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Resumo: 

O presente artigo reflete sobre algumas transformações percebidas no cotidiano das 

universidades brasileiras nos últimos dez anos, a partir da instituição da chamada lei de cotas, 

compreendendo esse acontecimento e seus desdobramentos como geradores de ampliações e 

alargamentos metodológicos, políticos, pedagógicos e epistemológicos na busca de 

abordagens que contribuam para a constituição de universidades pluriepistêmicas, com 

especial enfoque nos cursos ligados às artes da cena, apoiando-se em conceitos como 

antirracismo, descolonialidade e contra-colonialidade.    
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PLURALIDADES QUE TRANSFORMAM A UNIVERSIDADE  

 

Em 2014, quando ingressei como professora efetiva da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), as universidades federais já não eram as mesmas que conheci quando cursei a 

graduação no fim dos anos 1990. Também não eram as mesmas que reencontrei ao voltar para 

o mestrado na primeira década dos anos 2000. Uma das transformações fundamentais 

percebe-se no perfil do corpo discente. Quando estava na graduação, num curso da área de 

Letras, na Universidade de Brasília (UnB), tive somente dois colegas negros, um deles 

estudante do programa de intercâmbio que se iniciava com países africanos. Mais tarde, no 

mestrado em Arte, na mesma universidade, estudantes negras e negros também eram 

pouquíssimas/os. No mesmo período, meu então companheiro e pai de minha filha, mestrando 

angolano do curso de Geologia, que viera para o Brasil desde a graduação justamente em um 
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programa de intercâmbio com países africanos, era o único estudante negro de sua turma de 

mestrado. Esses não são dados amplos. São micropercepções do cotidiano que vivi na 

universidade. Nunca tive colegas integrantes dos povos originários do Brasil, aos quais, por 

nominação do processo de colonização, costumamos chamar indígenas. 

Todavia, essas micropercepções ao longo de meu trajeto no ensino superior não 

diferem dos dados gerais. Segundo o professor José Jorge de Carvalho (2004), no 

levantamento feito para a elaboração de uma proposta pioneira de instituição de cotas na UnB, 

apresentada em 2003, naquele momento, 97% de estudantes nas universidades brasileiras 

eram brancos/as, 2% negros/as e 1% amarelos/as. O que significa uma alteração quase nula da 

configuração que essas universidades apresentavam na década de 1930. Vale ressaltar ainda 

que, como reforça Carvalho, a respeito daquele momento no país, 

 

A dimensão mais grave da exclusão reside no fato de que os negros (pretos e 

pardos) estão praticamente ausentes dos cursos tidos, segundo os parâmetros 

de hierarquia social atualmente vigentes, como de "alto prestígio", como 

Medicina, Direito, Odontologia, Administração e Jornalismo; os pardos têm 

representatividade pouco maior do que a dos pretos - ainda que inferior 

proporcionalmente ao seu contingente - nos cursos tidos como de médio 

prestígio; e os poucos pretos se concentram nos cursos tidos como de 

baixo prestígio, como Letras e Artes; porém, em todo o espectro, ainda 

que crescendo na proporção do prestígio, os brancos estão super-

representados. (2004, p. 17, grifo meu) 

 

Portanto, foi uma grata surpresa perceber, na segunda década dos anos 2000, ao 

tornar-me professora de um desses “cursos tidos como de baixo prestígio” (uma licenciatura 

em teatro!)
2
, em uma universidade com estudantes indígenas, quilombolas, negras/os, 

egressas/os de escolas públicas, habitantes das periferias de Goiânia, e com uma 

Coordenadoria de Ações Afirmativas. Aproximadamente uma década havia se passado desde 

as primeiras medidas em universidades brasileiras para implementação de ações afirmativas, 

dentre elas, a inclusão de cotas raciais, para as quais a Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ) e a UnB foram pioneiras. Embora a Lei de Cotas tenha sido instituída 
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 Quando me refiro aqui ao baixo prestígio de um curso de Artes na universidade nos tempos atuais, não falo 

somente da composição do corpo discente ou do índice de concorrência às vagas de cada área, mas trago também 

a percepção de outras hierarquias existentes na universidade. Essas hierarquias historicamente decidem que áreas 

do conhecimento seriam mais importantes, a partir de uma falsa dicotomia entre ciência e arte. Portanto, ser 

docente de um curso de artes na universidade é, não raro, ser considerada menos “produtiva” por colegas de 

outras áreas. 



 

 
Um mar de possibilidades conectando escolas, universidades e comunidades. 
Ano 8, N°8. Dezembro/2022  
ISSN 2447-8369 

 

somente em 2012
3
, a UFG já possui programas como o UFGInclui, que destina vagas para 

estudantes indígenas e quilombolas desde 2008, e uma Licenciatura Intercultural Indígena 

com um corpo discente composto por cerca de 300 professores e professoras indígenas de 

Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, de 24 etnias, entre elas, Krahô, Apinajé, Javaé, 

Karajá, Guarani, Xambioá, Canela, Gavião, Guajajara, Juruna, Krikati, Tapirapé, Xerente, 

Mehinako, Kamaiurá, Kayapó, Kuikuro, Timbira, Waurá, Xavante, Xacriabá e Tapuia 

(SILVA; HERBETTA, 2018). 

Assim, alguma transformação havia de fato acontecido no que tange ao corpo discente 

e, como uma pequena pedra lançada na água, essa transformação gerava ondas que se 

expandiam para outras instâncias. Para compreender melhor esse importante contexto, é 

necessário delinear, ainda que brevemente e de maneira incompleta, o perfil de estudantes. O 

perfil que tento traçar aqui já não será o que havia em 2014, mas o constatado em 2018, 

pesquisa mais atualizada que temos até a data desta publicação.  

Em maio de 2019, a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (ANDIFES), em conjunto com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Assuntos Estudantis (FONAPRACE), divulgou os resultados da V Pesquisa do Perfil 

Socioeconômico dos Estudantes das Universidades Federais. De acordo com essa pesquisa, 

no ano de 2018, 63,7% de estudantes das universidades da região Centro-Oeste (cerca de 2 a 

cada 3) apresentava renda familiar de até 1,5 salário mínimo. A mesma pesquisa declara que, 

em 2018, na região Centro-Oeste, 53,4% de estudantes se declararam pretos, pardos ou 
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 Lei n

o 
12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe que “As instituições federais de educação superior 

vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de 

graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas” e complementa que “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”. Essa lei foi 

complementada em 2016, passando a determinar também que desses 50% reservados às escolas públicas, “serão 

preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos 

termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, 

indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, 

segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. (BRASIL, 2012) 
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indígenas. Além disso, a pesquisa revela que, nas universidades do estado de Goiás, em 2018, 

aproximadamente 60% de estudantes cursaram somente escolas públicas no Ensino Médio e 

53,4% declararam ser do sexo feminino. 

 Os/as pesquisadores/as explicitam como uma das razões para esses índices (que são 

muito superiores àqueles obtidos nas duas primeiras pesquisas, respectivamente de 1996 e 

2003) as recentes políticas de inclusão e ampliação. De acordo com a pesquisa, a 

 

Democratização do acesso ao ensino superior, resultante da ampliação do número de 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), cursos e vagas, da interiorização 

dos campi das mesmas instituições, da maior mobilidade territorial via ENEM/SISU 

e da reserva de vagas para estudantes com origem em escolas públicas, por meio de 

cotas (Renda, PPI – pretos, pardos e indígenas - e Pessoas com Deficiência), 

modificou radicalmente o perfil da recente geração de discentes dos cursos de 

graduação das universidades federais. (ANDIFES/FONAPRACE, 2019, p. 11) 

 

Esse processo de democratização e afirmação, todavia, transcorre com diversos 

incômodos e conflitos. Muitas vezes, além do árduo caminho de luta para se chegar a uma lei 

de reparação como a das cotas raciais, é necessária uma profunda reorganização social 

sistêmica para que a implantação daquela lei se efetive. No caso da inclusão racial no Brasil, 

como afirma a professora Rita Segato (2004, p. 67), 

 

A exclusão, entre nós, é uma estrutura profunda de ordem psíquica, 

cognitiva, ontológica e não meramente socioeconômica. Originária do 

sistema de exploração escravocrata, logo permaneceu enquistada na 

ideologia e reproduzida pela cultura do povo brasileiro. As relações sociais 

próprias da escravidão constituíram-se em matriz de convivência no Brasil, 

transformaram-se em "costume", numa forma de normalidade. Na sociedade 

brasileira pós-escravocrata, a suspensão da ordem jurídica que garantia a 

exclusão na lei foi substituída por uma caução ideológica, o racismo, que 

passou a ser a norma não jurídica a garantir a permanência da exclusão das 

pessoas negras. 

 

Se essa situação, apresentada por Segato, autora, em parceria com Carvalho, da base 

que gerou a inclusão de cotas na UnB em 2003, é abrangente no Brasil, na universidade, ela 

se reproduz tal e qual. As cotas foram instituídas, transformaram o perfil do corpo discente, 

mas ainda não transformaram como seria necessário as práticas institucionais arraigadas, o 
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corpo docente, a estrutura pedagógica e a estrutura epistemológica de nossas instituições de 

ensino superior. Era esperado, portanto, que muitos abalos e conflitos derivassem dessa 

alteração nas políticas de acesso. A própria Segato alertava, à época da proposta, para essa 

tendência ao afirmar que 

 

trazer mais alunos negros à universidade, implica uma intensificação da 

convivência e, provavelmente, uma exposição maior dos atritos, conflitos e 

formas de abuso que permanecem, geralmente, restritos aos pequenos grupos 

onde acontecem. Não há, na nossa universidade, nenhum aluno negro dos 

que tratei que não conte uma cena amarga relacionada com sua cor. A 

crueldade de pequena escala é rotina, e agora vai se ampliar. Devemos estar 

preparados para que todos possam adaptar-se e modificar suas atitudes de 

maneira a que a comunidade universitária, em sua totalidade, saia vencedora 

neste desafio. (SEGATO, 2004, p. 74) 

 

A autora conclama uma preparação da instituição para a adaptação à nova situação. 

Mais ainda, fala de modificação de atitudes. Entendo a modificação de atitudes como algo que 

deve se estabelecer em diversas instâncias da instituição. Entretanto, por meu papel 

preponderante como docente, ao encontrar aquela nova configuração de corpo discente, 

preocupou-me primordialmente a necessidade de caminhos mais sistematizados para 

transformações pedagógicas e metodológicas. Transformações capazes de ecoar não somente 

na formação de profissionais da área do curso em que atuam, mas também de compor a 

configuração de um bem viver na universidade, na vida profissional e em suas comunidades.  

 

Percepções antirracistas para compor pluralidades 

 

As transformações pedagógicas e metodológicas que menciono aqui dialogam com 

pedagogias descolonias e pluriepistêmicas propostas por outras autoras. Catherine Walsh 

(2017), por exemplo, traz sua proposta de pedagogia decolonial entendendo-a como 

insurgência política, epistêmica e existencial. Não é possível portanto separar essa pedagogia 

do modo de viver. Não há como confiná-la no ambiente formal de ensino e nem como blindar 

esse mesmo ambiente. Paulo Freire (1987), não utilizando o conceito de descolonialidade, 

mas apontando claramente a determinação da opressão sobre as relações de aprendizado, já 
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nos ensinava isso. Portanto preparar a universidade é também encarar a necessidade de 

mudanças pedagógicas que contribuam para o bem viver e gerem menos conflitos. 

Por enquanto, tais conflitos são observados muito claramente no dia a dia da 

universidade. Um deles é aquele que surge entre, de um lado, estudantes que chegam a partir 

dessa democratização e, de outro, a universidade. Isso porque tínhamos Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES) habituadas a outro tipo de estudantes, configuradas para receber 

um determinado público. Ainda que os processos principais de transformação do perfil 

socioeconômico de estudantes deflagrem, ao longo dos últimos anos, ações decorrentes da 

mudança na intenção de adaptar a universidade à nova realidade, esse processo não é mágico 

e nem imediato. É um processo muito mais profundo do que o ajuste de legislações e 

regulamentações. No dia a dia, o espaço de fala de discentes é desconsiderado com 

frequência. As queixas são, não raro, de preconceito e racismo. 

É crescente a consciência de que o racismo histórico, estrutural, institucional e, quem 

sabe possamos dizer, psicossocial impulsiona toda a constituição da sociedade moderna. O 

filósofo camaronense Achille Mbembe (2014), ao propor sua impressionante crítica da razão 

negra, faz-nos refletir sobre como esse mesmo racismo funda nossa maneira de relacionarmo-

nos no mundo, tanto individualmente como na configuração dos grupos sociais. Para isso, 

tece uma longa reflexão sobre conceitos como negro e raça, deixando-nos perceber a forja 

desses termos. Para ele, a raça, que não existe como fato natural físico antropológico ou 

genético, é uma categoria que se construiu praticando o “alterocídio”
4
, mais ainda, que se 

constrói no imaginário, nas regiões do inconsciente, fazendo parte de processos centrais desse 

inconsciente e das vicissitudes do desejo humano. Nesse mesmo contexto, o substantivo negro 

forma-se a partir de um conjunto de vozes, discursos, enunciados, saberes, disparates, e 

fabulações que produzem um vínculo social de submissão e um corpo de exploração.  

                                                 
4
 Mbembe define como alterocídio a ação de “constituir o outro não como semelhante a si mesmo, mas como 

objeto intrinsecamente ameaçador, do qual é preciso proteger-se, desfazer-se ou destruir (quando não se pode 

controlar)” (2014, p.26). No caso do Brasil, não debatido diretamente por Mbembe, talvez possamos identificar, 

caminhando paralelamente com a herança alterocida do colonialismo, algo que podemos considerar como o 

outro lado da moeda, no qual há também uma riqueza crescente de percepção sobre a força dessa alteridade, uma 

constante renovação da força desses saberes e fazeres de uma alteridade antes somente massacrada. Seria uma 

espécie de alterinvenção constante. 
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Portanto, o obstáculo sociocultural e de atitudes cotidianas para o qual apontava a 

professora Rita Segato apresenta-se sustentado sobre o desafio das estruturas psíquicas e 

inconscientes que constituem o racismo. Essa sustentação sobre estruturas tão profundas 

amplia os empecilhos de transformação do cotidiano da universidade, mesmo com a gritante 

presença de corpos negros, indígenas, quilombolas e/ou periféricos vindos de escolas 

públicas. A sustentação do racismo sobre estruturas psíquicas e inconscientes é um dos 

elementos que deixa antever a importância que os campos artísticos, que atuam fortemente no 

inconsciente e na psique, têm nos processos de descolonização e transformação dessas 

mesmas estruturas, contribuindo com a superação dos desafios apresentados pelas bem-vindas 

mudanças na composição discente da UFG.  

Outro conflito do dia a dia da universidade que é um exemplo desse desafio está nos 

ajustes entre a expectativa, por parte dos/as profissionais da universidade, de conteúdos, 

habilidades e competências que estudantes deveriam dominar. Ao virem do Ensino Médio, a 

realidade que de fato se apresenta quando as turmas de estudantes iniciam seu primeiro 

semestre de graduação é diferente da expectativa de docentes. Em parte, esse conflito 

acontece pelo despreparo da própria instituição e até mesmo do corpo docente para fazer 

ajustes estruturais e metodológicos necessários ao lidar com um novo público e suas novas 

demandas. Também pela estrutura racista e socialmente excludente de todo o sistema 

educacional que antecede a etapa universitária. Entretanto, em outra parte, há elementos 

relacionados especificamente a esse tipo de mudança que mexem na estrutura social de 

séculos. Estrutura em que a tentativa de “alterar a relação desigual das partes ameaça não 

somente a posição, mas também a identidade mesma do sujeito de elite, ao tocar sua relação 

hierárquica de mais-ser em relação a outros que são-menos, geralmente marcados 

racialmente” (SEGATO, 2004, p. 68). Esses desafios eram previstos, mas suas camadas são 

profundas e a busca de novas configurações é gradativa, demandando tempo e disposição para 

reconhecer a necessidade de mudar relações hierárquicas e de mais valia.  

 Mais um conflito flagrante está no fato de haver o reconhecimento legal/oficial da 

origem preta, parda ou indígena de cada estudante, mas ser determinante também uma 

simultânea negação/invisibilidade das referências sociais, históricas e culturais que 

constituem esse crescente grupo de estudantes. Cada estudante que chega na universidade traz 

consigo seus próprios saberes. Quando essa ou esse estudante vem de um sistema epistêmico 
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muito distinto daquele praticado na universidade, como fica fortemente marcado no caso de 

estudantes indígenas e quilombolas, por exemplo, há um choque de crenças, modos de saber e 

modos de fazer.  

Todavia, numa instituição que está se abrindo para compartilhar seus saberes com um 

público que, até então, estava excluído e sem acesso a esse bem, a tendência histórica, 

colonizadora, quase catequizadora é entender que a universidade é a responsável por definir 

quais são os conhecimentos válidos para o processo, ou seja, o que deve e pode ser ensinado-

aprendido. Todavia, na prática, essa ‘generosa’ aculturação de quem acaba de chegar já não 

funciona como funcionava em 1500. Em nossa universidade, constituída a partir de 

influências e estruturas eurocêntricas, configurando um ambiente, na maioria das vezes, 

monoepistêmico, em que um único tipo de conhecimento é tido como válido, o choque de 

saberes se evidencia, gerando tensões e fricções com potência de mudança. 

 Situação similar é comentada pela pensadora, escritora e professora negra bell hooks 

ao falar do período em que, nos Estados Unidos, ela e estudantes negras e negros puderam 

passar a frequentar escolas que antes eram somente facultadas aos brancos, quando da 

dessegragação das escolas. 

 

Nós, negros, estávamos com raiva por ter de sair da nossa querida escola 

Crispus Attucks, somente para negros, e ter de percorrer meia cidade de 

ônibus para ir à escola dos brancos. Nós é que tínhamos de viajar para fazer 

da dessegregação uma realidade. Tínhamos que renunciar ao que 

conhecíamos e entrar em um mundo que parecia frio e estranho. Não era 

nosso mundo, não era nossa escola. Não estávamos mais no centro, mas à 

margem, e isso doía. (HOOKS, 2013, p. 38) 

 

 O mesmo incômodo que hooks ressalta, sobre ter que abandonar suas referências e se 

sentir à margem para tornar uma realidade a transformação do sistema escolar, podemos 

identificar no corpo discente das universidades brasileiras de hoje. Vale observar que hooks 

fala de dor e de raiva, sentimentos que, não raro, são desconsiderados no ambiente do ensino 

superior. Também é importante perceber que essa configuração, na qual quem precisa se 

esforçar a se adaptar é quem está à margem, guarda a concepção de que movimentos de 

“dessegregação”, “descolonização” continuam figurando como uma espécie de benevolência 
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da parte da instituição educacional que está no centro, para com aquelas pessoas que estão 

fora dele.  

A V Pesquisa do Perfil Socioeconômico do Estudantes das Universidades Federais não 

esmiúça os dados oficiais para os cursos de Teatro e Artes Cênicas. Todavia, essa 

característica de estudantes com predominância de baixa renda familiar, escolarização em 

instituições públicas e percepção/declaração de si como sendo negro (preto/pardo) é visível 

em porcentagem considerável de estudantes cursando Teatro e Artes Cênicas na Escola de 

Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (EMAC-UFG). Os dados são 

fundamentais para que possamos entender a configuração dos cursos de Artes da Cena na 

UFG e em outras universidades. 

  Entretanto o registro da crescente presença de estudantes com esse perfil na 

compilação de dados não computa sutilezas ligadas a elementos fundamentais da presença de 

tais estudantes no mundo universitário. Um desses elementos é a autoestima. Observo dois 

movimentos opostos nas falas e reações de meus parceiros e minhas parceiras estudantes que 

fazem parte dessas categorias. Por um lado, a alegria de estar na universidade, a descoberta de 

uma multiplicidade de possibilidades e novidades em suas vidas, o encontro e a criação de 

táticas grupais de proteção e enfrentamento ao preconceito, ao assédio, entre outros desafios. 

Por outro lado, assim como a dor relatada por hooks acima, o movimento é o da estupefação, 

do desalento, do desestímulo, da queixa em relação à má acolhida, ao preconceito, ao racismo, 

ao desrespeito, à desconsideração de si como um sujeito que sabe e que tanto mais pode vir a 

saber.  

 A universidade está também nessa dialética – porque é um organismo vivo e imenso, 

composto de muitas e diversas pessoas, grupos e interesses – de simultaneamente excluir, 

com suas posturas e práticas cotidianas, e acolher, com projetos, editais, bolsas e propostas 

cada vez mais frequentes para realizar um processo de inclusão e consolidação da diversidade 

e da pluralidade em seu meio.  

Mudanças tão profundas na composição racial da universidade são geradas de ações 

descolonizadoras e acabam por multiplicar vetores de descolonização. Creio ser 

responsabilidade de todas as pessoas que estão na universidade colaborar para essa 

multiplicação. De dentro da universidade, a partir dos saberes que vieram com cada estudante, 

dos seus estados e municípios, de seus bairros periféricos, de suas avós e seus ancestrais, é 
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necessário ampliar condições reais de aprendizado e crescimento individual e conjunto. Para 

quem está dentro da universidade, o caminho de desconstrução simbólica, estética, ética, 

epistêmica e afetiva da colonização e do racismo dela resultante precisa ser diário, em cada 

prática, em cada ato de criação. Desconstruir a maneira com que determinadas estruturas 

sociais incidem sobre nós será um exercício de vida inteira, tanto para discentes quanto para 

docentes. 

Nesse exercício, experiências de fortalecimento da autoestima, da percepção de si, do 

reconhecimento de suas referências, origens e ancestralidade são benéficas para estudantes e 

docentes das diversas áreas de conhecimento. No caso das artes da cena, nas quais o trabalho 

do artista passa também pelo trabalho sobre si mesmo, reconhecer-se positivamente em suas 

origens é multiplicar a potência do aprendizado e da criação.  

 

Descolonialidade e contra-colonialidade: reposicionando temporalidades, espacialidades e 

hierarquias 

 

Para nações que passaram pelo processo da colonização, como o Brasil, reconhecer-se 

positivamente em suas origens significa também buscar caminhos para lidar com a realidade 

da colonização. É mover-se no estabelecimento de estratégias de transformação dos 

balizadores colonizadores que determinam nossas práticas diárias, nossa capacidade artística e 

criadora e, especificamente no caso da vivência universitária, nosso pensamento acadêmico. 

Isso se intensifica num contexto em que o corpo discente já avançou em composição no 

sentido de retratar um pouco melhor a composição racial, social e cultural do país, gerando 

uma situação de pluralidade. Se estivermos abertos à escuta que a docência exige, a ampla 

pluralidade do corpo discente pode nos levar, como docentes que co-criam diariamente o 

viver acadêmico, para um reposicionamento epistêmico que configure epistemologias também 

plurais. 

Tal reposicionamento pode se beneficiar muito das noções de descolonialidade, 

ancestralidade e pluriepistemologia. As três estão conectadas entre si, mas neste artigo, 

enfocarei somente uma delas a da descolonialidade, fazendo a opção de abrir diálogo com 

duas vozes, a da boliviana de ascendência indígena Silvia Rivera Cusicanqui e a do brasileiro 
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quilombola Antônio Bispo da Silva, além de conversar brevemente com Leda Maria Martins, 

Achille Mbembe e Grada Kilomba. 

Os estudos descoloniais, embora recentes, têm mobilizado amplo diálogo entre 

pensadoras/es das nações que se localizam no chamado sul do mundo, entre elas, as da 

América Latina. O pensamento sobre a decolonialidade ou descolonialidade se segue aos 

estudos pós-coloniais, que já existiam como campo desde os anos 1970, bem como aos 

chamados estudos da subalternidade, que se destacaram principalmente a partir de vozes na 

Índia, também a partir das décadas de 1970/1980. Embora o pensamento fundante dos estudos 

descoloniais já estivesse presente na produção intelectual e na prática de povos e sujeitos 

espalhados na América Latina e nações diversas que ocupam uma condição austral, a 

organização dessas proposições como um corpo de estudos, os chamados estudos decoloniais, 

dos quais o grupo modernidade/colonialidade
5
 foi um primeiro divulgador, aconteceu desde o 

final dos anos 1990. 

Não há consenso sobre o uso do termo decolonial ou descolonial, todavia, ambos são 

utilizados no sentido de contrapor e desdobrar a colonialidade e suas consequências. Opto, em 

meus escritos, pelo termo descolonial. Autores como Walter Mignolo e Catherine Walsh 

(2007), do grupo modernidade/colonialidade consideram que o termo descolonial pressuporia 

uma ideia de superação da colonialidade, o que não seria o caso. Todavia, a socióloga andina 

Silvia Cusicanqui (2010), uma voz muito enfática no pensamento social latino-americano das 

últimas décadas, considera o termo de-colonial um neologismo desnecessário, imposto pelo 

que chama de versão logocêntrica e nominalista da descolonização, uma vez que o termo já 

era utilizado como descolonial por pensadores latino americanos antes de ser assumido nas 

escolas de pensamento estadunidenses como de-colonial.   

O escritor, pensador, agricultor e líder quilombola brasileiro Antônio Bispo (2019), 

que tem transitado nos últimos anos por algumas universidades como palestrante e professor 

                                                 
5
 Intelectuais acadêmicos como Aníbal Quijano, Henrique Dussel, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Santiago 

Castro-Gomez, Ramón Grosfoguel entre outros tantos, compõem esse grupo que, desde o fim dos anos 1990, a 

partir de universidades localizadas no norte e no sul das Américas, propõe debates e categorias com a intenção 

de repensar as relações de colonização e reedição da colonização na e pela modernidade, pensando 

principalmente sobre a América Latina. As contribuições do grupo ao campo do pensamento descolonial são 

evidentes, mas também, passadas as primeiras décadas desde a criação do grupo, revistas e questionadas sob 

algumas perspectivas, o que acredito ser um desdobramento saudável no aprofundamento das próprias categorias 

propostas pelo grupo e na contradição e criação de outros olhares e ideias. 
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convidado de projetos como o Encontro de Saberes
6
, faz a opção de utilizar o termo contra-

colonização para definir os processos de resistência protagonizados pelos povos cujos 

territórios foram invadidos. Essa resistência se dá na defesa do território, mas também dos 

símbolos, significações e modos de vida desses povos contra seus colonizadores, seja no 

passado ou em nossa contemporaneidade. Essa denominação é usada por Bispo para falar do 

caso do Brasil, considerando tanto os povos africanos que para cá vieram em função do 

processo colonizatório, como os povos ameríndios que aqui estavam.  

A posição de Bispo de não coadunar com o termo já forjado 

(decolonização/descolonização) parece estar sustentada em dois pontos. O primeiro é um 

reconhecimento do permanente estado de guerra que se estabeleceu a partir do fato inexorável 

da colonização e que não deixou de existir para os povos que ele denomina de contra-

colonizadores. O segundo é a consciência do autor e agricultor quilombola de que “nominar é 

dominar”, frase muitas vezes proferida por ele em suas conferências. Observa-se, portanto, 

uma aproximação com a posição de Cusicanqui, de exercer e manter seu poder de dar nome 

ao que lhe interessa, ao que interessa a seu povo.  

Ao propor, em vez do conceito pós-colonial, a ideia de decolonial, o grupo 

modernidade/colonialidade (2007) também argumenta que não se trata simplesmente de 

aceitar o que está depois da colonização, mas de buscar caminhos para transformar essa 

configuração resultante da colonização. A mudança de prefixo se justificaria, em parte, por 

essa intenção de transformação. Entretanto, no caso dos povos afro-ameríndios da América do 

Sul, a luta para a transformação dessa condição imposta a ferro, fogo, ouro e lábia nunca 

deixou de existir. A resistência foi e é prefixo constante de desfazimento da condição 

colonizada, assim como a manutenção simbólica e de modos de viver e saber foi e é 

refazimento do percurso (BISPO, 2019), desde a invasão portuguesa até os constantes 

                                                 
6
 Projeto coordenado pelo professor José Jorge de Carvalho (Universidade de Brasília) que consiste no 

reconhecimento e na inserção de mestres de saberes tradicionais como professores em universidades públicas 

latino-americanas. É uma iniciativa do INCTI – Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no 

Ensino Superior e na Pesquisa e da Universidade de Brasília, como parte do Programa de INCTs do CNPq. O 

propósito do Encontro de Saberes, um projeto pioneiro com essa configuração no Brasil, é que as ciências sociais 

e humanidades reconheçam os saberes tradicionais e populares não apenas como objetos de estudos, mas 

também como referentes de conhecimentos tão válidos quanto os modernos. Por outro lado, que reconheçam os 

sábios tradicionais como pares, aptos a ocuparem um lugar de sujeito suposto saber. Para isso, propõe 

pressupostos fundamentais, tais como, a indissociabilidade entre teoria e metodologia, bem como entre reflexão 

e intervenção (CARVALHO & FLÓREZ, 2014). 
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processos contemporâneos de recolonização. Para os povos aos quais Bispo denomina contra-

colonizadores, a descolonização não é somente pensamento ou retórica, nesse caso, os termos 

estão atrelados às práticas e não separados dela, são elaborados e pronunciados na ação de 

séculos. 

Na afirmação implícita de que as práticas, lutas, símbolos e metáforas dos povos em 

questão são também produção conceitual, o pensamento de Bispo outra vez se aproxima do de 

Silvia Cusicanqui no sentido de compreender que esses conceitos (de/des/contra colonização) 

já eram e são praticados e, portanto, enunciados aqui. Há uma relação complexa entre a noção 

de temporalidade que está presente nesses pensamentos e a visão sobre os povos que 

protagonizam essa história. Se, por um lado, pode-se considerar o antes e o depois da 

colonização e, a partir dessa linha temporal, buscar entender e transformar processos, por 

outro, a visão de temporalidade proposta pelos próprios povos afro-ameríndios não é linear e 

implica em outra noção de passado, presente e futuro. Uma visão que não posiciona esses 

povos num passado que requeira resgate. Também não os coloca alheios à modernidade. 

Sobre essa temporalidade, Cusicanqui afirma: 

 

Não há pós nem pré em uma visão da história que não é linear nem 

teleológica, que se move em ciclos e espirais, que marca um rumo sem 

deixar de retornar ao mesmo ponto. O mundo indígena não concebe a 

história linearmente, e o passado-futuro estão contidos no presente: a 

regressão ou a progressão, a repetição ou a superação do passado estão em 

jogo em cada conjuntura e dependem de nossos atos mais do que de nossas 

palavras. O projeto de modernidade indígena poderá aflorar do presente, em 

uma espiral cujo movimento é um contínuo retroalimentar-se do passado 

sobre o futuro, um “princípio esperança” ou “consciência antecipante” que 

vislumbra a descolonização e a realiza ao mesmo tempo.  (CUSIQUANQUI, 

2010, p. 54-55, Tradução nossa)
7
 

 

                                                 
7
 No hay “post” ni “pre” en una visión de la historia que no es lineal ni teleológica, que se mueve en ciclos y 

espirales, que marca un rumbo sin dejar de retornar al mismo punto. El mundo indígena no concibe a la historia 

linealmente, y el pasado-futuro están contenidos en el presente: la regresión o la progresión, la repetición o la 

superación del pasado están en juego en cada coyuntura y dependen de nuestros actos más que de nuestras 

palabras. El proyecto de modernidad indígena podrá aflorar desde el presente, en una espiral cuyo movimiento es 

un continuo retroalimentarse del pasado sobre el futuro, un “principio esperanza” o “conciencia anticipante” que 

vislumbra la descolonización y la realiza al mismo tiempo. (CUSICANQUI, 2010, p. 54-55) 
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Vislumbrar a descolonização e realiza-la ao mesmo tempo, como afirma Cusicanqui, 

estaria presente também, em meu entender, na prática, ao mesmo tempo cotidiana e ancestral, 

de manutenção dos saberes e fazeres dos povos afro-ameríndios.  

Leda Maria Martins propõe pensar um tempo espiralar relacionado com a 

ancestralidade. Para ela: “a primazia do movimento ancestral, fonte de inspiração, matiza as 

curvas de uma temporalidade espiralada, na qual os eventos, desvestidos de uma cronologia 

linear estão em processo de uma perene transformação” (MARTINS, 2002, p. 85). Enquanto 

Martins define esse tempo em espiral para falar da experiência do Congado, Cusicanqui 

propõe estrutura similar para entender a visão histórica e teleológica dos povos indígenas. 

Cusicanqui defende ainda que a utilização do termo “originários” para denominar 

esses povos seria mais uma ação de neutralização, negando-se a contemporaneidade dessas 

populações na modernidade. Seus saberes, fazeres e demandas são deslocados e mantidos no 

passado, exotizados e, assim, enfraquecidos. Bispo (2019), por sua vez, faz a opção pelo 

termo “originários” para categorizar os povos que viviam no Brasil antes de 1500. Para ele, 

essa palavra se opõe a “indígenas”, que teria sido o termo imposto pelo colonizador, em mais 

uma ação da já mencionada nominação para dominar. Por isso, opta por forjar o termo afro-

pindorâmico para falar tanto dos povos que vieram da África para o Brasil durante a 

colonização como daqueles que aqui estavam antes da invasão portuguesa. 

Exponho convergências e divergências na denominação da noção de descolonialidade 

por entender que a reflexão sobre terminologias é também parte do exercício descolonial de 

transformar gestos, atos, idiomas cotidianos e formas de nomear o mundo. Também detalho 

essas colocações por considerar que o pensamento descolonial ou contra-colonial foi e é 

simultaneamente um impulso e um suporte para instigar outras possibilidades epistêmicas, 

hierárquicas, estéticas e éticas na composição de aprendizado universitário, com a 

maleabilidade temporal de negociação entre os tempos curriculares e os tempos da vida e, 

principalmente, com a transformação dos olhares sobre o lugar de saber instituído até aqui. 

Essa descolonização está fortemente ligada à necessidade de mudança no panorama da 

universidade racista descrita no início deste capítulo, bem como às possibilidades de mudança 

nos sentimentos, pensamentos e corpos de discentes com que trabalhamos. Racismo e 

colonização, no nosso caso brasileiro, são lados da mesma moeda. A escritora negra Grada 

Kilomba (2019, p. 224) faz uma comparação entre os dois contextos: 
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A ideia de descolonização pode ser facilmente aplicada no contexto do 

racismo, porque o racismo cotidiano estabelece uma dinâmica semelhante ao 

próprio colonialismo: uma pessoa é olhada, lhe é dirigida a palavra, ela é 

agredida, ferida e finalmente encarcerada em fantasias brancas do que ela 

deveria ser. Para traduzir esses cinco momentos em linguagem colonialista 

militarista: a pessoa é descoberta, invadida, atacada, subjugada e ocupada. 

 

Kilomba traz, para sua descrição de como vivencia esse processo de eterno reforço da 

colonização por meio do racismo, o elemento das estruturas psíquicas e inconscientes, já 

apontado por Mbembe. O encarceramento da pessoa negra nas fantasias brancas do que ela 

deveria ser. No caso da universidade, esse mecanismo funciona também para como a pessoa 

“não-branca” deve gerir seu tempo, transitar pelo espaço, mover seu corpo, mesmo que ela já 

tenha outros sistemas culturais e cosmológicas que sustentam sua existência. 

Entre outras coisas, a tentativa de descolonizar corpo/pensamento nos confronta 

fortemente com a questão da temporalidade e da espacialidade e nos demanda a 

presentificação de nossos corpos e de nossa ancestralidade. Essa presentificação está na 

demanda de Cusicanqui de reconhecimento da coetaneidade dos povos afro-ameríndios com 

seus saberes e fazeres na contemporaneidade, ou seja, não são saberes que ficaram no 

passado, mas estão no passado e no presente, simultaneamente. Tal demanda é um argumento 

fundamental para justificar a importância de abordagens construídas sobre vivências práticas 

de conhecimento desses saberes e fazeres, a fim de contribuir para o processo de compreensão 

dessa coetaneidade. Corporificar esses saberes é um caminho de reconhecimento, mas neste 

caso específico é também a realização de uma trajetória que vem do passado e chega até os 

tempos presentes, habitando-os e afirmando “estive aqui antes e estou aqui agora”. 

Com base no debate até aqui apresentado, considero a instituição da política de cotas 

como ação fundamental de provocação de transformações em direção a uma realidade 

pedagógica e metodológica pluriepistêmica, na última década. Tais transformações são 

indispensáveis para a universidade como organismo amplo e complexo, mas são também de 

enorme relevância para os cursos ligados às artes da cena, dando início a um movimento de 

alteração e ampliação de documentos curriculares, estruturas metodológicas, caminhos 

relacionais e movimentos intelectuais e afetivos. 

 



 

 
Um mar de possibilidades conectando escolas, universidades e comunidades. 
Ano 8, N°8. Dezembro/2022  
ISSN 2447-8369 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDIFES. V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) 

Graduandos (as) das IFES – 2018. Brasília, 2019. 

 

BISPO, Antônio. Colonização, quilombos: modos e significações. Brasília: Ayô, 2019. 

 

CARVALHO, José Jorge de. “Uma Proposta de Cotas para Negros e Índios na Universidade 

de Brasília” In: Revista O público e o privado, Fortaleza, n. 3 - Janeiro/Junho, 2004. 

 

CARVALHO, José Jorge de & FLÓREZ, Juliana. “Encontro de saberes: projeto para 

descolonizar o conhecimento universitário eurocêntrico”. Bogotá, Nómadas [online]. 2014, 

n.41. 

 

CUSICANQUI, Silvia Rivera. Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre practicas y discursos 

descolonizados. Buenos Aires: Tinta Limón, 2010. 

 

FREIRE, Paulo. A pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: 

Martins Fontes, 2013. 

 

KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: 

Ed. Cobogó, 2019. 

 

MARTINS, Leda Maria. “Performances do tempo espiralar” In: RAVETTI, Graciela; 

ARBEX, Márcia. Performances, exílios, fronteiras: errâncias territoriais e textuais. Belo 

Horizonte: UFMG/ Poslit, 2002. 

 

MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. Lisboa: Antígona, 2014. 

 

MIGNOLO, Walter. “El pensamento decolonial: desprendimento y apertura. Um manifiesto” 

In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago & GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial – 

Reflexiones para una diversidade epistêmica más allá del capitalismo global. Bogotá: 
Siglo del Hombre Editores: Universidad Central: Instituto de Estudios Sociales 

Contemporáneos: Instituto Pensar, 2007. 
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