incentivan-
do uma abertura maior para a diversidade e a diferença. Essa 
transição também acompanha uma mudança no perfil do 
curso, que passou de uma maioria masculina e heterossexual  
para uma maioria feminina e plural. Miro relata que essa 
transição foi muito forte na sua turma, cujo o conjunto de 
alunos consistia em 53 mulheres e apenas 12 homens. 
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Figuras 2 e 3 - Postagem da LGBTWEEK+ 1

Postagem da LGBTWEEK+ publicada entre os dias 06 e 11 de junho de 2019.
Fonte: Instagram oficial da A.A.A.M.B.C. - Vira-Lata. Disponível em: https://www.insta-
gram.com/p/CB_qc54HaTn/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 07 fev. 2020. 



SUMÁRIO   231

Figuras 4 e 5 - Postagem da LGBTWEEK+ 2 

Postagem da LGBTWEEK+ publicada entre os dias 06 e 11 de junho de 2019.
Fonte: Instagram oficial da A.A.A.M.B.C. - Vira-Lata. Disponível em: https://www.insta-
gram.com/p/CCUQ1rUn8VI/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 07 fev. 2020.
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Leo conta que foi por meio da Atlética que ele encontrou 
discussões sobre violência e discriminação em espaço insti-
tucional e até participou da LGBTWEEK+ falando sobre sua 
experiência como homem trans. Ele conta que ficou surpreso 
com a mudança do curso, que sempre teve uma imagem mas-
culina e heterossexual por ser um curso próximo às ciências 
agrárias. Agora, ele nota uma grande maioria feminina e a 
forte presença da comunidade LGBTQIA+, até na Atlética, 
fato que gerou grandes mudanças. Hoje, ele se sente mais 
à vontade nesse espaço e menciona que havia, antes, uma 
hierarquia na organização com base no tempo de curso. 
Dessa forma, esses/as sujeitos/as sociais promoveram a aproxi- 
mação dessa organização estudantil com questões sociais. 

Said: Sim, esse movimento ele se faz cada vez mais 
presente na veterinária, quando eu entrei no curso 
não tive notícias dessa representatividade. Inclusive 
era uma coisa que eu achava bastante estranha, pelo 
meu contato anterior com o outro curso [biologia], 
que era bastante presente o meio LGBTQIA+ e na 
veterinária, apesar de ter também um público gran-
de, inclusive, não tinha nenhuma representação,  
nenhuma representatividade, perdão. É e só re-
centemente que atlética começou a desenvolver 
posicionamentos, acho que acompanhando o fluxo 
geral da nossa geração desde as eleições de 2018 em 
que começou a se pontuar mais essa politização nas 
instituições acadêmicas e até no meio estudantil, 
antes na veterinária não tinha essa discussão, de-
pois das eleições elas se tornaram mais presentes.
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Embora a politização das atléticas não alcance todas as 
organizações desse tipo na UFG, ela é forte o suficiente para 
criar uma articulação entre as associações, que se posicionam 
criticamente em relação a questões sociais, como no Projeto 
Soluções Coletivas. Ao todo, participam do projeto 21 atléticas 
da UFG, uma da UEG e uma do IFG: Agronomia, Analfa-
beta (Letras), Arregaçada (Dança), Devasta (Engenharia 
Ambiental), Enigma (Engenharia da Computação), Faminta 
(Nutrição), Improdutiva (Engenharia de Produção), Mafiosa 
(Direito), Magnata (Economia), Malagueta (Engenharia de 
Alimentos), Malcriada (Pedagogia), Neurótica (Psicologia), 
Picareta (Engenharia Civil), Pintada (Artes Visuais), Pre-
dadora (Biologia), Sanguinária (Biomedicina), Sedentária 
(Educação Física), Soberana (Relações Internacionais), Sub-
versiva (Ciências Sociais), Trepadeira (Engenharia Florestal), 
Venenosa (Farmácia), Atrofiada (Educação Física - UEG), 
Integrada (Matemática - IFG).

Como já mencionado por Yvete, o Soluções Coletivas surgiu 
com base na demanda de estudantes indígenas e quilombolas 
para que as atléticas ajudassem na arrecadação de fundos e 
mantimentos para suas comunidades durante a pandemia 
de Covid-19. Outros fatores que marcaram sua criação foram 
a comoção e os protestos internacionais antirracistas após o 
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assassinato de George Floyd nos EUA37 e os atos convocados 
por torcidas organizadas antifascistas em cidades como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.38 Esses 
episódios geraram uma onda de posicionamentos públicos 
de atléticas em redes sociais como o Twitter e o Instagram, 
adotando a logo das torcidas antifascistas. Esses fatores foram 
apontados pelo Soluções Coletivas ao aproximar as atléticas 
da luta antirracista (Figuras 6, 7 e 8).

37 Em 25 de maio de 2020, George Floyd, um cidadão negro estadunidense, 
foi assassinado pelo policial Derek Chauvin, que o sufocou com o joelho 
enquanto o homem estava desarmado e de bruços na rua. Outros 
três policiais participaram do crime, que foi gravado por câmeras de 
celulares e amplamente divulgado nas redes sociais. A gravação mostra 
Floyd dizendo várias vezes I can’t breathe (Não consigo respirar). Seu 
assassinato gerou uma série de revoltas sociais e ondas de protestos 
antirracistas e contra a violência policial em Minneapolis e depois em 
diversas partes do país e do mundo.

38 Em maio e junho de 2020, torcidas organizadas de futebol que se iden-
tificam como antifascistas convocaram atos públicos em oposição à 
escalada autoritária no país a partir da eleição de Jair Bolsonaro para 
presidente da República. Assim como nos EUA, o governo brasileiro reagiu 
com uma tentativa de criminalizar as manifestações, caracterizando-as 
como atos terroristas.
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Figura 6 - Postagem do Soluções Coletivas 1

Postagem inaugural do Soluções Coletivas no dia 06 de junho.
Fonte: Instagram oficial do Projeto Soluções Coletivas. Disponível em: https://www.
instagram.com/p/CBHXclJJOeI/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 10 ago. 2020.
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Figuras 7 e 8 - Postagem do Soluções Coletivas 2

  
Postagem inaugural do Soluções Coletivas no dia 06 de junho.
Fonte: Instagram oficial do Projeto Soluções Coletivas. Disponível em: https://www.
instagram.com/p/CBHXclJJOeI/?utm_source=ig_web_copy_link. Acesso em: 10 ago. 2020.

Pelo seu Instagram, o Soluções Coletivas realizou uma 
série de lives com estudantes negros/as, indígenas, quilom-
bolas de diversas comunidades e de diferentes universidades 
do país, abordando vários temas como mulheres negras nas 
atléticas, pandemia e povos indígenas e quilombolas, re-
presentações das mulheres negras, necropolítica, saberes 
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indígenas no tratamento da Covid-19, colonialidade etc. 
Além disso, seus integrantes compartilharam informações 
sobre essas comunidades, realizaram uma vaquinha online e 
outras campanhas de arrecadação, organizaram eventos online 
para arrecadar fundos, sortearam livros de escritoras negras, 
fizeram indicações de leitura sobre raça e racismo, divulga-
ram vídeos com ênfase na população negra e indígena no dia 
do orgulho LGBTQIA+, discutiram cotas raciais, abordaram 
a saúde mental da população negra e indígena no setembro 
amarelo, divulgaram as doações e realizaram uma pesquisa 
sobre racismo no meio universitário.

As iniciativas promovidas pelo C.A., pela Atlética Vira- 
-Lata e pelo Soluções Coletivas fazem parte de um movimen-
to de mudança das organizações estudantis, em especial na 
EVZ. Por meio dessas entidades, os estudantes têm promo-
vido debates sobre gênero, sexualidade e raça em ambientes 
institucionais marcados por processos de invisibilização, de-
sigualdades e violência epistêmica. Tal processo tem ocorrido 
tomando por base suas experiências e as mudanças ocorridas 
no público geral do curso. Uma das entrevistadas relata, por 
exemplo, como sua identidade, marcada pelo gênero e pela 
raça, impacta na sua vivência acadêmica de forma positiva e 
negativa. Segundo ela, o fato de sua fala não ser ouvida com 
a devida atenção estimulou a busca por contatos com outras 
mulheres negras para, assim, fortalecer a participação das 
mesmas nos diferentes espaços acadêmicos:
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Jade: Eu sou uma aluna que entrou por cotas, eu 
sou negra e mulher, o ápice que eu acho de mar-
ginalização, então, [o impacto] claro que não foi 
no sentido de sofrer um preconceito explícito, ne-
nhuma dessas coisas, mas eu já sou olhada como, 
primeiro pela minha personalidade e as coisas 
das quais eu participo, eu sou sempre olhada (...), 
olham ‘Ah, tinha que ser você, né?’ vamos dizer 
assim. “Claro que era você”. Mas eu acho que isso 
também influencia de uma forma positiva para eu 
me encontrar com as pessoas que fazem parte desse 
ambiente do qual eu tento me mover, agregar essas 
pessoas comigo para que a gente se movimente jun-
to, então eu vou atrás das mulheres negras, eu vou 
falar ‘ah, fizeram um grupo de estudantes de vete-
rinária negras nacional, vamos participar e vamos 
entrar, vamos se movimentar’.

Em outra passagem, ela continua relatando como a in-
tersecção entre gênero e raça influenciou sua experiência na 
faculdade:

Jade: Eu acho que a minha voz é muito menos ouvi-
da por eu ser uma mulher, como sempre. Se eu sou 
um homem lá [..] eu vou ser muito melhor ouvida. 

Nesse ponto, considero importante lembrar da análise do 
capítulo anterior, deixando claro a centralidade do locus de 
enunciação nas relações de poder. É sempre a localização geo- 
política e corpo-política do sujeito que fala. Por isso, quando 
Jade afirma ser menos ouvida por ser uma mulher negra e 
periférica diante de um grupo de professores/as que ela iden-
tifica como brancos/as e que possuem um poder institucional 
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legitimado pelo Estado, temos a reprodução de relações de 
colonialidade. A diferenciação colonial produz a desqualifi-
cação da sua fala, impedida de se tornar discurso, e do seu 
corpo, subalternizado a um lugar objetificado. Isso gera um 
processo de violência epistêmica baseado no gênero, na raça 
e também na hierarquia institucional.

Ainda assim, no caso de Jade, a intersecção entre gênero 
e raça funciona de duas formas. A primeira de forma posi-
tiva, na qual sua identidade como mulher negra funciona 
como um locus de enunciação que tem potencial político e 
epistemológico para agregar outras mulheres em redes repre-
sentativas e para questionar o espaço universitário onde ela 
procura se movimentar e construir mudanças. No entanto, 
ela também tem um lado negativo, pois, com base em seu 
ativismo e na sua identidade, ela é identificada como um pro-
blema; ela é deslocada da posição de estudante imaginada 
pela instituição e enfrenta processos de silenciamento. Falar 
ou calar são força e efeito de um campo de ação na organi-
zação racional e moderna/colonial do mundo (Pinto, 2017).

Por sua vez, Latiffa e Yvete não relataram um impacto rele-
vante da raça na sua participação em organizações estudantis, 
apesar de serem mulheres de grupos raciais distintos. No en-
tanto, quando perguntadas sobre a questão do gênero, ambas 
relataram episódios de constrangimento. Para Latiffa, o gê-
nero sempre tem influência na veterinária, principalmente 
em um certo setor da faculdade, onde ela relata já ter ouvido 
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diversas vezes que a área não é para mulheres.39 Já Yvete con-
ta que sempre encontrou um ambiente acolhedor na atlética 
do curso; os problemas que ela enfrentou estavam associados 
aos eventos promovidos em parceria com outras atléticas. Ela 
relata que foi assediada por um membro da equipe contrata-
da para a realização de uma festa universitária e também que 
membros de outras atléticas que participaram do evento não 
respeitaram sua posição de líder na organização, contestando 
e desobedecendo seus comandos.

Quando perguntados sobre o impacto do gênero e da raça 
em suas experiências nas organizações discentes, Leo, Albieri, 
Said e Miro tiveram posições diversas. Leo e Albieri pensa-
ram essa influência considerando episódios de discriminação 
ou violência e por isso declararam não ter sentido nenhuma 
diferença em relação a esses marcadores. Por sua vez, Said 
reconhece a influência com base nos privilégios atribuídos à 
branquitude e ao gênero masculino, ligados à identificação do 
curso com uma identidade masculina e heterossexual. Miro 
também pondera sobre os lados positivos e negativos da sua 
experiência racial nessas entidades, mas acaba afirmando 
apenas o impacto positivo. Na sua visão, a identidade racial 
permitiu que ele não tivesse receios em relação aos outros 
alunos, o que ajudou na construção de relações sociais e na 
conquista de seu espaço dentro das organizações. Ele também 

39 A produção e deslocamentos do sentido do corpo feminino foi uma cons-
tante nas entrevistas e será melhor analisada no decorrer do capítulo 
com base nos episódios detalhados.
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cita um favorecimento embasado nas desigualdades de gêne-
ro antes da mudança pela qual passaram nos últimos anos:

Miro: Eu acho que em relação ao sexo influenciou 
positivamente, porque quando eu entrei era ma-
joritariamente masculino o curso, então o pessoal 
meio que se sentia mais à vontade em lidar com 
homens do que com mulheres lá. Porque eles ain-
da, tipo assim, tinha uma visão meio machista em 
relação a mulheres, sabe? Eu creio que não seja em 
relação a não poder ocupar espaços de liderança, 
eu acho que os homens não viam elas dessa forma, 
viam apenas como interesse pessoal, entendeu? 
Tipo assim, eu sou bonita etc., não pensava ‘ah, ela 
podia participar de tal coisa’. Não viam elas como 
uma profissional.

As questões referentes ao espaço universitário e à comu-
nidade discente apontam para uma série de desigualdades de 
gênero, raça e classe. Os problemas de deslocamento urbano 
geram divergências nas disputas por recursos institucionais 
como estágios e bolsas de pesquisa, fato que tem impactado 
negativamente a experiência de estudantes de classes sociais 
desfavorecidas economicamente. Além disso, as desigualda-
des de gênero, sobretudo quando interseccionadas com as de 
raça, têm dificultado a experiência institucional40 das mu-
lheres, principalmente a de mulheres negras. Até aqui, essas 
desigualdades apareceram na forma do sexismo acadêmico 
− que coloca o espaço da EVZ como masculino mesmo o 

40 Compreendo este termo como um conjunto amplo de conhecimentos, 
aprendizados, vivências e histórias produzidas em ambiente institucional.
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curso sendo frequentado majoritariamente por mulheres −  
e da violência epistêmica, com processos de invisibilização 
das comunidades indígenas e quilombolas na universidade. 
Elas também produzem privilégios, pois, como visto, os estu-
dantes que possuem carros são beneficiados na competição 
por recursos institucionais e os homens foram privilegiados 
na ocupação de certos espaços.

A fala dos estudantes mostra que uma mudança está ocor-
rendo no curso nos últimos anos. Alguns/as comentam que 
ela vem acontecendo desde a implementação do ENEM e 
da lei de cotas, outros/as que ela teria ocorrido mais recen-
temente, a partir de 2018. Fato é que o curso tem se tornado 
cada vez mais plural se considerarmos a imagem masculina, 
branca e heterossexual mencionada pelos/as estudantes. No 
entanto, essa transição tem sido enfatizada pelas/os discentes 
com base na maioria feminina e na presença da comuni-
dade LGBTQIA+, deixando a questão da raça em segundo 
plano. Ainda assim, ela tem sido importante na mudança de 
algumas entidades estudantis, como o C.A. e a Atlética. As 
entrevistas foram insuficientes para mostrar alterações nos 
grupos e núcleos de estudo e na empresa júnior.

Caracterizo a mudança nessas organizações principal-
mente pelo engajamento de sujeitos sociais historicamente 
excluídos dos espaços de poder legitimados pelo Estado. Foi 
a atuação de uma estudante preta, uma negra quilombola e 
uma indígena que permitiu uma interrupção nos processos 
de invisibilização no espaço institucional. Assim como foi a 
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presença de mulheres e homens da comunidade LGBTQIA+ 
na atlética que produziu sua sensibilização quanto à opressão 
sofrida por esses grupos sociais. Acredito que esse processo 
seja comum a outras atléticas e que tem uma demonstração 
na articulação do Projeto Soluções Coletivas.

A presença das desigualdades e da politização antirracista 
e pró-LGBTQIA+ dessas organizações estudantis apontam 
para uma realidade complexa que não pode ser definida 
como a opressão ou libertação, mas como uma reconstrução 
de alguns espaços institucionais com base em posiciona-
mentos críticos em relação à universidade, à diversidade e à 
diferença. 

“Quem é visto é lembrado”: episteme, métodos e práticas 
educacionais

Segundo Said e Leo, a grade curricular do curso de Veteri-
nária tem uma formação do micro, que começa com o estudo 
de disciplinas abrangentes e gerais de ciências básicas (como 
anatomia, fisiologia e histologia) e, a partir daí, vai seguin-
do uma abordagem cada vez mais macro, com o estudo de 
sistemas, indivíduos e, por fim, relações interpessoais. Essa 
grade curricular tem 4.100 horas, sendo que 1.560 horas são 
de atividades práticas e 2.024 de atividades teóricas. O tempo 
mínimo de integralização é de 5 anos e o máximo de 7,5 anos. 

Em geral, todos os estudantes apontaram problemas na 
grade. Miro, por exemplo, a considera muito antiga, fato que 
contribui na defasagem de certas abordagens. Ele identificou 
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essa situação em matérias importantes que não têm tanto es-
paço no curso, como a de diagnóstico por imagem. Para Miro, 
a solução seria aumentar a carga horária do curso. Já Said co-
menta que a grade precisa de mais atividades práticas, que 
deveriam ser melhor distribuídas ao longo do curso. Para ele, 
a prática só se tornava consistente no nono período, quando 
os estudantes já estavam deixando o curso. Albieri considera 
a grade muito generalista, com conteúdos amplos e vastos. 
Pensa que ela deveria ser revista, pois, em alguns momentos, 
certas matérias têm uma carga horária muito extensa e outras 
muito reduzidas, o que gera lacunas e janelas que precisam 
ser corrigidas com a participação nos grupos de estudo.

Yvete e Leo também consideram a grade curricular an-
tiga e comentaram que a distribuição das horas deveria ser 
repensada. Para Leo, a estrutura curricular é muito voltada 
para a produção, o que era justificado há trinta anos, mas não 
hoje, com o crescimento do mercado de pets. Além disso, para 
ele, algumas matérias estariam deslocadas da parte prática. 
Por sua vez, Latiffa considera a carga horária muito densa. 
Ela cita a questão dos pré-requisitos, que trancam matérias 
futuras e dificultam o fluxo curricular dos discentes. Latiffa 
também menciona a dificuldade que enfrenta por ter entrado 
na universidade depois de um longo período após o término 
do ensino médio. Isso faz que, para aprender os conteúdos do 
curso, ela tenha que se dedicar horas a mais para se lembrar 
de matérias que ainda estão frescas na memória de estudan-
tes que acabaram de concluir o ensino médio. Além disso, 
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Latiffa conta que, na faculdade, existe uma valorização muito 
grande de atividades extracurriculares, como estágios e pes-
quisas, o que gera um peso maior na rotina de estudos. Jade 
também considera a grade curricular muito mal arquitetada. 
Ela também menciona a questão da divisão das horas entre 
as matérias, mas vai além: na sua concepção, o curso é muito 
voltado para a produção e o agronegócio, o que subalterniza 
áreas como a agricultura familiar e a agroecologia. 

Segundo Jade, Yvete, Leo e Miro, há mais ou menos um 
ano e meio, a coordenação da faculdade realizou algumas as-
sembleias para discutir a grade curricular com os estudantes. 
Nesses eventos, eles/as foram ouvidos/as sobre suas deman-
das e o que poderia ser melhorado, mas nenhuma alteração 
havia sido feita até a data das entrevistas.

A questão do deslocamento urbano tem um grande im-
pacto na experiência dos estudantes do curso de Veterinária 
em razão da localização e da acessibilidade da faculdade. 
Segundo algumas entrevistas, a falta de sensibilidade de al-
guns docentes em relação a essa questão leva à ausência e ao 
afastamento dos estudantes mais afetados pela intersecção 
de eixos de subordinação de estágios e projetos de pesquisa e 
extensão. Esse problema afeta também as aulas.

Outra situação problemática acerca das relações entre 
professores/as e alunos/as, e que foi apontada nas entrevis-
tas, diz respeito aos posicionamentos e atitudes autoritárias, 
sexistas e machistas assumidas por uma pequena parte do 
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corpo docente, o que causa nos discentes constrangimentos 
e humilhações.

Para Sales Júnior (2006b), comportamentos machistas e 
sexistas em sala de aula são atribuídos ao campo do não dito, 
considerados como um mal-entendido ou mal-dito que atri-
bui um caráter involuntário ao comportamento do professor. 

A ação discriminatória acha-se, contudo, associa-
da a palavras de ordem, interações recursivas, atos 
reflexos, comportamentos pulsionais inatos (‘qua-
se instintivos’) ou rotineiramente condicionados, 
habituais e emocionais (como, por exemplo, na 
injúria). Não se trata, aqui, de mera metáfora ou 
imagem fisiológica, mas de uma ‘efetiva’ dessubjeti-
vação, desresponsabilização. 

[...] 

No discurso ‘vulgar’, o sentido é mais corporal 
do que linguístico, mais fonológico do que mor-
fológico, mais expressivo do que representativo 
– gestos, entonaçãoes, suspiros, sopros, gemidos... 
A discriminação parece provir, assim, de um modo 
inesperado, da camada vegetativa de base fisioló-
gica (indignação, repulsa, ultraje...) ou resultar de 
consequências não intencionais da ação (atos fa-
lhos). (Sales Júnior, 2006b, p. 250).

Porém, mais uma vez, é o locus de enunciação, o lugar geo- 
político e corpo-político do sujeito, que fala. Seu efeito é de-
marcar uma fronteira, uma distância social ameaçada cada 
vez mais pelo crescimento do número de mulheres na Veteri-
nária, na tentativa de legitimar uma hierarquia social baseada 
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no gênero. A função do sexismo em ambiente acadêmico não 
é acusatória, mas evocatória; evoca um estigma ou papel so-
cialmente desvalorizado. Por isso, é também um processo de 
violência epistêmica, pois implica na possibilidade de desrea- 
lização do sujeito (Butler, 2019) com base no seu corpo e por 
meio da linguagem sexista. 

Latiffa traz outros elementos que complicaram sua expe-
riência nas matérias do curso. Ela relata que, quando entrou 
na universidade em 2018, ocorria um impasse político na 
distribuição de bolsas41 que eram fundamentais para a perma-
nência de estudantes indígenas e quilombolas na instituição. 
Por conta disso, ela perdeu diversas aulas para se mobilizar 
na luta por esses recursos, “ou eu estudava ou eu procurava 
uma bolsa para me alimentar”. Isso gerou um impacto nega-
tivo tanto no seu desempenho acadêmico como na sua saúde 
física e mental:

Latiffa: E isso assim eu particularmente eu acho 
que nunca tive o psicológico tão abalado, assim 
igual eu tive nessa época, eu tive, acho que eu tive 
uma crise de ansiedade, só que assim eu passei mal, 
fui pro hospital, e eu nem sabia o que era uma crise 
de ansiedade e depois que eu fui conhecendo, que 
eu fui me informando, que eu percebi que eu tinha 
tido uma crise de ansiedade. Minha pressão subiu, 

41 Em 2018, o Ministério da Educação fez alterações no sistema de cadas-
tramento do Programa de Bolsa Permanência, passando a exigir uma 
série de documentos que os/as estudantes não tinham acesso. Com isso, 
várias solicitações foram indeferidas. Como solução, a UFG se comprome-
teu a pagar uma bolsa emergencial até que as bolsas do governo federal 
fossem liberadas.
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adormeceu meus braços, um lado da minha cabeça 
e eu nunca tive problema de saúde, então assim, 
isso afetou bastante, muito mesmo, muito mesmo. 
O psicológico da gente, a gente teve que ser muito 
forte para aguentar e juntar também os problemas 
pessoais e os problemas da faculdade e aí se você 
não tiver um acompanhamento você não consegue. 
[...] Muito material para estudar, aquela busca in-
cessante por estágio, ai se eu não fizer estágio eu 
não consigo, se eu não fizer iniciação científica eu 
não consigo e ainda tem as matérias que jogam em 
cima da gente igual água. 

Latiffa ainda ressalta a desigualdade desencadeada por 
essas questões nos processos de seleção para estágios e bolsas 
de pesquisa. Para ela, essas seleções utilizam a média global 
do curso como principal critério, o que não leva em conside-
ração as desigualdades enfrentadas por cada um. Por isso, os 
processos seletivos racionalizados e pensados segundo o mé-
rito acadêmico são injustos, pois não selecionam os melhores 
discentes, mas aqueles que têm melhores condições sociais 
de estarem na universidade.

Latiffa: E outra coisa também, e isso tudo, tem pou-
cos que não exige isso, vou dizer que tudo, porque 
até hoje mesmo eu nunca vi, as seleções são por 
índice de prioridade, essas coisas todas. Querendo 
ou não, meu índice não é ruim, mas não é bom, 
entendeu? Então se eu for olhar pelo meu índice 
eu nunca vou conseguir nada, porque sempre olha 
essa questão, quem tiver o índice maior, quem tiver 
a média global maior consegue, quem não tiver vai 
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ficando sempre para trás, só que eles não avaliam 
o que fez com que o aluno tivesse essa média di-
minuída, sabe? Então eu acho que eles deveriam 
levar isso muito em consideração. Eu considero 
bastante injusto, eu mesma assim, eu fico com tanta 
vontade de fazer determinada coisa, só que as vezes 
eu nem tento, porque quando você vai olhar lá no 
regulamento a seleção é por média global. É muito 
fácil um aluno que tem tudo, que tem comida na 
mesa, que tem carro para ir e voltar, que mora com 
a família por exemplo, não mora de aluguel, que 
tem tempo para estudar ter um média global lá em 
cima. É muito complicado porque a gente tem pro-
blema, mas os problemas que a gente enfrenta não 
é porque a gente quer e eles acabam selecionando 
essa pessoa e a gente vai ficando sempre pra trás, 
sempre pra trás, sem avaliar as questões que estão 
por trás disso. 

A experiência de Latiffa evidencia as dificuldades dos 
estudantes cotistas do UFGinclui em permanecer na insti-
tuição. Embora o programa assegure bolsas voltadas para a 
permanência desses discentes, o corte de recursos financei-
ros nas universidades públicas federais tem afetado de forma 
mais acentuada esses grupos, que precisaram se mobilizar 
para conseguir meios institucionais para se manter estu-
dando. Tal movimentação requer deles o tempo que outros 
alunos gastam com atividades regulares de estudo e isso já 
gera desigualdades de desempenho escolar. Nesse ponto, a 
universidade acaba por reproduzir o racismo estrutural da 
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sociedade, afastando estudantes indígenas e quilombolas de 
oportunidades de estágios e pesquisas.

Para Sílvio Almeida (2020), o racismo é inerente à própria 
estrutura da sociedade, ou seja, é o modo “normal” de cons-
tituição das relações sociais. Por isso, as instituições que não 
tomam medidas diante dessa configuração acabam por disse-
minar privilégios e violências racistas e sexistas. Ele também 
considera que as instituições podem se posicionar dentro do 
conflito ao questionar sua conformidade com essa estrutura 
e adotar medidas para minimizá-las. É nessa perspectiva que 
vejo as universidades. No entanto, as políticas de promoção 
da igualdade racial e de gênero ainda não conseguem dar 
conta das múltiplas manifestações estruturais do racismo e 
do sexismo. Por isso, elas ainda funcionam segundo regras 
que privilegiam determinados grupos raciais e econômicos, 
como no caso das seleções baseadas em média global. No 
contexto deste estudo, elas também se aproximam da violên-
cia epistêmica institucionalizada quando fazem que corpos 
negros e indígenas tenham o mínimo ao serem incluídos na 
universidade.

Leo também relata problemas psicológicos decorrentes de 
um conjunto de fatores institucionais. Ele relata que teve de 
trancar sua matrícula por um semestre por sofrer da Síndrome 
de Burnout42 decorrente do estresse provocado pelo grande 
número de matérias, conteúdos, avaliações e problemas de 

42 Desgaste que prejudica aspectos físicos e emocionais da pessoa levando 
ao esgotamento profissional.
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relacionamento com professores. Para ele, os fatores institu-
cionais se combinam com as características psicológicas dos 
discentes da área da saúde e também com o isolamento so-
cial, o que produz um profundo sofrimento psicológico. Ele 
também relata problemas ao procurar estágios, pois, no mer-
cado de clínicas, a acessibilidade aos alunos da UFG é mais 
difícil em função da disponibilidade de tempo para realizar 
o estágio. A grade curricular integral e com muitas janelas é 
um complicador. 

Quando perguntados/as sobre os principais métodos de 
ensino utilizados no curso, os estudantes ressaltaram que há 
uma variação de professor/a para professor/a, mas, em geral, 
relataram problemas com essas metodologias. Said atribui o 
problema ao sistema de ensino centrado na figura do profes-
sor, que é reproduzido nas instituições educacionais:

Said: eu acho que a gente precisa viver uma refor-
ma nos métodos educacionais há algum tempo já. 
Faz muito tempo que o sistema é esse, em que tem 
uma figura, que o ensino é centralizado na figura 
do professor e os tempos são outros, desde que essa 
metodologia surgiu dessa forma surgiu, e eu acho 
que precisa quebrar esse ciclo de que se forma os 
professores, que ensinam de uma forma centra-
lizada e aí quando eles vão formar os professores 
eles ensinam dessa forma, que é a forma como eles 
aprenderam. E aí quem vai quebrar essa corrente 
eu não sei, mas a sociedade já demanda uma forma 
diferente de ensino.
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Por sua vez, Leo identifica problemas relativos à falta de 
pedagogia, com práticas docentes limitadas a um certo tipo 
de aula e métodos de avaliação. Segundo ele, na visão dos/
as docentes, a maturidade atribuída à faixa etária dos/as es-
tudantes dispensaria uma melhor formulação das práticas 
educacionais. Além disso, Leo conta que muitos/as profes-
sores/as estão com as atenções voltadas para as atividades de 
pesquisa, subordinando a docência a um status secundário:

Leo: O professor de universidade não tem pedago-
gia, é só docência praticamente. Só sabem dar aula 
e fazer seminário, por exemplo. Porque eles pensam 
que os alunos são adultos e aí não precisa de pe-
dagogia. E tem gente que ta mais interessado em 
pesquisa, é só pesquisa que a pessoa quer, aí vai e 
obrigam ela a dar aula, porque se você quer pesqui-
sar na universidade você tem que dar aula.  

Albieri conta que a maioria das aulas seguem um mode-
lo expositivo, com data show, vídeos ou outros recursos que 
o/a professor/a considere interessante. Ele também ressalta o 
grande número de aulas práticas e, mais uma vez, traz à tona 
a questão do deslocamento, já que essas aulas acontecem em 
diversos locais, até fora da EVZ. Leo, por sua vez, destaca 
que algumas aulas práticas são inadequadas e que, em certos 
momentos, os/as discentes são deslocados/as para a Fazenda 
Escola apenas para terem aulas expositivas lá. Miro segue um 
raciocínio parecido, destacando a repetitividade das aulas, 
interrompidas apenas pelas aulas práticas, que ele considera 
mais interessantes. Assim como Said, Jade critica o modelo 
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centrado na figura do professor e o lugar passivo imposto aos 
discentes. E ela vai além, caracterizando a instituição como 
“um ambiente acrítico, anti-intelectual e tecnicista, [um que] 
é só pra você aprender a fazer um negócio que todo mundo 
da área sabe e você tem que decorar pra saber a mesma coisa”.

Jade: Por que a gente não tá aprendendo na aula, a 
gente tá sendo um completo ouvinte de uma coisa 
que é passada aqui, que já está colocada, que é pra 
você decorar, inclusive eles nem gostam muito que 
a gente faça perguntas, eles falam ‘ah pode fazer 
pergunta’, mas sempre que você faz uma pergunta 
mais assim eles torcem o bico para você e o tanto 
de professor que te humilha quando você faz per-
gunta eu acho que é assim, enfim, né? Eu acho que 
é um conhecimento muito unilateral, os alunos 
são ouvintes que não são importantes, que tão ali 
pra decorar e que tem que estar ali para responder 
chamada e é isso. Só, tem que ficar caladinho [...] a 
gente só decora mesmo, é um absurdo, tá sempre 
ali, repetindo, repetindo, repetindo. [A gente] Tem 
tanta capacidade para criar conhecimento, não 
entendo porque que a gente continua focado em 
decorar coisas que já estão feitas. Pra que serve uma 
universidade, sabe?

Analiso essas experiências tomando por base o conceito 
de educação bancária de Paulo Freire (1987). Para o autor, 
essa educação se caracteriza pela centralidade no educador, 
que assume uma posição paternalista diante dos educan-
dos, cuja passividade é tida como única margem de ação no 
processo educacional. A educação aparece sempre como um 
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depósito com sentido determinado, transferido do professor 
para o aluno, e em forma narrativa ou dissertativa estática; 
uma doação dos que se julgam sábios para os que eles julgam 
nada saber. Os discentes são vistos segundo a perspectiva 
de adaptação, isto é, eles que devem se ajustar à estrutura 
do conhecimento. É por isso que predominam os modelos 
expositivos, que anulam e minimizam o poder criador e a cri-
ticidade dos educandos.

Esse modelo de educação também é uma forma de 
violência epistêmica, pois gera constrangimento das poten-
cialidades cognitivas das/os discentes segundo uma forma de 
autoridade docente. Esse padrão intensifica os processos de 
subordinação de gênero, classe e raça com a construção de 
hierarquias sociais com base no poder institucional.

A estrutura do conhecimento oficial é também a 
estrutura da autoridade social. E por isso que pre-
dominam o programa, as bibliografias e as aulas 
expositivas como formas educacionais para conter 
os professores e os alunos nos limites do consenso 
oficial. O currículo passivo baseado em aulas ex-
positivas não é somente uma prática pedagógica 
pobre. É o modelo de ensino mais compatível com 
a promoção da autoridade dominante na sociedade 
e com a desativação da potencialidade criativa dos 
alunos. (Freire; Shor, 1986, p. 15).

Durante a realização da pesquisa, essa estrutura de ensino 
foi interrompida pela pandemia de Covid-19, que suspendeu 
as aulas durante vários meses e levou à adoção do ensino 
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remoto na universidade. Alguns/as estudantes relataram 
que essa transição foi positiva, pois transformou o modelo 
repetitivo de aulas. Para Yvete, Albieri e Said, o ensino a 
distância forçou os/as professores/as a saírem de sua zona de 
conforto e tentarem novas metodologias. Yvete, por exemplo, 
conta que percebe um esforço muito grande por parte da 
maioria dos professores, disponibilizando aulas gravadas, 
roteiros de estudo e fóruns de discussão. Ela sente que, se 
as matérias fossem oferecidas da forma convencional, não 
aprenderia tanto. Yvete e Albieri relataram preferir o ensino 
a distância por esses motivos e também por se sentirem mais 
à vontade em participar das aulas, algo que não faziam de 
forma presencial. Ainda assim, é preciso lembrar que o ensino 
remoto implica uma série de desigualdades, como o acesso à 
internet, a posse de equipamentos de informática e o ambiente 
adequado para o estudo; questões que atrapalharam o retorno 
das aulas na UFG.

Quando perguntados sobre as avaliações, todos os estu-
dantes consideraram problemáticas as matérias que têm 
apenas provas como metodologias de avaliação, pois elas se 
tornam um momento absoluto para demonstrar o conheci-
mento no assunto. Os estudantes consideram esse cenário 
muito injusto, gerando episódios de ansiedade e sofrimento 
psicológico. Nesse ponto, Jade faz uma ligação entre as aulas 
expositivas e as provas:
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Eu costumo dizer que a veterinária é o curso, que 
é o meu né, eu não sei os outros, eu costumo ver 
outras pessoas falando que é assim também, mas eu 
acho um absurdo como a gente decora coisas e faz 
provas. Inclusive, a gente só estuda por prova anti-
ga porque a gente tem que decorar as respostas que 
o professor quer, porque é aquilo que ele quer, ele 
quer exatamente aquela resposta, eles, raríssimas 
matérias tem avaliações que realmente estimulam 
a gente a refletir sobre aquele problema, que re-
almente problematizam as coisas pra que a gente 
ache soluções a cerca disso, é muito raro…

Além das provas, ela menciona outras metodologias como 
trabalhos escritos, mapas mentais e seminários.

Jade: Os seminários eu gosto muito, acho muito 
interessante, acho muito interessante falar sobre 
o conteúdo, pesquisar a fundo sobre ele, pra fazer 
apresentações, que no geral são bastante impor-
tantes pra melhorar sua capacidade de falar em 
público, que é um problema muito constante. Mas 
acho que isso também deveria considerar um pou-
co a personalidade das pessoas, a abertura delas 
pra isso, não ficar pressionando, o julgamento não 
ser explícito, público e humilhante, o que é muito 
frequente. E aí isso estraga o que tinha de positivo 
na metodologia, no estilo daquilo e...alguns profes-
sores já tem isso, mas deveria ter muito mais essa 
questão dos seminários por exemplo, comentários 
de auxílio para melhorar mesmo, tipo ‘ah tá, você 
pode melhorar nessa questão’, ‘da próxima vez você 
faz assim’, não é questão de humilhar o estudante, 
de falar que está tudo errado, é questão de falar ‘ah 
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pode melhorar isso’, ‘ah não sei se sua fonte está 
adequada’, ‘onde você achou isso?” e dar, falar de 
uma maneira que não seja humilhante. 

A experiência de Jade mostra que as provas são o tipo de 
avaliação mais frequente, mas outras metodologias, como 
os seminários, também são utilizadas. Ela reconhece pon-
tos positivos nesse método, como a participação mais ativa 
no processo de conhecer a área, além do desenvolvimento 
de habilidades importantes como falar em público. No en-
tanto, suas possibilidades benéficas são prejudicadas pela 
postura de alguns professores, que transformam os seminá-
rios em momentos de humilhação pública. Interpreto esses 
episódios como casos de violência epistêmica, pois a autori-
dade institucional também é um locus de onde fala o corpo. 
Quando um/a professor/a, alguém que ocupa um lugar de 
poder nas instituições de conhecimento legitimadas pelo Es-
tado, humilha um estudante pelo seu trabalho, ele/ela está 
condicionando o pertencimento ao campo de estudo a um 
processo de violência inadequado e que pode ter diversas 
consequências, desde o comprometimento da saúde mental 
até o abandono do curso.

Tomando por base as questões levantadas pelos estudan-
tes e as metodologias de ensino e avaliação, foi questionado 
se havia momentos de conflito em relação à adequação da 
organização das disciplinas e se os/as professores/as estavam 
dispostos a rever seus métodos com base nas demandas dos 
estudantes. Albieri considera que tanto a coordenação quanto 
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os professores estão abertos a mudar e a acatar as reivindi-
cações dos discentes; já para Said, essa abertura se dá uma 
vez que os alunos evidenciem seus problemas. No entanto, 
ele também ressalta uma rigidez, já que muitas matérias são 
dadas por mais de um professor e as mudanças poderiam 
afetar o cronograma de outros docentes, complicando as 
negociações. Além disso, Said considera que esses momen-
tos estariam limitados ao começo das disciplinas, quando os 
acordos são estabelecidos ou impostos. Os estudantes enfati-
zaram a diferença de docente para docente. Para eles, alguns 
consideravam as questões, enquanto outros não.

Latiffa, Yvete e Jade também mencionam os casos especí-
ficos de professor para professor, mas trazem outro elemento. 
Muitas vezes, os discentes não se manifestam em relação às 
metodologias de ensino e avaliação por causa da diferença de 
poder institucional e do receio de serem perseguidos/as. 

Latiffa: Tem coisa que os alunos não estão satisfei-
tos só que não tem ninguém que tenha coragem de 
expor, sabe? E eu acho que igual você falar, se expor 
ainda, o professor lasca com os alunos, assim falan-
do na linguagem que os alunos falam, são esses que 
não estão muito abertos a mudança não.

Jade: Eu acho que tem sido um problema dos 
estudantes também, a questão da didática dos pro-
fessores, parte do problema são os estudantes. Por 
exemplo, o/a professor/a que é uma docente que 
age de uma forma irracional com os estudantes, a 
didática dele/a é problemática, mas por ele/a ser 
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uma pessoa extremamente rígida, que causa medo 
nos estudantes, essa postura militar dele/a, ele/ela 
jamais vai ser abordado/a ou vai ser colocado/a 
pra falar sobre isso, ninguém vai sentar pra con-
versar com ele/ela. [...] Da para ver que ele/a sabe 
muito, ele/a é aquela galera lá academicista lá de 
cima. Então, isso, essa posição que ele/a é coloca-
da faz com que a galera tenha medo dele/a, então 
eles jamais vão criticar o que ele/a está fazendo. Se 
você for conversar com os estudantes, você vai ver 
claramente que ele/a é louco/a, que a aula dele/a 
não faz sentido, que o sonho era não ter aula com 
ele/a, morria de medo de fazer prova com ele/a, en-
tão, os estudantes têm essa percepção, mas eles não 
tem atitude nenhuma nunca de tentar mudar essa 
situação. [...] Vou dormir, vou ficar fora da sala, vou 
matar todas as aulas possíveis e por aí vai. E é o que 
sempre acontece. É problema dos/as professores/as, 
mas é problema nosso também, por não conseguir 
se comunicar, se expressar, a gente tem até dificul-
dade de conseguir esses depoimentos pelo próprio 
C.A., que às vezes a gente tenta se mobilizar, a gente 
tenta quanto a professores/as ruins, porque eles [os/
as alunos/as] tem medo do que pode acontecer de 
perseguição, que acontece sempre. Se você reclama 
de alguma coisa você é perseguido pelo/a profes-
sor/a, você vai reprovar. A turma vai ser perseguida 
as vezes, o que é assim, surreal, mas é o que acon-
tece muitas vezes, eles/elas pioram as provas, eles 
têm a capacidade de fazer isso, né? Eles estão no 
direito de cagar na cabeça da galera e aí faz isso. 
E aí é muito difícil de conseguir mobilizar os estu-
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dantes diante dessa situação e a representatividade 
já é muito difícil, né? 

Yvete: Aí, o que eu levei, o que eu aprendi comigo e 
acho que tem vários amigos que são da minha tur-
ma e que fizeram outro curso também, o que a gente 
tem ali na UFG é que você não pode reclamar do 
professor pra coordenação, porque se não vai piorar. 
Tá sempre assim, a gente começa as vezes a falar no 
grupo da turma que alguma coisa tá ruim e tal e aí 
‘ah, vou levar pra a professora’, mas aí fica todo mun-
do ‘ah, será que a gente leva mesmo? Porque pode 
ser pior’, porque fica sempre com receio, sabe? 

Nesse caso, a violência epistêmica acontece por meio do 
uso da autoridade institucional, para impedir que a fala dos 
estudantes se torne um discurso. Contestar métodos e prá-
ticas de ensino e avaliação é também questionar o processo 
educacional centralizado na figura de poder do professor, 
por isso a violência epistêmica é mobilizada para silenciar os 
discentes. Utilizando um conjunto de práticas institucionais 
às quais os discentes estão submetidos, alguns docentes os 
subalternizam a um lugar de silêncio, marcado pela posição 
subordinada e passiva característica da educação bancária. 
Esse processo remete à interpretação de Lewis Gordon à per-
gunta formulada por Gayatri Spivak, pode o subalterno falar? 
Não é que sua capacidade de enunciação esteja comprome-
tida (como visto, eles/elas enunciam suas questões), mas essa 
fala é impossibilitada de se transformar em discurso institu-
cional que produza uma transformação nas relações de poder 
entre professores e alunos.
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Após todas essas questões e reflexões, perguntei aos dis-
centes se sua cor/raça e gênero influenciam suas experiências 
de ensino-aprendizagem. Inicialmente, Said acredita que 
ser um homem branco influenciou, sim, na sua experiência 
institucional. Ele começa falando que não saberia bem re-
conhecer como, já que quem notaria a diferença seria quem 
sente a opressão “na pele”. No entanto, por se tratar um cur-
so da área da saúde, ele acaba relacionando os privilégios da 
branquitude e da masculinidade às experiências em espaços 
hospitalares, estágios e oportunidades profissionais:

Said: eu acho que se faz muito presente como os 
clientes, como eles tratam você ou te enxergam 
dentro de uma clínica veterinária ou dentro do 
hospital veterinário e na questão da produção. Eu 
acho que eu possa englobar mais facilmente as duas 
questões, tanto a de gênero, quanto a de raça por-
que na minha experiência pessoal, por exemplo, no 
estágio que estou vivendo agora, eu sei que eu sou 
favorecido nessa questão, em relação às mulheres, e 
o meu trabalho ele inclusive muda ou talvez o in-
teresse na minha pessoa seja maior, porque quando 
eu chego no meu local de estágio eu dou conta de 
desempenhar, eu dou conta de desempenhar pa-
péis nos olhos das pessoas, que os organizadores, 
que talvez uma mulher demoraria mais tempo. Não 
tô dizendo que ela não daria conta [...] Mas eu acre-
dito que se uma mulher fosse desempenhar esse 
papel, como já tem duas estagiárias lá, o mesmo 
peso que eu carrego uma pede ajuda para outra e as 
duas carregam juntas, então demoraram mais tem-
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po, e talvez isso seja visto como demora ou demora 
no serviço, de menor qualidade, não sei, porque a 
gente associa um serviço rápido como bem feito, 
né? Então tempo é dinheiro. E aí eu imagino, que 
eu sei que eu tenho nos olhos da pessoa a prefe-
rência para minha pessoa. Associando isso com 
raça talvez eu fosse visto nesse ambiente não como 
peão ou servente ou uma pessoa de cargo inferior, 
mas como médico veterinário. Num ambiente de 
fazenda, eu tô inferindo que uma pessoa poderia 
ser confundida como um assistente ou peão, eu não 
experimentei isso. Mas se você me perguntar, talvez 
seria a situação que eu acho que eu sou privilegiado 
de raça, porque a pessoa já olharia para mim como 
médico veterinário e não como assistente ou um 
cargo menor.

Ele também associa essas duas questões à experiência de 
classe social e à posse do carro, que tem gerado desigualdades 
em relação ao deslocamento urbano e ao acesso a recursos 
institucionais como estágios e projetos de pesquisa.

Said: Eu posso adicionar outra coisa, na verdade a 
gente só falou de gênero e raça, mas a questão do po-
der aquisitivo também influencia e muito, porque, 
por se tratar de um, de espaços em que a gente não 
se envolve tanto as atividades dentro da faculdade, 
talvez a gente desenvolver em ambientes rurais, fa-
zenda que é próximo à escola, ou tenha viagens ou 
tem o aviário, que não é dentro da escola ou têm a 
fazenda escola que é abaixo da Agronomia, então 
não é na escola de veterinária. Eu também acredi-
to que eu, eu vejo que eu tenho essa vantagem por 
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ter um carro, é mais fácil de ser chamado para um 
estágio, porque eu tenho essa facilidade de me des-
locar do que ele chamar uma outra pessoa que não 
tem o carro e ela ter mais dificuldade, ela pode es-
tar suscetível a atrasos e voltando naquela tecla do 
tempo e qualidade de trabalho. E isso é muito claro, 
por exemplo, na minha iniciação científica eu era 
muito, era chamado rapidamente para o trabalho 
porque eu tinha carro. [...] E aí você ia fazer plantão 
no hospital à noite, quem que vai no plantão para 
chegar logo à noite, quem tem carro e aí eles falam, 
quem é visto é lembrado. Mas como você vai ser visto? 
Chegando lá de carro. 

Nesse ponto, os dados reiteraram a indissociabilidade das 
categorias de gênero, raça e classe. Ao longo de toda a análise, 
a categoria classe aparece nas várias formas de desigualdade 
geradas pelo poder aquisitivo das/os estudantes, no desloca-
mento urbano ou moradia, por exemplo. E, aqui, ela também 
mostra mais uma vez sua importância, pois não pode, como 
será visto doravante, ser separada das demais ao se pensar so-
bre a experiência institucional dos estudantes.

Por sua vez, Albieri não acha que sua raça e gênero te-
nham influenciado na sua experiência institucional. Ao falar 
sobre gênero, ele apenas menciona que “as mulheres sofrem 
um pouquinho mais na veterinária”, mas, como homem, não 
reconhece episódios nem negativos nem positivos. O mesmo 
acontece em relação à raça. Em sua análise, a ausência de epi-
sódios de discriminação racial equivale a não influência desse 
marcador em sua experiência. Já Miro interpreta a influência 
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dos marcadores com base no estabelecimento de relações so-
ciais e processos de inclusão/exclusão.

Miro: Eu acho que em relação aos professores não, 
não tem influenciado muito, não influenciou. Eu 
acho que em relação aos alunos, por exemplo, como 
eu vou dizer, na hora de fazer questão, alguma coisa 
em grupo, algum trabalho em grupo ou coisa do 
tipo eu acho que influenciou sim, porque facilitou 
muito, como eu tinha falado antes, facilita o modo 
de se agregar com os alunos e conseguir, por exem-
plo, colegas para fazer algum trabalho. Mas eu vejo 
muita gente que na hora de fazer um grupo fica até 
o último momento sem o grupo e aí ele entra num 
aleatório porque ele não conhece as pessoas, sabe? 
Não consegue se dar bem com o restante dos alu-
nos, não consegue se integrar direito. Isso acontece 
bastante.

E quanto ao gênero:
Miro: Olha, eu acho que a partir da minha turma, 
na minha turma não teve isso, acho que justamente 
pela grande mudança na quantidade de mulheres 
e homens, sabe? Eu não sei como era nas turmas 
antigas, mas na minha turma não via muito disso, 
porque como a grande maioria era mulher não ti-
nha muito de tipo assim, ai vamos fazer um grupo 
específico de homens e aí ficava só um grupo de 
mulheres, era bem múltiplo, bem tranquilo em re-
lação a isso, quem tinha mais afinidade na sala de 
aula fazia um grupo e era isso. 

A fala de Miro mostra que há episódios de exclusão que 
podem acontecer em função da raça. Para ele, a cor foi um 
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fator de facilitação à integração com outros estudantes. Sua 
afirmação pode parecer contraditória, uma vez que ele se au-
todeclarou pardo, e, portanto, estava sujeito aos processos de 
racialização que poderiam levar à exclusão. Acredito, porém, 
que a sua observação adquire sentido em relação ao episódio 
de exclusão de uma aluna indígena, descrito por Latiffa na 
próxima seção. Penso que estudantes indígenas passam por 
processos de exclusão ainda mais acentuados se comparados 
aos discentes negros/as ou pardos/as, em razão da dife- 
rença de números dessas populações na UFG e do imaginá-
rio racista que ainda constrói a figura indígena vinculada ao 
estereótipo indigenista restrito à natureza.

Ao ser questionada sobre sua experiência racial, Yvete 
demonstra não ter refletido sobre a branquitude como um 
fator determinante na sua experiência. Ela tangencia o tema, 
considerando a possibilidade de tê-la ajudado, mas acaba 
relacionando a percepção sobre a raça apenas a episódios de 
discriminação:

Yvete: Ai, na graduação. Pois é, eu, são coisas que eu 
nunca parei para pensar, eu acho que não justamen-
te por isso, sabe, se tivesse, tipo não negativamente 
porque se eu tivesse tido algum problema eu acho 
que eu lembraria então eu acho que me atrapalhar 
eu acho que não atrapalhou, mas eu também não 
sei dizer se ajudou, mas eu acho que acaba ajudan-
do. Não sei, é difícil. E eu nunca vi acho que nunca 
presenciei nada racista acontecer nas minhas aulas, 
mas com certeza já deve ter acontecido lá, ou eu 
não me atentei.
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Leo, ao pensar sua experiência educacional, conta que 
não houve qualquer influência da categoria raça. Ele con-
ta: “quanto a cor ou raça não tenho nada para falar porque 
nunca foi um empecilho para mim”. Já Latiffa, associa a sua 
experiência racial com a classe social e também menciona a 
sua experiência de ter vindo de uma família do meio rural.

Latiffa: Eu acho que sim, em relação a cor/raça a 
gente já é como se diz menos favorecido né, em re-
lação a ensino, igual eu falei a gente vem de uma 
classe social mais baixa de família humilde, de 
agricultura familiar, então assim isso acaba que in-
fluencia muito assim em todos os sentidos eu falo, 
desde a aprendizado, oportunidades de estágio, em 
tudo mesmo, influencia bastante na minha opinião.

Yvete e Latiffa reproduzem a divisão produzida pela per-
gunta, separando as experiências institucionais de gênero e 
raça, e relatam também episódios de machismo e sexismo na 
universidade. Elas mencionam comentários e “piadas” fei-
tos por professores/as e colegas, bem como os processos de 
seleção voltados para homens, que delimitam e restringem 
espaços e atividades das mulheres segundo ideais de femini-
lidade e masculinidade.

Latiffa: Aí eu acho que impacta muito, até em rela-
ção a grupos de estudo, grupos de estudo não, tem 
projetos de extensão que eu mesmo como mulher 
eu me sinto meio que excluída, sabe? Parece que 
eles focam muito na seleção de homens, né? E as-
sim geralmente as mulheres que vão sofrem, por 
conta de piadinha, preconceito, até porque eles 
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acham que é só pra homem aquela determinada 
atividade e eu acho que influencia bastante.

Posturas machistas e sexistas têm como objetivo, geral-
mente, traçar uma fronteira e manter uma hierarquia social 
baseada no gênero. O corpo feminino é construído com base 
na evocação de sentidos inapropriados e ofensivos, o que 
também estabelece suas práticas como desajustadas ou não 
equiparáveis à “verdadeira” prática, tida como masculina. 
Esse processo é utilizado institucionalmente para produ-
zir, por meio de episódios de violência epistêmica, espaços 
onde as mulheres não podem se legitimar. Esses episódios 
podem ocorrer por comentários e “piadas”; tais falas aconte-
cem sempre no campo do não dito, marcado pelo mal-dito 
ou mal-entendido que mascara o efeito do ato segundo a não 
intencionalidade. 

No entanto, o locus de enunciação de alguns indivíduos 
evidencia a produção da diferença tomando por base a colo-
nialidade do poder, na qual um homem branco com poder 
institucional produz uma violência epistêmica contra estu-
dantes. Além disso, Latiffa evidencia outro processo, oculto 
nas seleções para projetos e grupos de estudo, que produz 
a ausência das mulheres em certos espaços institucionais: 
as seleções são feitas para escolher homens. Portanto, elas 
tornam invisíveis os processos de produção da invisibilidade 
epistêmica, uma vez que estão supostamente embasadas no 
mérito acadêmico.
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Leo não atribui importância à raça na sua experiência ins-
titucional. Quanto ao gênero, ele relata um ambiente pacífico, 
sem a ocorrência de violências e discriminações relacionadas 
a sua identidade de gênero como um homem transexual.

Leo: O meu processo foi bem pacífico. Eu acho que 
eu tenho um pouco de sorte, porque mesmo antes 
do tratamento hormonal, eu comecei tem quase 6 
meses, é eu conseguia passar relativamente bem 
sabe? As pessoas me viam como um menino cis na 
maioria das vezes e isso acontece muito com ho-
mem trans. Aí é mais comum do que para mulher 
trans. Aí o pessoal me lia como um menino que pa-
recia muito novo, com 12 anos de idade, entende? 
E quando me liam como mulher, na maioria das 
vezes era uma mulher lésbica, mas nesse caso bem 
mais na família do que na faculdade.

Não ser notado em alguns espaços, segundo ele, pode 
garantir uma certa segurança, o que o leva a conceber a expe-
riência da transexualidade de forma dual:

Leo: A questão da transexualidade a gente tem uma 
dualidade em relação a isso [a visibilidade] porque 
está acontecendo um fenômeno muito interessan-
te. É que ao mesmo tempo em que a gente ganha 
mais visibilidade, mais a violência contra a gente 
aumenta, entende. Por exemplo, nunca se matou 
mais pessoas trans do que está se matando em 2019 
e 2020 e é o ano que a gente ta mais, que tem mais 
representatividade na mídia para isso, que ainda é 
bem pouca. 
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Ele continua e coloca questões que não foram previstas 
para a pesquisa, como as relacionadas à neurodiversidade,43 
que podem apontar para as práticas de violência epistêmica 
contra pessoas com deficiência.

Leo: Em relação a faculdade eu não diria que a 
minha identidade de gênero não foi nem positiva 
nem negativa, porque realmente não senti uma mu- 
dança. As pessoas não começaram a me tratar di-
ferente por causa disso ou alguma coisa assim. Eu 
acho que a minha neuro-atipicidade teve mais 
influência que a transexualidade, por exemplo. 
Eu tenho altas habilidades, aí eu acho que isso in-
fluenciou mais que a minha transexualidade por 
exemplo. É o que o pessoal chama de superdotado, 
aí vai desde o começo da minha formação até ago-
ra. Porque por exemplo por eu pegar as coisas mais 
fácil eu não aprendi a estudar, eu memorizava os 
trem e fazia a prova, tirava dez e acabou. Ninguém 
me ensinou a estudar ou a gostar de estudar, tira-
va nota boa tava bom. Ninguém me ensinou que 
precisava de um esforço mínimo pra aprender e na 
faculdade isso não funciona.

Pensando sobre a interferência dos marcadores em sua ex-
periência institucional, Jade pondera entre a não influência 
de gênero e raça, uma vez que as didáticas são as mesmas para 

43 A neurodiversidade é uma concepção que considera o desenvolvimento 
neurológico atípico, como no transtorno do espectro autista e no caso 
das altas habilidades ou superdotação, parte da diversidade neurológi-
ca humana. Nessa perspectiva, pressupor uma normalidade neurológica 
seria minorizar grupos neurodivergentes em termos de poder, represen-
tatividade e acesso social. 
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todos os estudantes, e outras experiências que não são dire-
tamente relacionadas ao ambiente de sala de aula, incluindo 
sua pesquisa de iniciação científica e sua atuação institucio-
nal. Nessas situações, ela relata ter tido alguns conflitos que 
podem ter sido motivados por esses marcadores, consideran-
do a diferença entre ela e o corpo docente, de maioria branca. 
Ainda assim, Jade não afirma definitivamente que tenha sido 
essa a motivação desses episódios. Nesse sentido, ela ressalta 
outra característica sua na instituição: a atuação política. Esse 
traço implicaria, segundo ela, uma diferenciação baseada nas 
maneiras de ser, na personalidade e nas atuações. É nesse 
momento que as categorias de gênero, raça e classe passam 
a atuar como intensificadoras do processo de diferenciação.

Jade articula gênero, raça e atuação política na produção 
do deslocamento do seu corpo no meio acadêmico, e esses 
marcadores fazem com que ela seja “olhada diferente”. É 
importante notar que Jade pensa essa leitura diferenciada 
tomando como base a figura de professores/as, que aqui fun-
cionam como os/as insiders, um grupo institucionalizado com 
visões de mundo similares, adquiridas por uma educação e 
um treinamento profissional similares, e que compartilham 
padrões de classe social e background racial (Collins, 2016; 
Elias; Scotson, 2000). Como estudante de graduação, Jade é 
vista num processo de vir a ser uma insider e, por isso, espera-
-se que ela adote os comportamentos regulados e imaginados 
pelo grupo, que controla os mecanismos institucionais de 
pertencimento a essa comunidade. No entanto, o seu locus 
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de enunciação tem um potencial epistemológico crítico para 
enxergar as anomalias desse campo científico, aquelas que 
estudantes ou professores/as identificados com o grupo he-
gemônico − ou seja, insiders − percebem como “normal”. Por 
isso, Jade é vista como uma estrangeira, o que produz uma 
tensão entre se adequar ou resistir (Collins, 2016; Elias; Scot-
son, 2000). 

No começo desta análise, assinalei duas potencialidades 
epistêmicas do locus de enunciação ocupado por Jade no 
ambiente institucional. Uma positiva, mobilizada por ela na 
formação de redes de sociabilidade entre mulheres negras no 
ambiente acadêmico; e outra negativa, relacionada aos episó-
dios de violência epistêmica que poderiam ser intensificados 
pela intersecção de diferentes eixos de subordinação. Este 
episódio, a meu ver, está diretamente relacionado à proble-
mática da dupla visão colocada por Uma Narayan (1997). A 
autora faz uma crítica às feministas ocidentais por atribuírem 
aos sujeitos oprimidos um privilégio epistêmico, sem consi-
derar as condições de realização dessa possibilidade, o que, 
muitas vezes, implicam processos de violência epistêmica. 
Para ela, também existe um lado obscuro, ou uma desvan-
tagem epistêmica, nas identidades não ocidentalizadas, pois 
o posicionamento do sujeito em duas ou mais estruturas de 
pensamento ou ação mutuamente incompatíveis pode gerar 
ambivalências, incerteza, desespero e sofrimento psicológico.
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A escolha de participar de dois contextos criti-
camente é uma alternativa para essas escolhas e, 
diria eu, muito útil. Mas a presença de contextos 
alternativos não garante por si só que não seria feita 
uma das outras escolhas. Além disso, a decisão de 
se situar criticamente em dois contextos, embora 
possa levar a uma ‘vantagem epistêmica’, provavel-
mente exigirá um certo preço. Pode acarretar uma 
sensação de total falta de raízes ou de qualquer es-
paço em que seja possível relaxar e ficar à vontade. 
(Narayan, 1997, p. 288).

As falas de Jade indicam as “áreas alternativas”, ligadas 
à agroecologia e à agricultura familiar, como uma dessas 
estruturas, enquanto os conhecimentos ocidentalizados e aca-
dêmicos, voltados para a produção capitalista, representam 
uma segunda estrutura. Ela se movimenta entre esses dois 
polos considerando sua atuação como militante dentro da 
universidade, propondo, por exemplo, temas subalternizados 
pelo currículo no espaço institucional, ao passo que também 
adquire conhecimentos de uma insider na sua graduação. No 
entanto, a desvantagem epistêmica é mobilizada por meio 
dos episódios de violência epistêmica, que produzem a des-
qualificação do seu corpo, da sua fala e da sua identidade 
como estudante de veterinária. O locus de enunciação do/a 
professor/a, branco e carregado pelo poder institucional, cria 
um distanciamento entre o corpo negro, feminino, periférico 
e o espaço de saber legitimado pelo Estado, a faculdade.



SUMÁRIO   273

A análise das experiências das/os estudantes revela que 
existem disciplinas problemáticas na graduação em razão 
de sua organização, distribuição da carga horária e do lugar 
dentro do fluxo curricular; não caracterizam processos de vio-
lência epistêmica. Essa má organização, ainda assim, impacta 
mais severamente estudantes marcados pela intersecção de 
diferentes eixos de subordinação, em especial gênero, classe 
e raça. Os episódios de violência epistêmica acontecem prin-
cipalmente na relação entre os problemas da grade curricular 
e os sujeitos/as que têm bastante poder institucional sobre 
as/aos estudantes. Alguns deles mobilizam seus locus de 
enunciação para traçar fronteiras institucionais com base na 
linguagem, produzindo efeitos de desrealização/desautori- 
zação que se materializam no corpo dos/as discentes: crises 
de ansiedade, sofrimento psicológico, silenciamento e ausên-
cia em espaços institucionais.

Ainda assim, é importante não generalizar essa ques-
tão, já que os/as próprios/as estudantes afirmam que há 
diferenças entre docentes, situando a análise dentro de uma 
compreensão das relações de poder entre lugares geopolíti-
cos e corpo-políticos na universidade. Também é necessário 
afirmar processos de reexistência que surgem com base nos 
episódios de violência epistêmica, como a articulação entre 
alunos/as contra o machismo e o sexismo acadêmico e a afir-
mação da diferença como potencial epistemológico. 
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A construção do outro: piadas, racismo e sexismo 
epistêmico

Os eixos de subordinação de gênero, raça e classe são de-
terminantes nas experiências institucionais dos estudantes 
de veterinária na UFG. Eles podem aparecer em diferentes 
formas, como na desigualdade de deslocamento, nas edu-
cacionais, na não participação em estágios e projetos de 
pesquisa e também na forma de “piadas” ou comentários dis-
criminatórios. Os questionários aplicados na primeira fase da 
pesquisa mostram que 84,10% dos discentes já presenciaram 
algum tipo de episódio em ambiente institucional. Por isso, 
esse dado foi apresentado durante as entrevistas na busca por 
uma descrição mais minuciosa desses episódios.

Os estudantes, para além de suas próprias experiências, 
relataram uma série de episódios de discriminação e cons-
trangimento que muitas vezes não foram presenciados por 
eles/as, mas são comentados na faculdade. Esse imaginário 
sobre sujeitos e sobre a própria instituição é importante, pois, 
em alguns casos, já é suficiente para afastar estudantes de cer-
tos espaços. 

As discriminações ocorrem sempre no campo do não dito. 
Por isso é recorrente o uso das “piadas” ou comentários, pois 
eles carregam uma ambiguidade que pode ser evocada para 
questionar a intencionalidade do ato de fala praticado pelo 
sujeito. No entanto, apoiando-se no locus de enunciação no 
contexto da instituição, temos a demarcação de fronteiras e 
distanciamentos sociais das mulheres de um campo de co-
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nhecimento, produzido por um homem branco com certo 
poder institucional. Se questionássemos de modo similar 
como Gayatri Spivak faz ao analisar a intervenção britânica 
no ritual do Sati, diríamos que um homem branco está di-
zendo que mulheres (brancas, pardas, negras ou indígenas; 
na descrição não temos elementos para caracterizá-las racial-
mente) não podem ocupar uma área do conhecimento por 
terem corpos generificados e sexualizados.

Miro relata o sexismo de algumas áreas que priorizam a 
seleção de homens e restringem a participação das mulheres. 
Essa prática pode ser igualmente reconhecida no ambiente 
profissional da veterinária. Durante a análise das entrevistas, 
circulou entre os estudantes do curso um printscreen do e-mail 
de uma empresa respondendo a uma veterinária e explicitan-
do uma política como essa. Estava escrito na mensagem que 
a empresa segue a política de não contratar mulheres para o 
departamento técnico e pedia desculpas por não poder aju-
dar a profissional que havia entrado em contato. 

Latiffa também reconhece o sexismo em alguns grupos de 
estudo, algo que chegou a constranger seu interesse e partici-
pação nesses espaços: “nossa eu vejo assim muito machismo, 
eles são muito machistas, eu tenho muita vontade de parti-
cipar, mas às vezes eu fico com receio por ser mulher”. Nesse 
caso, o uso da linguagem se dissimula em processos seletivos 
supostamente meritocráticos, mas que são construídos, so-
bretudo, para selecionar o gênero. Além da média global e 
provas, entrevistas são mobilizadas para garantir a presença 
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masculina naquele espaço, caracterizando um episódio de 
sexismo epistêmico.

Latiffa também relata um episódio de exclusão, baseado 
na raça, sofrido por uma amiga durante uma aula, no começo 
de sua graduação.

Latiffa: inclusive aconteceu um episódio, eu não sei 
assim, mas eu senti que foi meio que por conta da 
raça mesmo, não foi comigo, mas foi com essa amiga 
minha que é indígena, que, assim, foram fazer um 
trabalho e tava meio que excluindo a pessoa, sabe, e 
não tinha motivo assim aparente. E eu creio que era 
por conta mesmo da raça, sei lá, e assim excluíram a 
pessoa e só teve uma pessoa num grupo de quase 9 
pessoas que foi lá e defendeu a pessoa. Então assim, 
eu acho que na minha opinião foi por conta de raça 
mesmo. A gente mal se conhecia, foi bem no início 
do curso mesmo, inclusive essa pessoa ficou mui-
to mal, assim, e só teve uma única pessoa que foi 
defender ela, o restante meio que apoiou a atitude 
excludente dos outros alunos.

O autor: Só para eu entender melhor, foi uma si-
tuação na sala? Em grupo para alguma atividade?

Latiffa: Sim, foi isso mesmo. Foi a única pessoa que 
foi excluída, o fato dos outros ver aquela situação e 
ninguém se posicionar acabou que assim a pessoa 
ficou muito chateada, porque uma única pessoa, os 
outros ficaram achando graça, ‘ahaha’, tipo, ‘tô nem 
aí e vamos formar o grupo aqui e ela fica de fora’, 
tipo ignorando a pessoa. 
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Esse episódio de exclusão e discriminação se diferencia 
dos demais apresentados pelo seu caráter não verbal. Essa 
também é uma configuração possível das relações raciais, que, 
nesse caso, constituem um jogo de linguagem não verbal, um 
discurso corporal que também pode ser inscrito como um não 
dito (Sales Júnior, 2006b). Aceitar ou negar, incluir ou excluir 
alguém de um grupo em uma atividade proposta em sala de 
aula pode ter vários significados sociais, um deles seria reco-
nhecer ou não aquela pessoa como tão cognitivamente capaz 
quanto o grupo. Por causa da estrutura do programa UFGin-
clui, podemos presumir que a estudante em questão também 
seja a única estudante indígena da turma, o que a coloca num 
locus de enunciação diferente dos demais. A indiferença e a 
produção de outras marcas corporais, como as risadas, tam-
bém produzem o significado social da exclusão, assim como a 
presença de uma plateia consensual e silenciadora, que apoia 
a discriminação (Kilomba, 2019). 

O desdém pode vir acompanhado de um sorriso ou 
risada irônicos, que significam que o outro é tão in-
significante que só inspira diversão; do fechamento 
parcial dos olhos ou do desviar dos olhos ou do cor-
po todo, como se não valesse a pena olhar a pessoa 
desdenhada, ou como se olhá-la fosse desagradável. 
(Sales Júnior, 2006b, p. 246).

O episódio de racismo epistêmico gera a desrealização 
subjetiva da estudante como membra daquela comunidade, 
daquela instituição. Os efeitos psicológicos e físicos do ato 
discriminatório se fazem sentir no corpo (“ela ficou muito 
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mal mesmo”), levando ao constrangimento discursivo de sua 
experiência.

A angústia e o desespero são a experiência decor-
rente da ambigüidade do não-dito nas relações 
raciais. Na angústia, o sujeito constata o adelgaça-
mento do tecido dos enunciados à sua disposição 
para falar: isso pela própria insistência das relações 
raciais de se fazerem enunciar ao deslocar-se de um 
enunciado a outro (retorno do recalcado). Os enun-
ciados tornam-se insuportáveis assim que ficam 
(en)carregados das relações raciais traumáticas. [...] 
Do lado do discriminado, a angústia decorre da 
impossibilidade de tornar inteligível a intensidade 
que o afeta, de falar sobre o sofrimento que o afli-
ge. O seu sofrimento só ele sente, mas para saber 
que o sente, ou saber o que sente, é preciso utili-
zar categorias intersubjetivamente válidas, ou seja, 
para que ele saiba o que sente é preciso que outrem 
também possa sabe-lo. Porém, o desconhecimento 
ideológico do racismo impossibilita ou invalida o 
uso de categorias raciais, dificultando a articulação 
da experiência traumática, conflitual, das relações 
raciais a um discurso racial. (Sales Júnior, 2006b,  
p. 245-246).  

Essa situação de impossibilidade discursiva pode ser ob-
servada com base na experiência de Latiffa. Ela relatou que 
seus/suas colegas indígenas e quilombolas não falavam sobre 
suas origens em ambiente institucional, o que gerava uma 
série de dificuldades em suas experiências na universidade. 
Ela mesma rompeu esse silêncio ao participar, com uma  
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amiga, de um módulo sobre estudantes indígenas, quilom-
bolas e pessoas com deficiência na universidade durante a 
semana dos calouros. O episódio também remete à formação  
de laços entre estudantes indígenas e quilombolas apesar 
de suas origens diferentes. As experiências institucionais 
marcadas pela raça formam redes de sociabilidade importan-
tíssimas para o bem-estar institucional.

Outro episódio de discriminação é relatado por Yvete, que 
também mencionou as questões colocadas pelos/as colegas. 
Ela conta um episódio de discriminação de classe ocorrido 
entre estudantes em um grupo de Whatsapp, já durante a 
pandemia, e que deixa evidente as desigualdades decorrentes 
do ensino remoto.

Yvete: Alguém falando que a menina estava no 
grupo lá da turma e humilhando [outra] porque, 
nos calouros, ela ficava humilhando a menina [que 
estava] contando que comprou o computador e 
tal e ela falando que ‘ah, esse computador aí não 
vai rodar nada não’, que era muito ruim e que não 
sei o que, e que ela tinha que ter comprado tal 
computador. 

Por sua vez, Jade relata outros episódios de assédio e 
discriminação com base no gênero e sexualidade, que se asse-
melham aos apresentados por Leo.

Jade: Teve uma aluna da zootecnia que sofreu um 
assédio, um garoto passou a mão na bunda dela, a 
gente tava no processo do C.A. de expor a pessoa e 
debater sobre esses assuntos, né? A gente tem várias 
situações de piadas, a gente fala tá, tá diminuindo 
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essa galera tão agrárias, essa coisa que a gente colo-
ca bem agrárias, diminuindo drasticamente, porém 
está lá, existe essa galera e essa galera, o machismo 
ali muito bem instaurado, muito bem colocado, ah 
você não pode fazer isso porque você é mulher, a 
gente vê muito isso em estágio, fica aquela coisa ‘ah, 
vou carregar pra você’, ‘você não consegue’.

O autor: Todo mundo fala de um setor.

Jade: É porque é um setor muito machista né não 
tem como a gente esquecer isso, é um setor muito 
machista, você trabalha com peso, você trabalha 
com força braçal, nem é tanto, porque a gente é ve-
terinário, a gente não trabalha tanto, mas é questão 
de todo o quesito de rural, de trabalho rural está 
envolto na masculinidade, porque é o homem, o 
veterinário que vai pra fazenda e já é ameaçador 
pra mulher estar presente nesses espaços. O am-
biente rural é afastado, você não tem uma proteção, 
você sofre um risco constantemente, então para a 
mulher escolher essa área, é muito pequena a quan-
tidade de mulheres que escolhe essa área pra seguir. 
Hoje em dia mais, porque a gente tem mais estu-
dantes mulheres na veterinária, mas mesmo assim 
é muito pequena a quantidade de mulheres que se 
interessam por essa área e é muito problemático, no 
estágio a gente vê isso em bem menos concentração 
que na vida real, que aí sim o bicho pega, pega ali 
os donos da fazenda, né? Que tão te pagando pra 
fazer o serviço, posso falar o que eu quiser de diver-
sas formas. Mas é um tema que a gente ta tentando 
debater, na última cevet a gente teve a mulher pro-
fissional veterinária na clínica de grandes animais 
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atuando com grandes animais e propriedades ru-
rais e os riscos que isso implica e como que ela pode 
agir, até comentei com você, mas é uma questão 
muito constante também. A homofobia também 
acho que tem melhorado bastante, eu tenho visto 
diminuir muito as brincadeirinhas, as coisinhas, 
né, que é sempre num tom de brincadeira, ‘ah não, 
é só brincadeira’, ‘é meu amigo, tá tudo bem’, mas 
essas coisas sempre estimulando esse tipo de toxi-
cidade, né? [...] tem um garoto trans na veterinária 
ele sofre bastante assim, acredito que internamente 
em especial, mas a exclusão que ele sofre, a falta do 
debate ela dificulta muito o processo de aceitação 
do comum, porque se a gente olhasse, conversasse, 
sentasse, debatesse a gente ia olhar essa pessoa com 
mais naturalidade, porque as pessoas ainda ficam, 
mesmo as que não fazem piadas, que não fazem 
preconceito, elas fazem a exclusão, elas olham as-
sim ai não sei se eu posso conversar essa coisa com 
essa pessoa, elas tem medo da reação dele e tudo 
mais, enfim. O mesmo rolê com os indígenas, que 
o problema maior não é nem o preconceito é o 
distanciamento dessa pessoa em relação as outras. 
Debates mesmo quase nunca acontece, a gente, va-
mos por bastante aspas aqui, eles são ‘iguais’ a todo 
mundo, só não existe. Totalmente apagados.

Leo: é bem mais relacionado a machismo e a homo-
fobia. Porque a homofobia não tem muito aquela, 
pelo menos eu nunca presenciei, aquela homofobia 
ativa de você agredir física ou verbalmente a pessoa 
diretamente ou excluir aquela pessoa por causa dis-
so. É mais relacionado a questão de piada, a grande 
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parte das vezes relacionado a questão de gênero, gê-
nero não, sexualidade. [...]A gente sempre escuta, é 
bem sabe, aquela homofobia do machismo estrutu-
ral que a pessoa faz a piadinha, reproduz a piada aí 
depois que você pensa meu deus do céu esse negó-
cio não está certo. Acaba que também o pessoal lá é 
mais conservador também. Por mais que diminuiu 
um pouco porque agora tá tendo muita parcela é 
principalmente LGBT nessa questão. E o pessoal é 
bem mais de boa.

A fala de Jade reverbera outros episódios já analisados e 
como é a construção do corpo feminino em espaço institu-
cional com base em atos corporais e linguísticos. Ela também 
aponta os ambientes do mercado de trabalho como mais 
opressores do que os encontrados nos estágios e na EVZ, 
uma questão igualmente discutida na Semana de Veteriná-
ria. Pensando também nas colocações de Leo, ambos trazem a 
questão das piadas dirigidas à comunidade LGBTQIA+, mar-
cadas pela homofobia. Nesses casos, acontece um processo de 
integração subordinada, no qual o sujeito ridicularizado per-
manece ligado ao grupo, mas como objeto do discurso sádico: 
“o mesmo ato que instaura o laço social é o que subordina ou 
marginaliza. Toda relação é distância” (Sales Júnior, 2006b,  
p. 240). Além disso, ela menciona Outros para quem a lin-
guagem discursiva nem se realiza e que sofrem com processos 
de exclusão: estudantes transgêneros/as e indígenas. Ela põe 
entre aspas a igualdade desses grupos, fazendo menção ao 
processo de apagamento das diferenças, que implica não to-
mar nenhuma atitude diante das desigualdades.
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Quando perguntados/as sobre as principais dificuldades 
que os estudantes de veterinária enfrentam durante o curso, 
todos pontuaram a questão financeira. No curso, segundo Al-
bieri, existem desde pessoas muito ricas até as que necessitam 
do passe livre para conseguir ir às aulas. Ele, então, considera 
a classe social uma barreira que dificulta a formação na gra-
duação. Além disso, Albieri ressalta a questão da dupla carga 
horária enfrentada por discentes que trabalham, situação que 
é complicada em razão do período integral. Esse cenário leva, 
muitas vezes, ao abandono do curso. 

Miro pensa de forma parecida. Para ele, o curso sempre 
teve um caráter elitista, que exige muito compromisso e 
tempo de dedicação. No entanto, as desigualdades de deslo-
camento e a condição financeira, muitas vezes, não permitem 
que um estudante usuário do transporte coletivo tenha o 
mesmo desempenho que outro proprietário de um carro. En-
quanto uns gastam várias horas para ir de casa à universidade 
e vice-versa, outros estão utilizando o mesmo tempo para 
estudar e desenvolver suas atividades extracurriculares. Com 
isso ele coloca como maior dificuldade a questão do tempo. 
Ademais, Miro pontua as questões financeiras referentes à 
parametrização do curso, os jalecos, macacões de cores dife-
rentes, galochas e sapatos para o campo; equipamentos para 
clínica, como estetoscópios, caixa cirúrgica, lanterna; e mate-
riais de estudo, como livros.
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Said aponta as mesmas questões, mas acrescenta mais 
detalhes. No prédio da faculdade, existe uma carência de 
armários para os discentes. Muitas vezes, eles carregam as 
vestimentas de parametrização o dia inteiro, o que é ainda 
mais complicado para aqueles que fazem uso do transporte 
coletivo. Said nota que até nisso o carro ajuda, pois ele podia 
deixar seus objetos guardados nele, ao passo que outros estu-
dantes não tinham essa opção. 

Já Yvete relata problemas principalmente com as didáticas 
de alguns/as professores/as, que resistem em se modernizar 
e seguem metodologias de ensino e avaliação dentro de um 
modelo repetitivo e batido. Para ela, a aprovação nas disci-
plinas ministradas por eles/as não significa necessariamente 
o aprendizado daquele conteúdo; essa questão destaca, mais 
uma vez, as complicações da educação bancária. Ela também 
ressalta sua dificuldade em enxergar outros problemas con-
siderando seu lugar de privilégio, mesmo estando sujeita às 
opressões de gênero:

Yvete: e ainda tem os que você nem passa e nem 
aprende, então eu acho que no geral, pelo menos eu 
na minha condição, eu como branca, hétero, mu-
lher, não vejo os empecilhos que podem, não sei se 
tem, mas se tem outros, eu não consigo ver, sabe?

Latiffa também pontua a questão do ensino, mas com base 
nas dificuldades de aprendizagem. Além disso, ela aborda 
questões afetivas como o distanciamento de sua família, o 
preconceito, o deslocamento urbano e as questões de respon-
sabilidade financeira.
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Latiffa: Olha, a dificuldade assim maior que eu 
sinto até hoje é em relação a ensino e isso assim 
disparado mesmo. É a maior dificuldade que a 
gente enfrenta, porque assim, em relação a inter-
pretação, a escrita, a leitura, acaba influenciando 
muito. Outra coisa são as relações familiares, igual, 
eu sou casada, né? Eu vim morar aqui para estu-
dar e tem minha mãe que mora longe, nem sempre 
dá pra visitar ela, uma vez no ano no máximo, ela 
mesma acho que tem um tempinho que eu vi ela, 
minha mãe. E acaba que essas relações familiares 
influencia no nosso aprendizado, influencia no 
nosso psicológico, né? A questão de locomoção 
também eu acho que assim influencia bastante, é 
uma das maiores dificuldades que eu tenho porque 
quando eu chego em casa, por exemplo, quando eu 
chego na faculdade eu já estou cansada, para ser 
bem sincera. Quando eu volto eu estou esgotada, ao 
invés de chegar e estudar o conteúdo para a aula do 
dia seguinte eu não consigo fazer nada, eu to com 
o meu físico cansado e estou com a minha mente 
cansada também, não consigo fazer nada, e a ques-
tão do preconceito, eu acho que influencia muito 
também e eu acho que essas são as principais. Tem 
a questão da responsabilidade, por exemplo, que eu 
esqueci de falar, igual assim, minha mãe não tem 
assim condição financeira de ajudar, entendeu? De 
me ajudar e de ajudar meus irmãos, eu tenho 9 ir-
mãos, comigo são 10, 5 mulheres e 5 homens, então 
a gente saiu de lá para ajudar ela, entendeu? Não 
pra ela ajudar a gente, então assim, a responsabili-
dade de ter que pagar a conta da gente, de pagar um 
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aluguel por exemplo e de estar ajudando ela ocupa 
muito a mente da gente também. Essa responsabi-
lidade acaba influenciando também. 

Jade resume as principais dificuldades a uma análise que 
se aproxima do modelo bancário de educação e da crítica fe-
minista e decolonial dos saberes ocidentalizados.

Jade: É o que eu acho da universidade, assim, as 
principais dificuldades que eu acho que é o rolê 
de como a gente tá acostumado com esse modelo 
de educação que é passado unilateralmente, a gen-
te não é estimulado a pensar, a gente tem muita 
dificuldade de entender o nosso papel ali dentro, 
muita gente fica como eu, desesperada por não 
entender a função daquilo que está estudando. 
Eu sou muito bugada com isso, eu estou estudan-
do um rolê, ainda mais na universidade, eu quero 
saber pra que que eu estou estudando aquilo, pra 
que que isso serve? E isso não é uma coisa que é 
passada, a gente estuda as coisas, essas especia-
lidades todas, essa divisão da ciência em vários 
raminhos e você olha tudo assim. Eu acho que esse 
é o maior problema do curso, porque a gente tem 
muitas especialidades e a gente vê tudo como uma 
coisa específica, a gente não consegue ver as coisas 
como um todo, isso na faculdade atrapalha muito o 
processo de aprendizagem na minha opinião e isso 
acaba dificultando a gente se ver como veterinário. 
Acaba dificultando a gente a passar nas matérias, 
você não consegue conectar as coisas na sua cabeça 
e você acaba tendo que decorar mesmo a fazer pro-
va, porque você não aprendeu então pra mim é em 
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especial, o que eu acho problemático é essa questão 
dessa visão tão específica. E a falta de comunicação 
também, a falta de politização do espaço pra mim 
ela é um grande problema, porque isso faz com que 
a gente aceita qualquer coisa, (...) a politização das 
pessoas faz com que elas reivindiquem mais coisas 
e reparem mais as coisas que não estão legais, que 
estão acontecendo, então eu acho isso problemáti-
co e acho que pelo distanciamento do espaço como 
você comentou, pelo curso em si, que é um curso 
elitista e que a maioria é branca, a maioria é da, 
agora a gente tem até uma maioria feminina, que 
tá mudando bastante o perfil dos estudantes, mas 
essa maioria, quase 100% branca que a gente vê e 
de classe média alta que entra, por ser um curso de 
maior dificuldade de entrar, então a gente tem lá 
particulares, maioria e é isso. 

Para ela, as principais dificuldades estão relacionadas ao 
modelo de ensino e às funções das disciplinas. O primeiro 
por ser centrado na figura do professor, o que prejudica o pro-
cesso de construção do pensamento crítico e autônomo. O 
segundo diz sobre sua dificuldade em compreender a função 
das diferentes disciplinas e a relação destas com a práti-
ca veterinária, o que também dificulta a formação de uma 
identidade de pertencimento a essa categoria profissional. 
A saída encontrada por Jade para solucionar essas questões 
foi se adequar ao modelo, decorando conteúdos e fazendo 
provas. Além disso, ela coloca a despolitização do espaço 
universitário como um dos principais fatores de produção da 
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sua inércia. Sem se mobilizar ou compreender criticamente 
o contexto das instituições, os/as estudantes não conseguem 
fazer reivindicações. Por fim, Jade pontua o caráter elitista e 
branco da instituição.

“Eu não sou de lugar nenhum”: a centralidade do locus de 
enunciação na análise sociológica

Tomando por base a análise do primeiro eixo das en-
trevistas, ficam evidentes os problemas que os estudantes 
enfrentam em decorrência da localização da faculdade, 
como o isolamento em relação aos bancos, prédios, cursos, 
restaurante universitário e demais estudantes do Campus 
II. Sua posição gera uma série de desigualdades de acesso e 
deslocamento urbano intensificadas por diferentes eixos de 
subordinação como gênero, raça e classe. A questão de ter ou 
não um carro é fundamental para a participação e desempe-
nho em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Esse fato 
já desencadeia uma série de processos de violência epistêmi-
ca, pois tal desigualdade não é considerada nos processos de 
seleção para estágios e bolsas, tão pouco nas negociações de 
imprevistos no dia a dia da instituição. Uma situação que es-
timula a ausência e o afastamento de estudantes de espaços  
de saber legitimados pelo Estado, o que gera também sua des-
realização como sujeitos/as de conhecimento.

Entre a comunidade discente, notei uma crescente politi-
zação antirracista e pró-comunidade LGBTQIA+ de algumas 
organizações estudantis, como o C.A. e a Atlética. Essas en-
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tidades têm passado por uma transformação nos últimos 
anos, gerada pela mudança no perfil dos discentes do curso, 
que passou a ser composto por uma maioria feminina e uma 
pluralidade de identidades sexuais e raciais. Por isso, essas 
organizações têm promovido cada vez mais debates sobre 
diversidade, chamando a atenção para questões relativas às 
comunidades indígenas, quilombolas, de pessoas com defi-
ciência e LGBTQIA+. Esse movimento pode ser observado 
em atléticas de outros cursos da Universidade, evidente pelo 
Projeto Soluções Coletivas e sua aproximação com a luta an-
tirracista.

Os dados apresentados no segundo eixo apontam uma 
diversidade de práticas educacionais, mas enfatizam ques-
tões relacionadas ao sexismo e ao racismo epistêmico e, 
consequentemente, à violência epistêmica. Por um lado, 
são observados problemas de estruturação curricular que 
podem não ser vistos com essa violência, mas afetam de for-
ma desigual estudantes interseccionados/as por diferentes 
marcadores de diferença. Por outro, temos um conjunto de 
fatores − que vão desde o currículo, processos seletivos, méto-
dos e comportamentos de alguns docentes − que, associados, 
produzem uma série de episódios de violência epistêmica, 
identificados, sobretudo, pela desautorização/desrealização 
de discentes como sujeitos/as de conhecimento.

Tais processos não podem ser medidos em questões de in-
tencionalidade, pois estão circunscritos ao campo do não dito 
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e, por isso, sempre guardam uma ambiguidade de interpre- 
tações. A chave para esse dilema é o locus de enunciação de 
cada sujeito no campo da pesquisa, que muitas vezes rever- 
bera antigas relações coloniais de distanciamento e afasta-
mento de certos corpos do saber e do poder. Essas práticas 
também se baseiam no modelo de educação bancária, cen-
trado na figura do professor e que determina um lugar de 
passividade aos alunos. Ainda assim, apesar das desvantagens 
epistemológicas desse lugar de subordinação e dos custos  
gerados por ele, os estudantes se movimentam em processos 
de reexistência, afirmando a diferença e construindo novos 
sentidos e identidades como sujeitos de conhecimento. Os 
episódios relatados no último eixo das entrevistas reverbe-
ram casos de discriminação, exclusão e violência epistêmica 
na faculdade e, mais uma vez, assinalam o impacto do gênero, 
da raça e da classe nas diferentes experiências institucionais. 

Na análise das entrevistas, enfatizei a relevância do cor-
po e da linguagem como meios para pensar o campo. Eles 
são eixos centrais na produção dos locus de enunciação, uma 
localização que nenhum sujeito/a pode escapar ao se pensar 
nas relações de poder e saber. 
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Considerações

Retorno às perguntas que coloquei no começo da in-
vestigação. A primeira delas: como o conceito de violência 
epistêmica pode contribuir para entender a subordinação 
de gênero e raça nas universidades públicas brasileiras na 
segunda década do século XXI? Para respondê-la, discuti 
a formação da epistemologia e do saber científico ociden-
talizado, ressaltando sua profunda relação com o poder e a 
dominação. Seja na Europa, América ou África dos séculos 
XVI e XVII ou mesmo na Índia do século XVIII, as cor-
rentes teóricas utilizadas neste estudo − teoria decolonial, 
pós-colonialismo e epistemologias do Sul − não traçaram 
um conceito estritamente delimitado do que venha a ser vio-
lência epistêmica, embora exista uma compreensão comum 
desse fenômeno.

Esse foi um grande problema, pois, ao falar do conceito 
central deste livro, eu hesitava em fazer delimitações ou dis-
cutir o assunto, frustrado por não alcançar uma conceituação 
com ares de universalidade. Nesse sentido, foi fundamental 
afirmar meu locus de enunciação e ter como base uma epis-
temologia preocupada em produzir conhecimento situado, 
pois isso me permitiu lidar com essa questão reconhecendo 
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os limites da minha produção. Por isso, não é demais ressaltar 
mais uma vez que este livro foi escrito na visão de um homem 
branco, de classe média, homossexual, adulto, cis-gênero, 
entre outros marcadores de diferença. Por isso, ele contém li-
mitações provenientes da minha visão de mundo e da forma 
como conduzi a investigação, o que não a diminui de ma-
neira alguma, pois a diversidade da experiência faz parte da 
diversidade dos saberes; seus limites abrem possibilidades e 
impõem exigências criativas (Santos, B., 2008).  

Assim, encontrei caminhos entre os limites teóricos de 
cada autor e autora e desenvolvi uma argumentação não 
totalizante dos processos de violência epistêmica nas univer-
sidades. Pensando em episódios de opressão e subordinação 
articulados com base em gênero e raça nessas instituições, 
posso ressaltar uma série de contribuições dessa discussão. 
Uma delas é dar centralidade à relação entre poder e saber, 
o que permite evidenciar a continuidade dos processos de 
dominação e epistemicídio nas instituições de conhecimento 
legitimadas/autorizadas pelo Estado. Outra contribuição é 
mostrar a necessidade de se investigar sua estruturação toman-
do por base os diferentes eixos de subordinação, construindo, 
assim, uma história na qual essas instituições abarquem os 
processos de racismo e sexismo epistêmico. Além disso, esse 
debate recoloca episódios de racismo e sexismo cotidiano, 
que muitas vezes são silenciados, dentro de uma estrutura 
maior de discriminação e exclusão que produz desigualdades 
sociais históricas. 
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Essas contribuições levam à segunda questão: como eixos  
de subordinação de gênero e raça estruturaram essas ins-
tituições? As respostas para essa pergunta fazem parte da 
construção de uma nova historiografia para a América Latina 
colocada pelos estudos decoloniais. Este livro contribui para 
essa ampla tarefa ao discutir como as instituições de conhe-
cimento surgiram no Brasil para legitimar o status político, 
econômico e epistêmico das elites brancas. Elas foram mo-
bilizadas para explicar e criar a barbaridade da população 
negra e indígena, a inferioridade das mulheres, o desajuste 
das classes trabalhadoras, entre outros. Tal função passa por 
grandes mudanças, com a expansão do sistema e a conquista 
de espaço por outros sujeitos/as, que vão mudando essas ins-
tituições ao longo dos anos.

As mudanças ocorridas nessas instituições abrem ca-
minho para outra pergunta: quais foram os processos de 
descolonização epistêmica efetuados nessas instituições nos 
últimos anos? E ela foi respondida tomando por base a atu- 
ação do movimento negro, feminista e indígena na sociedade 
brasileira. Esses movimentos foram fundamentais para que 
conhecimento fosse produzido seguindo outras perspecti-
vas, para as mudanças legislativas, como a implementação 
das cotas raciais, e para a incorporação de outros saberes à 
universidade, como no Diálogo de Saberes. Alguns caminhos 
possíveis já vêm sendo trilhados há alguns anos no Brasil, mas 
existem outras inúmeras possibilidades ainda não teorizadas.
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Com isso, chego à última pergunta: como sujeitos/as his-
toricamente excluídos/as dos espaços de saber legitimados 
pelo Estado vivenciam a universidade hoje? Essa pergunta 
foi respondida pela apresentação de como a continuidade 
das relações coloniais se dá em ambiente universitário, re-
forçando as relações de poder e subordinação segundo 
diferentes eixos como gênero, raça, classe etc. Para isso, tratei 
de uma série de experiências universitárias relacionadas às 
organizações discentes, acesso ao espaço da faculdade, en-
sino, pesquisa, extensão e relações interpessoais. Com base 
nelas, foi possível concluir que o cotidiano dessas instituições 
também é marcado pelo conflito, o que inclui hierarquias, 
mas também processos de reexistência nos quais estudantes 
mobilizam outras formas de saber disputando os sentidos e 
os significados da universidade.

Concluindo este estudo, eu paro para pensar no que ele 
significa e percebo que um tema que me acompanhou du-
rante toda a sua produção foi o da linguagem. Quem sabe 
até muito antes dele. Quando eu não conseguia dizer o que 
sentia, quando eu não conseguia escrever o que pensava e em 
todas as vezes em que o silêncio foi maior do que a minha 
fala ou que a escrita, ele ainda estava ali. E não por acaso ele 
estava também nas questões que eu me colocava e que outras 
autoras e autores também colocavam a si mesmas/os: quem 
pode falar? De onde pode falar? O que pode falar? Por que 
pode falar? Como pode falar?
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 Ficou claro há muito tempo que essas questões envolvem 
sempre um lugar, que não é só espacial, mas também político, 
epistemológico e subjetivo. Por isso, ele não é só um lugar, 
mas um locus que sempre implica em um corpo que fala. É 
impossível para qualquer sujeito/a, independentemente de 
qual for sua ação, se desvencilhar dessa localização. Por isso, 
também é muito difícil nos desvencilharmos das estruturas 
de poder e significados que constroem a realidade material e 
simbolicamente. O que não quer dizer que eles tenham uma 
força absoluta e determinante sobre a vida. Sempre há a pos-
sibilidade de nos debatermos criticamente contra aquilo que 
nos é imposto. É nessa perspectiva que imagino o propósito 
deste livro. 
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