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RESUMO 
 
Esse trabalho aborda e analisa as vivências de mulheres negras na graduação, a partir de 

estudantes da Universidade Federal Fluminense. Para pensarmos este processo, interessa-nos 

discutir e analisar aspectos de identidade, ancestralidade e vivências dessas pessoas, partindo 

de concepções sócio-históricas das mesmas e os encadeamentos relacionados. A linha 

metodológica usada foi a qualitativa, caracterizada pela análise do discurso, através da 

realização de entrevistas, permitindo-nos pesquisar as representações em torno dessas mulheres, 

com intuito de refletirmos e discutirmos sobre a necessidade de tornar o conhecimento, e o 

acesso ao mesmo, menos centralizado em lógicas brancas, bem como a importância de legitimar 

plurais tipos de saberes. Desenvolvemos o trabalho com o viés de analisar essas vivências como 

construção gradual de uma intelectualidade mais diversa. Entendemos que há questões sociais 

e políticas que perpassam todo o processo, nos é relevante atentar para as questões de gênero e 

raça nesses contextos, já que o Brasil é um país majoritariamente negro e a educação superior 

pode ser, também, um fator importante também para o resgate dos valores étnicos da raça negra. 

 

Palavras-chave: diversidade intelectual, mulheres negras, negras na academia, preta 

acadêmica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This work addresses and analyzes the experiences of black women in undergraduate studies, 

from students of the Federal Fluminense University. To think about this process, we are 

interested in discussing and analyzing aspects of identity, ancestry and experiences of these 

people, starting from socio-historical conceptions of the same and related threads. The 

methodological line used was qualitative, characterized by discourse analysis, through 

interviews, allowing us to research the representations around these women, in order to reflect 

and discuss the need to make knowledge, and access to it , less centralized in white logics, as 

well as the importance of legitimizing plural types of knowledge. We develop the work with 

the bias of analyzing these experiences as a gradual construction of a more diverse 

intellectuality. We understand that there are social and political issues that permeate the whole 

process, it is relevant to look at gender and race issues in these contexts, since Brazil is a 

predominantly black country and higher education can also be an important factor for the rescue 

of the ethnic values of the black race. 

 

Keywords: intellectual diversity, black women, black academy, academic black 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando falamos de conhecimento acadêmico, referimo-nos, ainda, a um sistema 

extremamente branco, mesmo em um país majoritariamente negro. Apenas 12,8% dos 

universitários são negros, de acordo com o IBGE1. Tal fato é reflexo, também, da falta de 

inserção das pessoas negras na universidade, resultado de uma estrutura que ainda sofre as 

consequências de um sistema escravocrata e colonizador.  

Optamos por um recorte de gênero, pois enxergamos que há importância em analisar 

algumas das demandas de mulheres negras e características que as compõem. Entendemos que 

a baixa participação de mulheres negras nas Universidades dá-se por um viés estrutural e 

histórico, que também é decorrente da época escravocrata e dos complexos problemas e 

discrepâncias sociais. Na obra “ O genocídio do povo negro no Brasil”, o escritor, ativista e 

professor universitário, Abdias Nascimento (1978) apresenta-nos a ideia do “africano livre” 

como um mito e, em sequência, discorre sobre a abolição da escravidão no Brasil nos incitando 

a olhar de maneira menos colonizada e romântica para esse processo que, segundo o próprio 

autor, atirava os negros para fora da sociedade sem responsabilizar a branquitude, o Estado ou 

a Igreja. Como ocupar determinados lugares sociais, se os pontos de partida são muito 

diferentes?  

Acreditamos que, para pensar em discutir a educação por um viés preto, é extremamente 

importante analisarmos a construção social da mulher negra no Brasil, suas narrativas e os 

lugares que vêm galgando em um espaço onde resistir, muitas vezes, é a única opção. A ótica 

colonizada pela qual o conhecimento é passado, o acesso universitário ainda restrito e a 

produção acadêmica, que ainda valoriza menos as produções que discorrem sobre as bases de 

saberes negros, são alguns aspectos que evidenciam os conhecimentos que são vistos como 

legítimos e os que não são. 

A autora Djamila Ribeiro (2018), na obra “Quem tem medo do feminismo negro?” nos 

traz uma indagação muito pertinente para pensarmos o processo de descolonização do 

conhecimento: “ como é possível descolonizar o pensamento numa sociedade que ainda não 

 
1 CONSCIÊNCIA NEGRA: apenas 34% dos alunos de ensino superior são negros no Brasil. Disponível em: 
<https://www2.ufjf.br/noticias/2017/11/20/consciencia-negra-nem-13-dos-alunos-de-ensino-superior-sao-
negros-no-brasil/>. Acesso em 23/08/2018. 
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nos vê como sujeito?”. Esse tipo de questionamento é importante na construção da 

descolonização do conhecimento, na busca da legitimação de saberes mais diversos. 

Olhar para pessoas negras como indivíduos plurais, para além dos estereótipos. Colocá-

los em “caixinhas” estereotipadas fortalece a exclusão, invisibiliza e marginaliza o sujeito.  

Por sermos vistos como diferentes, e por essa diferença ser considerada problemática, 
ficamos de fora das estruturas de poder. Este é o racismo estrutural, institucional, 
acadêmico, , do dia a dia etc. [...] quando um sistema está habituado a definir tudo, 
bloquear os espaços e as narrativas, e nós, a partir de um processo de descolonização, 
começamos a adentrar esses espaços começamos a narrar e trazer conhecimentos que 
nunca estiveram presentes nesses lugares, claro que isso é vivenciado como 
ameaçador. (RIBEIRO, 2018, p. 112) 

Como este lugar de diferença pode ser um agente que integra a perspectiva social sobre 

a mulher negra pode, ou não, causar impactos na forma com que essa mulher se enxerga como 

indivíduo em sua vivência na graduação? 

Logo, nosso principal objetivo com esse trabalho é discutir como o processo educacional 

pode ser construído, também, através de uma lógica negra, quem vem ocupando o espaço 

acadêmico. Olhar para esse processo é olhar também para a ancestralidade e identidade negra 

em diálogo com a produção de conhecimento. 

 Buscaremos analisar o quanto o viés racial interfere na vivências dessas mulheres, como 

acontece a formação acadêmica delas, no sentido de formação e construção de identidade e 

participação. Além disso, nos dedicaremos a pensar em como os papeis de raça e identidade 

ligam-se à imagem dessas pessoas enquanto sujeitos negros em uma sociedade embranquecida. 

Também, buscaremos como a intelectualidade e o ambiente acadêmico estão inseridos na vida 

dessas pessoas e como se enquadram em suas realidades. 

 Entendemos que existe um déficit de oportunidades para inserção de mulheres na 

universidade e que essa condição é historicamente racializada. O processo de inferiorização da 

cultura afro deixa marcas expressivas em diversas camadas sociais, incluindo a educação, onde 

notoriamente há um enaltecimento da cultura européia em detrimento da africana/negra. 

 Quando falamos sobre a presença de mulheres negras na academia, há uma carência de 

literatura sobre o assunto em informar de maneira consistente sobre como se deu o acesso dessas 

pessoas à universidade. Porém, há duas mulheres que se destacam na história educacional 

superior de mulheres negras brasileiras. São elas: Antonieta Barros e Enedina Alves. A 

primeira, nascida em Florianópolis e filha de ex-escrava, aos 17 anos, iniciou sua formação 

superior na Escola Normal Catarinense e formou-se em 1921. Barros dedicou-se ao magistério 
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durante anos, como professora de Língua Portuguesa e Literatura e, em 1934, foi eleita ao 

Legislativa, consagrando-se como deputada estadual negra do país e a primeira mulher a ocupar 

uma cadeira na Câmara Estadual dos Deputados de Santa Catarina. Já Enedina foi a primeira 

mulher negra a concluir o curso de Engenharia Química Civil pela Universidade Federal de 

Pernambuco, em 1945. Segundo Santana (2011), Enedina pode ser considerada a primeira 

engenheira negra do Brasil. 

 Metodologicamente, para chegarmos aos objetivos propostos e responder às questões 

do trabalho, o que tange a produção do material empírico enquadra-se em uma abordagem 

qualitativa, entendendo que essa pesquisa dispõe-se a investigar os signos envoltos na 

participação de mulheres negras na graduação, no intuito de analisar questões identitárias, a 

partir de um viés histórico. 

 Assim, este trabalho norteia-se pela etnografia, que é calcada numa ciência, por 

excelência, do concreto. O ponto de partida desse método é a interação entre o pesquisador e 

os seus objetos de estudo. É de certa forma, a ideia do “qualitativo”, e – melhor ainda – com 

sua ênfase no cotidiano e no subjetivo, parece uma técnica ao alcance de praticamente todo 

mundo, uma técnica investigativa, enfim, inteligível para combater os males da quantificação. 

(FONSECA, 1999, p. 58) . 

Como se dão as vivências de mulheres negras na graduação? Quais signos estão envoltos 

na relação raça x gênero, no que tange a vida dessas mulheres?  

 Essa dissertação está organizada em três capítulos. O capítulo 1 traz um breve histórico 

sobre a mulher negra e o movimento negro educador, de modo a introduzir o contexto e facetas 

da vivência educacional por um viés negro, trazendo, então, algumas questões culturais e sociais 

fazendo uma contextualização histórica. No Capítulo 2, traremos um panorama sobre políticas 

afirmativas no Brasil, abordando, principalmente, o contexto de mulheres negras na UFF. No 

Capítulo 3, analisaremos as entrevistas relacionando-as aos principais conceitos abordados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

1. EDUCAÇÃO E MOVIMENTO NEGRO 

 

 Neste capítulo discutiremos sobre construções que se dão sobre a mulher negra 

socialmente, questões histórico-sociais e identitárias que permeiam a existência dessas pessoas. 

Também abordaremos a tríade lugar de fala, imagem da mulher negra e conhecimento, no 

intuito de incitar debates mais profundos sobre essas questões que são importantes para 

pensarmos sobre a presença da mulher negra na academia.  

1.1 Mulher Negra e Sociedade  

 
As mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que o discurso 
clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, assim como não tem dado 
conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida teve e ainda tem na 
identidade feminina das mulheres negras. (CARNEIRO, 2011, p. 4) 

 

No período colonial, as mulheres negras sofreram incontáveis violências de cunho 

psicológico e físico. Logo, quando falamos de construção histórica e social, precisamos pensar 

no quanto os fatores de opressão permearam essas identidades e vivências, bem como, 

obviamente, tais fatos refletem na existência destas pessoas até hoje.  Nas palavras de Sueli 

Carneiro:  

No Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos senhores 
brancos contra as mulheres negras e indígenas e a miscigenação daí resultante está 
na origem de todas as construções de nossa identidade nacional, estruturando o 
decantado mito da democracia racial latino-americana, que no Brasil chegou até as 
últimas conseqüências. Essa violência sexual colonial é, também, o “cimento” de 
todas as hierarquias de gênero e raça presentes em nossas sociedades. (CARNEIRO, 
2003, p.1) 

O mito da democracia racial é usado para descrever as relações interraciais e tentar 

“minimizar” o histórico racista, “diminuindo” o fato de que a  miscigenação brasileira se deu 

em grande parte, por um viés cruel e abusivo, no qual as mulheres negras são a base da pirâmide 

social. Logo, para elas havia a hipersexualização, a servidão, o trabalho pesado, a falta de 

opções e a objetificação, que Carneiro chama de "coisificação dos negros". A autora alerta que 

essas relações são construções históricas construídas nas Américas em um contexto de 

dominação e conquista (CARNEIRO, 2003).  
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Na suposta democracia racial, brancos e negros teriam iguais condições, viveriam em 

harmonia.  No entanto, o simples fato de ter a pele escura já vem carregado de estereótipos e 

classificações determinadas pela branquitude.  

[...] com o apoio das chamadas ciências históricas, erigiu-se no Brasil o conceito de 
democracia racial segundo esta, tal expressão supostamente refletiria determinada 
relação concreta na dinâmica da sociedade brasileira: que pretos e brancos 
convivem harmoniosamente, desfrutando iguais oportunidades de existência, sem 
nenhuma interferência nesse jogo de paridade social, das respectivas origens raciais 
ou étnicas.   (NASCIMENTO, 2016, p.48) 

Portanto, a democracia racial é uma falácia, pois se brancos e negros já partem de lugares 

sociais diferentes e essa estrutura continua estabelecida, não podemos falar de igualdade. Há 

também uma outra questão que agrava a situação: a tentativa de apagamento da cultura afro. 

Isso ocorre de muitas maneiras, mas um dos vieses, segundo o professor e teórico, Abdias 

Nascimento (1978), é o eufemismo presente, muitas vezes, nas ciências sociais, através de 

termos como “morenidade”, muito usado por Gilberto Freyre, intelectual pernambucano, 

conhecido por suas obras sobre o Brasil Império, principalmente “Casa Grande e Senzala” 

(1933). Nascimento (2016) aposta que esta seria “uma proposta vazando uma mística racista, 

cujo objetivo é o desaparecimento do descendente africano”, ou seja, um apagamento da cultura 

e da identidade, enquanto indivíduos afrodescendentes, uma tentativa de esvaziar a negritude. 

 Entre 1525 e 1851, mais de cinco milhões de africanos foram tirados de seus países de 

origem, para serem escravizados em solo brasileiro. Devido aos péssimos cuidados nos navios 

negreiros e afins, muitos morriam no caminho. Nos três séculos seguintes, enquanto a 

população brasileira estava sendo formada, escravizados eram trazidos de diferentes partes 

abaixo do deserto do Saara. Essas pessoas foram trazidas de diversos lugares, assim, 

logicamente, variavam os idiomas, culturas e capitanias. Vale dizer que, muitas vezes, já no 

Brasil, os escravizados eram separados dos “seus” e “misturados” à pessoas de regiões 

diferentes: o que poderia ser mais uma forma de apagamento cultural, resultou em junções 

culturais, proximidade e fortalecimento entre povos, mesmo que de forma subversiva à 

hegemonia branca. 

 Tratando-se do contexto colonial e da relação de causa e consequência - que nos traz 

até hoje opressões em diversos campos da vida - é extremamente importante citarmos a questão 

religiosa. Portanto, é necessário falarmos de sincretismo religioso, que tanto foi visto com maus 

olhos pela religião majoritária no Brasil: a católica. Obviamente, essa é uma questão que 

perpassa outras religiões, levando em consideração o ideal e a visão de pureza religiosa, que 

parece opor-se ao sincretismo, à junção de crenças, como nos lembra, Pollak-Eltz (1996, p. 3), 
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ao dizer que a pureza religiosa é uma ideologia e um mito. Isto é, querendo ou não, não há 

religião pura, pois em algum momento há mistura, seja com arte, através da liturgia, músicas e 

afins ou com elementos culturais externos. No entanto, o ponto chave aqui é pensar o quanto o 

sincretismo no Brasil tem, também, um viés de opressão: escravos forçados a cultuar santos 

católicos, a imposição da crença do colonizador, a subjugação dos cultos africanos, a proibição 

e demonização de suas raízes religiosas, a catequese como uma obrigação e que funcionou 

muito como uma estratégia de purificação e aculturação do povo africano. 

 Assim como mulheres brancas, as pretas sofrem opressões vindas do homem branco, 

pois a sociedade é patriarcal e vem de um processo colonizador que supervaloriza a branquitude. 

As negras, apesar do mesmo histórico cultural, também são oprimidas pelo homem negro, 

devido ao machismo e patriarcado ainda vigentes. Em relação às mulheres brancas, as negras 

também são subjugadas, dadas as circunstâncias históricas e relações de dominação, onde as 

mulheres africanas trabalhavam para a Sinhá em um esquema de servidão absoluta . 

 Para autora Eliane Borges (2000), as opressões de gênero e raça são atravessadas pela 

de classe, relegando às mulheres negras um papel de menor prestígio social. Segundo ela, há 

ainda o aspecto ideológico que alimenta o imaginário que atrela à mulher negra a imagem de 

subserviente, menos capaz, “boazinha” e “mãezona”. Vamos além: há também o caráter de 

hiperssexualização, o estereótipo de mulata exportação. Nesse sentido, fazemos um paralelo 

com a frase de Gilberto Freyre, na obra Casa Grande e Senzala (1933): “branca para casar, 

mulata para fornicar e negra para trabalhar”; a mulher mestiça, cuja história perpassa o estupro 

de mulheres negras cometido por homens brancos; já a mulher negra, desde aquela época, base 

da pirâmide social, vista como serva, mão de obra barata, objetificada pelo viés do trabalho 

compulsório; a mulher branca como símbolo de pureza, a prioridade, a companheira ideal. Em 

1975, no manifesto das mulheres negras, apresentado no importante Congresso das Mulheres 

Brasileiras, tal processo de estereotipação e hiperssexualização foi denunciado: 

As mulheres negras brasileiras receberam uma herança cruel: ser o objeto de prazer 
dos colonizadores. O fruto desse covarde cruzamento de sangue é que agora é 
aclamado e proclamado como o “único produto nacional que merece ser exportado: 
a mulata brasileira”. Mas se a qualidade do produto “é dita ser alta, o tratamento 
que ela recebe é extremamente degradante, sujo e desrespeitoso. (NASCIMENTO, 
2016, pp 33) 

A década de 1970 foi muito importante para as mulheres negras brasileiras, pois elas 

intensificaram o processo de organização que, segundo autoras como Rosália Lemos (1997), 

Eliane Santos (2002), e Raquel Barreto (2005), formaram a estrutura para organizações 

contemporâneas. Segundo a autora Sônia Beatriz dos Santos (2009), os primeiros frutos dessas 
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organizações foram a Reunião de Mulheres Negras Aquatume (Reunima), na cidade do Rio de 

Janeiro em 1978, seguida de algumas outras organizações, como: Grupo de Mulheres do Alto 

das Pombas (BA); Geledés (SP) na década de 1980; IMENA (Instituto de Mulheres Negras do 

Amapá (AP) e Criola (RJ) na década de 1990; Kilombo (RN) e CACES (RJ), já nos anos 2000; 

entre vários outros. 

 Vale pensarmos o quanto a construção histórica exploratória e colonizadora moldou a 

realidade contemporânea, o quanto reflete na solidão da mulher negra atualmente e o impacto 

social e psicológico que o preterimento traz à essas mulheres e como isso atravessa todas as 

áreas de sua vida, inclusive a permanência em locais de disseminação de conhecimento. 

Porquanto, o exercício de resistir às mazelas da vida é, obviamente, cansativo, mesmo que, 

algumas vezes, haja uma certa romantização dos termos “resistência” e “luta”. O que lutar e 

resistir causa a essas mulheres? Qual preço da resistência para a autoestima dessas pessoas? 

Este trabalho não pretende esvaziar estas questões, mas buscar uma análise sobre quanto toda 

essa construção história torna questões básicas, como ser ouvida e ter seus direitos preservados, 

ainda é algo de uma camada privilegiada, geralmente, composta por pessoas brancas. 

 Ainda no intuito de trazer pontos históricos que são chaves na estrutura racista, 

precisamos falar da questão econômica. Segundo o autor Abdias Nascimento, na obra “O 

Genocídio do Negro Brasileiro”: 

As feridas da discriminação racial se exibem ao mais superficial olhar sobre a 
realidade social do país. A ideologia oficial ostensivamente apoia a discriminação 
econômica – para citar um exemplo – por motivo de raça. Até 1950, a discriminação 
em empregos era uma prática corrente, sancionada pela lei consuetudinária. [...] 
anúncios publicavam a explícita advertência: “não se aceitam pessoas de cor.   
(NASCIMENTO, 2016, pp 97) 

Não coincidentemente, as pessoas negras são as mais pobres, mesmo atualmente, há 

resquícios de uma má distribuição de renda e da desigualdade. Na década de 1950, como vimos 

acima, não aceitavam pessoas negras em vários empregos. Como, então, ocupar lugares 

econômicos mais altos? Não à toa, segundo dados do IBGE2, de 2015, entre os brasileiros que 

compõem o grupo dos 10% mais pobres, com renda média de R$ 130 por pessoa na família, 

76% eram negros. Sendo assim, cerca de três em cada quatro pessoas que estão entre os 10% 

mais pobres do país são negras. A pobreza do afro-brasileiro é retrato histórico, o que também 

está ligado a questão do ato de resistência como sobrevivência. Ainda assim, o sociólogo Abdias 

 
2 DINIZ, Maiana. Negros brasileiros não têm por que comemorar Declaração dos Direitos Humanos. Disponível 
em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-12/negros-brasileiros-nao-tem-por-que-
comemorar-declaracao-dos> . Acesso em 04/03/2018 
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Nascimento (2016), nos alerta que é mais que uma questão de classe, mas de raça e que as 

tentativas de normatização da pobreza do negro através de chavões, como algo “puramente 

social e econômico” são racionalizações racistas. 

 De maneira coexistente, negros também são os que mais morrem no país. Segundo o 

Atlas da Violência 2017, lançado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a 

cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Homens, jovens, negros e de baixa 

escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. Obviamente, a mortandade 

de homens negros afeta as mulheres da mesma etnia que perdem, muitas vezes, seus cônjuges, 

filhos e entes queridos. 

Tais dificuldades e percalços históricos e sociais afetam a forma com que essas mulheres 

ocupam espaços de disseminação de conhecimento, como a faculdade, por exemplo. Segundo 

o IBGE, entre 1997 e 2007, o acesso dos negros ao ensino superior cresceu, mas continua sendo 

metade do verificado entre os brancos. Entre os jovens brancos com mais de 16 anos, 5,6% 

frequentavam o ensino superior em 2007, enquanto, entre os negros, esse percentual era 2,8%. 

Em 1997, esses patamares estavam em 3% e 1% respectivamente3. 

Já em 2018, segundo a pesquisa “Estatísticas de Gênero”4 feita pelo IBGE, realizada 

com pessoas entre 25 e 44 anos, o percentual de homens que completaram a graduação é de 

15,6%, já a de mulheres fica na média de 21,5%. Quando feito o recorte de raça, a pesquisa 

aponta que o porcentual de mulheres brancas graduadas é de 23,5%, o que corresponde a 2,3 

vezes mais que o de mulheres negras ou pardas (10,4%).  

Quando falamos da construção intelectual da mulher negra, todas as questões ditas 

acima preenchem a formação histórica dessas pessoas. No Dossiê Mulheres Negras do IPEA, 

segundo Edilza Ribeiro (2013), a presença dessas pessoas no Ensino Superior Privado têm 

crescido. Para além das cotas, medidas como ProUni e Fies auxiliaram nesse contexto, apesar 

de, como as estatísticas acima mostraram, o número está aquém do justo dentro de uma 

expectativa de equidade social. 

 
3 CIEGLINSKI, Amanda. Apesar de políticas afirmativas, desigualdade no acesso de negros ao ensino superior 
permanece. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2011/05/13/apesar-de-politicas-afirmativas-
desigualdade-no-acesso-de-negros-ao-ensino-superior-permanece.htm>. Acesso em 04/03/2018 
4 ESTATÍSTICAS DE GÊNERO - Indicadores sociais das mulheres no Brasil. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/multidominio/genero/20163-estatisticas-de-genero-indicadores-
sociais-das-mulheres-no-brasil.html>. Acesso em 04/03/2018 
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 Segundo a autora Edilza Sotero (2013, p.36), existem “relações hierárquicas 

reproduzidas no interior do sistema educacional” , que logicamente são atravessadas por 

questões socioeconômicas e raciais fortalecidas pela desigualdade. A seguir, temos o gráfico da 

evolução nas taxas líquidas de escolarização, por sexo e cor/raça – Brasil de 1995 a 2009 

(Elaborado por IPEA e extraído de Sotero, 2013). Trata-se da população matriculada no nível 

de ensino esperado para essa faixa etária, que no caso, seriam jovens de 18 a 24 anos que 

frequentam Instituições de Ensino Superior.  

Gráfico 1. Taxa líquida de escolarização, por sexo, cor/raça e nível de ensino (1995 – 2009) 

 

Fonte: IBGE/PNAD 

Como os dados nos mostram, a educação superior é composta majoritariamente por 

mulheres brancas, seguidas por homens brancos. A diferença entre a presença de negros e 

brancos nas Universidades é discrepante, o que carrega um viés histórico e social, dado que os 

mesmos estão na camada mais pobre da população, quando falamos de um âmbito geral. Mas 

a nossa questão é: como se dá o processo de intelectual das mulheres negras, no quesito 

permanência, identidade e participação?  

 Há uma hierarquia na questão intelectual que segue a lógica social, da qual a 

participação de mulheres negras é menor, devido a todo o caráter histórico e colonizador que 

afeta, inclusive, as Instituições de Ensino Superior. Grada Kilomba, escritora, teórica e artista, 

em uma palestra-performance (2016), falou sobre a importância de refletirmos sobre a lógica 
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de produção de conhecimento e a quem ela beneficia e enaltece diretamente, a partir do conceito 

de epistemologia: 

[...] como eu já havia dito, define não somente como, mas também ouvimos o quão 
específico ele é: "se você quiser se tornar uma acadêmica, não deve ser pessoal." 
[...] "Você tem que ser neutra"... Tais comentários ilustram uma hierarquia colonial, 
pela qual pessoas Negras e racializadas são demarcadas. Assim que começamos a 
falar e proferir conhecimento, nossas vozes são silenciadas por tais comentários, 
que, na verdade, funcionam como máscaras metafóricas. [...] Quando eles (brancos) 
falam é científico, quando nós falamos, não é científico. [...] Nós não estamos 
lidando com uma coexistência pacífica de palavras, mas sim com uma hierarquia 
violenta que determina quem pode falar (KILOMBA, 2016). 

Ou seja, há a necessidade de refletirmos e questionarmos sobre quem pode falar, qual 

saber vem sendo legitimado na academia e no sistema educacional como um todo. Se chegar 

ao ensino superior já é um processo diferente do que é comum aos grupos privilegiados, quais 

signos permeiam a vida dessas mulheres? Como as questões de gênero e raça são 

ressignificados por essas pessoas? Essas temáticas serão tratadas mais profundamente no 

decorrer deste trabalho e analisadas, por um âmbito histórico e social. 

1.2. Lugar de Fala, imagem da mulher negra e conhecimento  

Abriremos este texto com duas provocações: historicamente, na sociedade brasileira, 

quem tem poder de fala? e, nesse mesmo cenário, quem se dispõe a escutar? 

Segundo a filósofa Djamila Ribeiro (2018), não há uma epistemologia determinada 

sobre o termo “Lugar de Fala”. A origem do termo é imprecisa e, segundo Ribeiro, acredita-se 

que surge a partir da tradição de discussão sobre feminist standpoint (ponto de vista feminista, 

em tradução literal), diversidade, teoria racial crítica e pensamento descolonial. A autora nos 

alerta que, com o passar do tempo e os avanços tecnológicos, as discussões foram sendo 

moldadas e apropriadas pelos movimentos sociais. Inclusive, ganham intensidade e são 

marcadas pelas mídias sociais.  

 A filósofa levanta a hipótese de que, pelo ponto de vista feminista, é possível pensar 

em lugar de fala, pois a partir dessa ótica, podemos analisar as diferenças sociais por diversos 

pontos. Inclusive o próprio feminismo negro aponta para as demandas e lugar de fala de quem 

o integra de forma coletiva.  

 Interessa-nos salientar que lugar de fala, muitas vezes confundido com lugar individual, 

nesse caso trata-se de coletividade, aspectos estruturais e sociais, como um ponto de 

“linearidade” dentro da história de determinado grupo. 
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Em primeiro lugar, o standpoint theory refere-se a experiência historicamente 
compartilhadas e baseadas em grupos. Grupos têm um grau de continuidade ao 
longo do tempo de tal modo que as realidades de grupo transcendem as experiências 
individuais. Por exemplo, afro-americanos, como um grupo racial estigmatizado 
existiu muito antes de eu nascer e irá, provavelmente, continuar depois da minha 
morte. Embora minha experiência individual com o racismo institucional seja única, 
os tipos de oportunidades e constrangimentos que me atravessam diariamente serão 
semelhantes com que os afro-americanos confrontam-se como grupo. Argumentar 
que os negros, como grupo, irão se transformar ou desaparecer baseada na minha 
participação soa narcisista, egocêntrico e arquetipicamente pós - moderno. Em 
contraste, a teoria do ponto de feminista enfatiza menos as experiências individuais 
dentro de grupos socialmente constituem estes grupos. (COLLINS, 1997, p.9 apud 
RIBEIRO, 2017, p. 33) 

 
 A Standpoint Theory rejeita a ideia de indivíduo universal e destaca a divisão entre o 

que é considerado saber por aqueles que têm posição de privilégios na sociedade e, saberes 

minoritários, que são aqueles que são desvalorizados, revelando o que é considerado ou não 

como conhecimento científico. Quando falamos do ponto de vista feminista, Essa teoria foca 

nas questões do oprimido, selecionando como objeto de análise as perspectivas decorrentes da 

opressão de gênero sofrida pelas mulheres. A ideia é que o posição excludente onde se 

encontram as mulheres socialmente, onde a desigualdade de gênero faz com que acessem locais 

de opressão não facilmente acessáveis por indivíduos que ocupam outros lugares sociais. 

 Ao discorrermos sobre lugar de fala pelo viés do standpoint, que é o abordado nesse 

trabalho, tratamos de aspectos análogos aos grupos, então, quando falamos desse termo, 

abordamos a experiência grupal. Por isso, a importância das mulheres negras narrarem por si, 

contarem suas histórias, abordarem sua ancestralidade, falarem por si mesmas. Mulheres 

brancas e negras vivem realidades desiguais, um dos fatos que também conduziu as pretas a 

enfrentarem racismo e desigualdades sociais dentro do próprio movimento feminista, pois, 

como veremos abaixo, na fala de Sueli Carneiro, a compreensão sobre questões de gênero não 

desenrola-se no que ela chama de “solidariedade racial intragênero”: 

A consciência de que a identidade de gênero não se desdobra naturalmente em 
solidariedade racial intragênero conduziu as mulheres negras a enfrentar, no interior 
do próprio movimento feminista, as contradições e as desigualdades que o racismo e 
a discriminação racial produzem entre as mulheres, particularmente entre negras e 
brancas no Brasil. O mesmo se pode dizer em relação à solidariedade de gênero 
intragrupo racial que conduziu as mulheres negras a exigirem que a dimensão de 
gênero se instituísse como elemento estruturante das desigualdades raciais na agenda 
dos Movimentos Negros Brasileiros. 

Essas avaliações vêm promovendo o engajamento das mulheres negras nas lutas 
gerais dos movimentos populares e nas empreendidas pelos Movimentos Negros e 
Movimentos de Mulheres nos planos nacional e internacional, buscando assegurar 
neles a agenda específica das mulheres negras. Tal processo vem resultando, desde 
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meados da década de 1980, na criação de diversas organizações de mulheres negras 
que hoje se espalham em nível nacional (CARNEIRO, 2003, p. 118) 

 
Não trata-se apenas de ser mulher, assim como não trata-se somente sobre ser negra, 

mas de ser uma mulher negra. Então, gênero e raça coexistem e fazem parte das narrativas e 

discursos dessas pessoas, enquanto agentes sociais, e trazem uma perspectiva diferente. Ainda 

segundo Carneiro: 

Ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres em 
novos sujeitos políticos. Essa condição faz com esses sujeitos assumam, a partir do 
lugar em que estão inseridos, diversos olhares que desencadeiam processos 
particulares subjacentes na luta de cada grupo particular. (CARNEIRO, 2003, p. 118) 

   

 Logo, esse grupo de mulheres tem demandas específicas que não são abarcadas tratando 

só de questões de gênero. Por exemplo, quando falamos de mulheres negras no Brasil, estamos 

citando pessoas cujos antepassados sofreram com o período escravocrata e tal contexto histórico 

causou discrepâncias sociais. Até mesmo quando falamos da lógica de privilégios, se existe um 

grupo com vantagens sociais, existe outro que é oprimido, existe a subalternação. Quando 

falamos de espaço acadêmico, ainda nos vem em mente o conhecimento branco. Quando 

discutimos sobre acesso aos espaços de educação, principalmente à universidade, mesmo com 

as políticas de inclusão, ainda trata-se de um contexto onde a branquitude é maioria. 

Obviamente, há uma lógica de opressão que assola as mulheres negras, mas há também a 

realidade de empoderamento e resistência.  

 Pensando em identidade, que é um dos eixos principais quando discutimos raça, vale 

visitarmos as produções do sociólogo jamaicano, Stuart Hall. Na obra "A Identidade Cultural 

na Pós-Modernidade" (2006), o autor nos apresenta a três concepções de identidade: a do sujeito 

do iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito pós moderno. Basicamente, no primeiro, o 

sujeito era o foco era a pessoa humana como indivíduo unificado, dotado das capacidades de 

razão. Já o segundo, trata-se de algumas complexificações sobre a identidade, onde a mesma é 

formada na “interação” entre o eu e a sociedade. Nesse contexto ainda haveria o que chamamos 

de "eu real", mas este é formado, impactado e alterado pelo que vem externamente, numa 

interação sucessiva de culturas exteriores. Nesses moldes, a identidade junta o sujeito à 

estrutura, tornando ambos mais unificados e previsíveis. É justamente essa estrutura com 

sujeitos mais unificados é o que muda no sujeito pós moderno: existe uma fragmentação da 

identidade do indivíduo. Este, que antes era composto de uma identidade, agora é visto como 

um composto de experiências culturais e de várias identidades, inclusive contraditórias. 
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 Hall (2006) levanta a hipótese de quem e para quê se constrói a identidade coletiva são 

os determinantes do contexto simbólico dessa identidade, bem como de seu significado para 

aqueles que com ela se identificam ou dela se excluem numa relação de poder. Pensando na no 

contexto social atual, temos um objetivo bem determinado, que é contrapor a lógica de 

hegemonia branca que ocupa grande parte do contexto acadêmico, onde a presença de pessoas 

negras, mas especificamente mulheres, vai na contramão do ideal racista de mão de obra negra 

apenas em trabalhos subalternos. Um adendo sobre a questão de trabalhos subalternos: não 

trata-se do que vale mais no quesito de “honra” ou de importância, mas em espaços sociais 

ocupados por determinadas pessoas majoritariamente, por uma questão de necessidade e 

estrutura social. Quais os signos envoltos na presença de pessoas negras na universidade? A 

estética negra em ambientes hegemonicamente brancos também é manifestação de identidade 

e ancestralidade.  

 Retomando a ideia acima, na qual Sueli Carneiro (2003) aponta para a necessidade de 

olharmos os processos de cada grupo e suas subjetividades, é importante olharmos para 

construções grupais e autônomas dentro dos contextos sociais. Precisamos nos atentar para a 

produção do mesmo e a articulação dessas pessoas para que o conhecimento chegue a outras 

mulheres negras e como este processo ocorre, como uma rede de cooperação. Nesse contexto, 

há iniciativas como o grupo de estudos “Intelectuais Negras na Comunicação”5 ou o “ Projeto 

Enegras”6, que funcionam como um espaço onde mulheres, de forma autônoma e protagonista, 

compartilham conhecimentos através de leituras, workshops afins, como estratégia de 

fortalecimento identitário: 

Os efeitos das imagens negativas do negro são traçados em como eles operam em 
grandes instituições pessoais e sociais característicos encontrados em comunidades 
negras. Seguindo uma discussão anterior, o empoderamento é definido como um 
processo pelo qual a autodireção e o processo de ajuda são as forças de cura e 
fortalecimento entre a população negra. (CARNEIRO, 2003, p.115) 

 

 Esse estar em conjunto funciona também para olharmos o quão indissociável é o 

conhecimento coletivo e o individual, o quanto a noção de indivíduo, como ser participante 

ativo do social, inserido em determinados espaços, o quanto estas mulheres que fazem parte 

dessas iniciativas ou o quanto as que estão sobrevivendo e vivendo em uma sociedade que as 

 
5 INTELECTUAIS negras UFRJ. Disponível em: <https://www.facebook.com/intelectuaisnegrasufrj/>. 
Acesso em 04/03/2018. 
6 PROJETO Enegras. Disponível em: <https://www.facebook.com/projetoenegras/>. Acesso em 04/03/2018. 
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invisibiliza. Pensar na necessidade de olhar para si e o olhar para o todo é crucial para 

encontrarmos linearidades sociais e fortalecermos a luta sobre questões de gênero e raça. 

 Portanto, quando falamos de mulheres negras, por exemplo, alguns pontos são 

semelhantes ao grupo, como serem as que mais sofrem violência doméstica ou desigualdade 

salarial7. Logo, é um aspecto social que assola a coletividade, o macro e compõe a estrutura 

social do país, mesmo que algumas negras não tenham exatamente essas vivências. 

 Existe significado político na reivindicação por lugar de fala. Entender de onde fala-se 

e quem ouve, bem como a relevância alcançada socialmente, “nos diz” muito sobre a sociedade 

em que vivemos. A autora Angela Davis, em um evento sobre feminismo negro e colonial8 

realizado na UFBA, ressaltou a importância da ação da mulher negra na sociedade e o quanto 

esta participação impacta na organização social: 

Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta 
com ela, porque tudo é desestabilizado a partir da base da pirâmide social onde se 
encontram as mulheres negras, muda-se a base do capitalismo. (DAVIS, 2017) 

 
 Mais uma vez, pensar nas mulheres negras como a base do social remete-nos à 

indagação sobre: o que acontece quando elas produzem conhecimento? Vale dizer que, aqui, o 

saber vai além do que chamamos e temos por formal. Aliás, é importante trazer também uma 

breve problematização sobre o quanto o que consideramos “saber” passa por uma ótica branca 

e resulta em uma tentativa de apagamento. Voltando ao nosso foco, que é o ambiente 

acadêmico, precisamos lembrar que a universidade brasileira tem uma questão histórica que 

favorece as elites a hegemonia branca: 

A Universidade no Brasil que surge na década de 20, além de herdar essa tradição de 
conhecimento acadêmico (focada nos interesses das elites e camadas médias brancas) 
é instituída sob uma relação escrita/ conhecimento europeu e silêncio negro/indígena, 
como dizia Said (1990), como vontade de poder de brancos e mestiços. (SILVA, 2017, 
p. 233) 

 
7 MULHERES NEGRAS acumulam piores indicadores sociais no Brasil. Disponível em: 
<http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/11/mulheres-negras-acumulam-piores-indicadores-sociais-
no-brasil>. Acesso em 04/03/2018 
8 ALVES, Alê. Angela Davis: “Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se 
movimenta com ela” Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/27/politica/1501114503_610956.html>. Acesso em 04/03/2018 
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Posteriormente, falaremos mais detalhadamente sobre o processo de construção do 

modelo acadêmico hegemonicamente branco no Brasil. Se pensarmos na construção e difusão 

do conhecimento intelectual brasileiro desde o século XIX, conseguimos observar a 

colonialidade existente no processo e os resquícios sociais provocados que, até hoje, colocam 

em cheque a participação do negro nas ciências: 

Entender esse processo de criação e difusão mundial do racismo científico, da 
ideologia da superioridade racial europeia e sua reprodução pelos intelectuais e 
acadêmicos brasileiros do século XIX é fundamental para entendermos a 
colonialidade intelectual que ainda vivemos no Brasil e que fundamenta a difusão 
contemporânea de um conhecimento colonizado, de base eurocêntrica, dificultando a 
vivência de uma diversidade epistêmica na universidade brasileira. (SILVA, 2017, p. 
236) 

 
 Logo, a produção da mulher negra em conjunto às suas semelhantes opera como um 

contrafluxo ao processo vigente, como um processo de resistência contínuo para estar no lugar 

social de produtora e disseminadora de conhecimento, o que, muitas vezes, pode ser uma 

espécie de ativismo. Bell Hooks, em seu ensaio “Intelectuais negras” (1995), aponta para o 

quanto mulheres negras não conseguem se enxergar no ambiente acadêmico ou terem suas 

produções validadas e reconhecidas, o que torna o processo de permanência pouco atraente ou 

motivador para estas pessoas, para além das questões de acesso ou financeiras. Hooks (1995) 

atenta para a questão social de que mulheres negras crescem em uma estrutura social que tende 

a vê-las como alguém governável, subserviente. 

 Então, atuar nesses espaços é também reivindicar lugar de fala. Quando tratamos sobre 

essa lógica de ativismo e reivindicação ao que deveria ser o simples ato de pertencer, trazemos 

à tona a questão do quanto é difícil para uma mulher negra apenas ser e estar, sem preocupar-

se com o locus social que lhe é designado estruturalmente pela sociedade. A essas mulheres é 

negada a simples e despreocupada existência em detrimento da luta sempre iminente. Sendo 

que a história delas é mais que opressão, como na concepção da autora Joice Berth (2018), que 

afirma a importância de não perdermos a perspectiva histórica de resistência e possibilidades 

de reexistir a partir da autodefinição. A mesma autora aponta uma outra questão muito 

importante: a autodefinição das mulheres negras. É pertinente ter suas próprias narrativas, 

contar suas próprias histórias e estar em determinados lugares, mas a questão é que o fato de, 

nas instituições de ensino, tanto fundamental quanto superior, predominarem autores brancos 

funciona como uma estratégia de apagamento cultural e identitário e, então, as ações que 

contrapõem a essa lógica também são estratégias de empoderamento. 
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 O lugar da mulher negra é também um lugar de potência, de acordo com o entendimento 

da teórica Patricia Hill Collins (2016). Esse lugar onde ela desenvolve a sua intelectualidade, 

sua identidade e suas potencialidades vai além das mazelas vividas, ou seja, é preciso olhá-las 

como indivíduo, sem deixar de lado a coletividade, com suas complexidades e óticas culturais 

para falarmos de empoderamento. 

 Nesse cenário de autoafirmação da identidade e fortalecimento destacamos também o 

papel da internet para a articulação e fomento de discussões entre essas mulheres, 

principalmente nos últimos anos onde houve um buzz nas discussões políticas online.  

 Castells (2017) afirma em seu livro “Redes de indignação e esperança”, que a internet 

muda e incita novos debates sociais, políticos ou culturais. Logo a participação online ajuda 

pessoas com pensamentos convergentes a se encontrarem, mas muito além disso, proporciona 

discussões, organizações e reorganizações sobre questões políticas e culturais, no que tange 

principalmente a amplitude do discurso. 

 Corpos negros nas universidades, narrativas proprietárias, estímulo à leitura de obras 

de autoras negras contrastam e contrapõem a ideia de inferioridade intelectual e social que 

historicamente assola a população negra brasileira, mas também são um contraponto à ideia de 

negros como objeto de estudo e não como produtores de conhecimento: 

[...] objeto de conhecimento historicamente produzido por acadêmicos mestiços 
claros, brancos ou quase brancos, cuja epistemologia baseia-se no estudo sobre 
negros, por isto mesmo, a noção de estudos sobre as “relações raciais” mantém o mito 
de uma horizontalidade entre os grupos racialmente diferenciados. (FIGUEIREDO, 
2017, p 84) 

 
 Apresentar práticas sociais coletivas a partir do ponto de vista negro, a participação das 

mulheres negras na academia inclinadas à compartilhar e produzir conhecimento desafiam a 

lógica colonizadora do conhecimento no Brasil e, portanto, contrariam o racismo epistêmico, o 

que torna os espaços de conhecimento mais plurais.  

 1.3 Movimento Negro Educador no Brasil 

As articulações do movimento negro em prol de um olhar mais plural para a produção 

de conhecimento é, também, um esforço para a inserção da ideia de que há um universo de 

saberes possíveis, além do que é comumente visto e aprovado na academia. Esse processo de 

incitar e questionar sobre o quanto o conhecimento é algo que também atravessa o campo das 
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experiências culturais, podendo extrapolar o eixo ocidental, é o que o autor Boaventura Santos 

(2002) chama de conhecimento - emancipação  

 Entre outras coisas, esse movimento de fazer ciência por um viés afrocentrado e, 

considerando as nuances, cultura e questões histórico-sociais é uma forma, também de 

reconhecer os sujeitos enquanto potências sociais. Ainda por um olhar do conhecimento-

emancipação, o tipo de construção dessas ciências não tem o intuito de totalidade ou de 

esgotamento de questões, mesmo que esses sejam, segundo Santos (2002), uma das tentações 

que ele sofre quando passa de marginal para reconhecido pelo cânone (um exemplo é quando 

saberes populares passam a integrar o currículo escolar, tornando-se parte da grade de estudos). 

Esse tipo de conhecimento visa também integrar saberes e sujeitos que o compõem. 

 Mesmo em uma perspectiva pós-colonial, a relação entre conhecimento e resquícios do 

colonialismo é bem tensa e, podemos dizer que, também, violenta. Ela se apoia no profundo 

abismo que ainda existe em termos de produção de conhecimento, pois é importante levar em 

consideração que socialmente existe uma complexa disparidade entre a inserção de negros e 

brancos em ambientes acadêmicos. 

 O que entendemos, então, como a produção de conhecimento(s) articulada(s) pelo 

Movimento Negro Brasileiro? A elaboração de uma racionalidade marcada pela vivência racial 

em uma sociedade que é historicamente racializada. Não trata-se de ações movidas por intuição, 

mas articuladas racionalmente, que intervém de maneira intencional na cultura, organização 

social e política, criando, reorganizando e enxergando potências intelectuais.  

 As vivências raciais integram os processos de subversão e emancipação vividos pelos 

afrodescendentes. Trazendo à realidade brasileira, desde a época colonial, atravessou o período 

escravocrata e permanece. Sendo assim, a questão racial é tida como um aspecto estruturante. 

 Pensando na importância na constituição da nossa sociedade, principalmente depois da 

alteração da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) pela Lei 10.639/03, que torna obrigatório 

o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos de escolas de ensino 

fundamental e médio, públicas e particulares. Os deveres da União, Estados, Municípios, 

Distrito Federal, universidades, conselhos e demais setores ligados à educação para com a 

implementação dessa legislação foram registradas em 2009 no Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações para a 
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Educação das Relações Étnico Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

Africana.Trata-se de um campo de disputa.  

 O Movimento Negro concretiza um sonho de Guerreiro Ramos (1957, p.193), que era 

o de que o negro se pensasse “desde dentro”. Ele afirma: 

A tarefa que se impõe como necessária para conjurar essa mistificação do assunto 
–o negro no Brasil – é a de promover a purgação daqueles clichês conceituais, é a 
de tentar examiná-lo pondo entre parênteses as conotações de nossa ciência oficial, 
é a de tentar o entendimento do tema, a partir de uma situação vital, estando o 
investigador, nesta situação, aberto à realidade fática e, também, aberto 
interiormente para a originalidade. (RAMOS, 1957, p. 156) 

 
A presença de pessoas negras, principalmente mulheres, enquanto articulação política 

sentido de romper com as abordagens academicistas que muitas vezes confundem rigor 

científico - a dita “verdade” - com a ausência de seres humanos de corpo, sentimentos, afetos, 

beleza, dores, marcas de sofrimento, disputas e conquistas com o Estado, a sociedade e o 

mercado, enfim, seres humanos que devem todos ser repostos no lugar do reconhecimento e da 

dignidade. 

 Entendemos negritude além das questões biológicas, ou seja, além da cor/tom de pele. 

Para a doutora em sociologia e autora da obra "O movimento negro educador", Nilma Lino 

Gomes (2017), a negritude se refere à história comum que liga, de uma maneira ou de outra, 

todos os grupos de humanos que o olhar do mundo ocidental "branco" taxou sobre a 

nomenclatura de negro". Não se trata, também, de vivências grupais culturais, pois essas podem 

ser diferente. Mas, o que tem de ponto em comum é terem sofrido, em grandes escalas, 

tentativas de desumanização e apagamento cultural. Na época da colonização, a África Negra 

era vista como um lugar sem cultura e, os negros, eram vistos como animais, inclusive como o 

elo homem - macaco. 

Essa desumanização reflete-se nos lugares sociais que essas pessoas ocupam na 

sociedade, mesmo pós-período escravocrata. Porém, o reconhecimento da identidade negra 

pelos próprios negros, é, entre outras coisas instrumento de luta coletiva, fazendo parte do 

processo de resgate cultural dos mesmos. A branquitude não se constrói sozinha, a negritude 

também não. Ambas coexistem em constante tensão simbólica, cultural e política. Isso reflete-

se nos espaços educacionais, tanto no que tange a possibilidade de ingresso nas instituições de 

ensino, quanto a sobrevivência nesses espaços.   
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1.4 Questões de Memória e a Presença de Corpos Negros na Universidade 

“Existe muita coisa que não te disseram na escola”. Essa é uma frase da canção “Cota 

Não é Esmola”, escrita e interpretada por Bia Ferreira, que nos leva a refletir que duas questões 

são muito pertinentes e presentes na vida da mulher negra (e do negro, em geral) desde o ensino 

de base: a tentativa de apagamento cultural e o silenciamento,de forma consciente ou não, 

através da não abordagem da história africana e do ensino através de uma ótica branca, 

apontando a parte da escravidão dos negros de forma pouco aprofundada, não ressaltando as 

riquezas e detalhes sobre a memória deste povo. Como conhecer, sem ao menos ouvir falar da 

história africana de forma consistente no lugar onde flui o conhecimento formal? Vale ressaltar 

que a questão da memória é muito intensa, quando tratamos de ancestralidade africana. Para o 

escritor malinês Amadou Hampâté Bâ, tudo é história quando trata-se da África:  

Na África, tudo é "História". A grande História da vida compreende a História das 
Terras e das Águas (geografia), a História dos vegetais (botânica e farmacopéia), a 
História dos "Filhos do seio da Terra" (mineralogia, metais), a História dos astros 
(astronomia, astrologia),a História das águas, e assim por diante. (BÂ, 1982, p. 185) 

 
 Se minimizam as possibilidades de conhecimento sobre a história da ascendência negra, 

se pautam as questões afro em torno da escravidão, como um dos resultados temos menos 

conhecimento sobre a construção de nossa ancestralidade, povo, costumes e cultura, bem como 

a demonização de religiões afrocentradas, como o Candomblé, esta é uma forma de tentar 

diminuir a importância : 

Esta estratégia de anular a cultura negra, principalmente as religiões de matriz 
africana/negra, é uma forma de anular a importância deste grupo etnicoracial na 
sociedade brasileira e global. (PARADISO, 2010, p.5) 

 
 Então, toda essa construção de omissão permeia o racismo estrutural que assola a 

sociedade e a forma com que mulheres negras olham pra si mesmas, recebem oportunidades e 

vivenciam experiências. A própria presença dessa mulher em lugares sociais e o papel que ela 

ocupa nos diversos meios, inclusive na academia. Seu corpo negro, muitas vezes subjugado, 

outras tantas pouco representado. É importante associarmos a pouca inserção das questões afro 

nas escolas e universidades a como as pessoas são vistas na sociedade e, consequentemente, à 

questão racial, pois como alerta a autora Sueli Ribeiro, no livro “O racismo na história do Brasil 

– mito e realidade” (1994), o racismo é muito mais que discriminação, mas engloba questões 

cruciais da estrutura da sociedade, estabelecendo-se como uma doutrina, algo que coloca 

determinada raça como superior a outra e afeta camadas como a religião, língua e cultura. 
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 Quando o acesso ao lugar de memória é pouco fortalecido e estimulado, lacunas sociais 

são fortalecidas, o que influencia na forma como enxergamos a cultura ou as culturas. Segundo 

o autor Jônatas Silva (ANO DA PUBLICAÇÃO), não há, no Brasil, uma só cultura formada 

por três etnias (indígena, negra e branca), mas três culturas formadoras de uma nação. Ou seja, 

precisa haver uma valorização dos grupos, dos signos que pertencem a esses círculos sociais, 

até para uma questão de conhecer as raízes que são base no país. 

 A própria construção em torno da dicotomia branco e preto também tem um viés racista, 

quando colocamos em contextos sociais. O branco é a pureza, o preto está relacionado a coisas 

ruins, pejorativas, como Cohen (1980) apontou 

O branco é símbolo da divindade ou de Deus. O negro é o símbolo do espírito do 
mal e do demônio. O branco é o símbolo da luz. O negro é o símbolo das trevas, e 
as trevas exprimem simbolicamente o mal. O branco é o emblema da harmonia. O 
negro, o emblema do caos. O branco significa a beleza suprema. O negro, a feiura. 
O branco significa a perfeição. O negro significa o vício. O branco é o símbolo da 
inocência. O negro, da culpabilidade, do pecado ou da degradação moral. O branco, 
cor sublime, indica a felicidade. O negro, cor nefasta, indica a tristeza. O combate 
do bem contra o mal é indicado simbolicamente pela oposição do negro colocado 
perto do branco. (COHEN, 1980, p.307)  

 

 Logo, quando falamos de racismo, falamos de construção social, de linearidades 

encontradas nas vivências de pessoas negras. A questão é como esses signos influem na vida 

delas. Como essas percepções de bom e ruim, aceitável ou não, relacionam-se com a vida e 

oportunidades dadas às pessoas negras. A memória ganha contorno na luta, em contrapor essas 

significações em torno dessas imagens, em ocupar e pertencer a diversos espaços sociais. 

Pensando em memória a partir da ideia de vestígio ou rastro, que pode ser traçado como 

presença na ausência, retomamos a conceito de Ricoeur (2000) que traz a tona a metáfora de 

Platão da marca de um anel em um bloco de cera quente: depois que este anel é retirado, fica 

ali a representação de algo ausente, fica uma marca. Mesmo com a tentativa de apagamento da 

cultura afro, registros apagados, faltas de informações sobre os antepassados, ainda há questões 

como “as marcas”, na culinária, nos cultos religiosos, na música, na dança, em alguns âmbitos 

culturais.  

 Ainda sobre esses aspectos, a autora Zilá Bernd (2012) retoma a ideia da Esteira de 

Boch e ressalta aspectos que nos instigam a pensar sobre a resistência e permanência da 

memória. Vale dizer que a autora refere-se a questões de ancestralidade e memória a partir do 

livro “ Um defeito de cor”, de Ana Maria Gonçalves, escritora brasileira e negra. Porém, nossa 

proposta, aqui é pensar, através das nuances expostas por Bernd que ajudam-nos a construir a 
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noção de que a cultura resiste através da memória, da presença das pessoas negras, das 

narrativas repassadas nas famílias. Retomando a leitura de Bernd sobre a Esteira de Boch, 

temos: 

1) operação historiográfica; 2) o rastro psíquico (impressão ou afecção), correspondendo 

ao choque deixado por um acontecimento marcante ou trágico; e iii) o rastro cerebral (cortical), 

tratado pela neurociência.  

 O primeiro são os traços trazidos pelo antepassados, os rastros da oralidade, os vestígios 

das migrações africanas para as Américas, como as canções e rituais religiosos. O segundo são 

os vestígios escritos comprovados bibliograficamente, devido a levantamento de dados sobre a 

escravidão, realizados nos Estados Unidos e no Brasil. Segundo a autora, a noção de vestígio 

está, pois, associada à presença de resíduos das práticas do passado naquilo que chamamos de 

presente. Ou seja, os aspectos do passado remontam e são ressignificados no presente. São o 

que temos de quase palpável, materializado, como as recordações fragmentadas integradas à 

sociedade, tais como rezas, mitos, citações, provérbios, cantigas de ninar, os rituais da cultura 

africana preservados na América resistindo às rigorosas proibições. Terceiro são os traços 

psíquicos, aqueles deixados pelo impacto de violências domésticas, aqueles que percebemos 

via narrativas sobre o processo de escravidão, nas conversas dos antepassados, passadas por 

gerações, que vem através do choque, da dor, que ecoam até hoje, intrínsecas no racismo 

estrutural, que fere corpo e alma, que “dita” lugares sociais e é coercitivo. São marcas de 

violências que perpetuam na sociedade, causando impacto direto na vida das pessoas, porque 

não é só sobre privilégios sociais, mas o que acontece com quem está no lugar de NÃO 

privilégio. 

 Portanto, mesmo com as estratégias de apagamento histórico e social, temos a questão 

da memória ainda latente, seja pela oralidade, pelos rituais religiosos ou por estruturas 

coercitivas, por isso, é importante, também, atentar para a expressão “apagamento” cultural, 

pois apesar de todas as questões envolvidas, o que aconteceu foi uma tentativa, que obviamente 

causou alto impacto no que chega de cultura afro até o povo, mas, mesmo assim, a memória 

permanece e resiste. 

 Para mulheres negras, a construção de sua performance, enquanto indivíduo, está, 

muitas vezes, direcionada a questões de ancestralidade, manipular os cabelos crespos, 

trançados, de dreads,turbantes ou até mesmo as madeixas lisas, o corpo, a presença, é a história 

de um povo, obviamente, ao citarmos essas questões que constroem e perpassam a vivência 
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destas pessoas no ambiente acadêmico ou em outros lugares de hegemonia branca, não 

descartamos a ideia de há, também, as vivências do sujeito, as diversas formas de ver o mundo, 

as particularidades individuais, mas evidenciamos algumas semelhanças construídas pela 

mulher preta ao longo do processo histórico e social brasileiro. 

 A cultura negra e a difusão da mesma, proporciona à mulher negra um olhar maior 

sobre si e sobre o seu povo, causando a ideia de “nós”, de identificação e coletividade, por isso 

e outras coisas,a importância de abordar a história afro, desde a educação básica. 

Quando pensamos na cultura negra no Brasil, estamos falando de uma troca bilateral, 

de significação e ressignificação por parte do povo. Quando, nos espaços de conhecimento, 

desconsideramos esta história, desvalorizamos a riqueza dessa cultura. 

Quantos séculos serão necessários para avaliarmos a riqueza e a fecundidade das 
tradições culturais africanas? Elas retornam em ondas musicais e artísticas, sob formas 
sempre novas e diferentes, fiéis à sua inspiração primordial.  (NEYT e 
VANDERHAEGHE, 2000, p.34) 

 
 Reformulando a indagação acima, com o intuito de fazer os seguintes questionamentos: 

“Quantos anos serão necessários para valorizarmos e reconhecermos o quão rica é a cultura 

africana?” “Por que, ainda que haja debates em torno de questões de raça e gênero, ainda não 

temos representatividade massiva, tanto nas artes, quanto na área educacional?” 

 A fim de pensarmos sobre a construção da cultura afro em territórios brasileiros, a 

antropóloga e professora, Lélia Gonzalez, faz um paralelo entre memória e consciência: 

[...] Como consciência a gente entende o lugar do desconhecimento, do 
encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso 
ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como o não-saber que 
conhece, esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita, o 
lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção. 
Consciência exclui o que memória inclui. Daí, na medida em que é o lugar da 
rejeição, consciência se expressa como discurso dominante (ou efeitos desse 
discurso) numa dada cultura, ocultando memória, mediante a imposição do que ela, 
consciência, afirma como a verdade [...] 

 E, no que se refere à gente, à crioulada, a gente saca que a consciência faz tudo prá 
nossa história ser esquecida, tirada de cena. (GONZALEZ, 1984, p. 227)  

 Quando, enquanto afrodescentes, somos afetados pela consciência, no caso, a 

hegemonia branca, que tenta apagar nossa cultura, tal como ter apagado registros dos povos que 

vieram na época da escravidão, negando, então, o conhecimento sobre a localização de seus 

antepassados. Um outro exemplo, é quando, nas escolas, o que fala-se sobre os negros trata-se 

de escravidão: centenas de anos de histórias que não são contadas e o conhecimento que chega 

sobre o assunto é reduzido e banalizado.  
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 A memória é resistência, no sentido menos romantizado possível, é vestígio na fala, é 

o corpo, a presença, as histórias contadas, a culinária e, no que Lélia Gonzalez chama de afro-

português (ou pretoguês) e, brilhantemente, nos leva a refletir sobre como linguagem é poder, 

é cultura, é identidade e ato político: 

É engraçado como eles [sociedade branca elitista] gozam a gente quando a gente 
diz que é Framengo. Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. 
E de repente ignoram que a presença desse r no lugar do l nada mais é do que a 
marca lingüística de um idioma africano, no qual o l inexiste. Afinal quem é o 
ignorante? Ao mesmo tempo acham o maior barato a fala dita brasileira que corta 
os erres dos infinitivos verbais, que condensa você em cê, o está em tá e por aí afora. 
Não sacam que tão falando pretuguês. (GONZALEZ, 1988, p.238) 

 
 Na fala de Gonzalez, há um apontamento crucial, sobre o quanto o vocabulário 

colonizador é superestimado e o afro é, muitas vezes, desconhecido, ou ridicularizado, mas 

ainda assim, resiste, mesmo que de maneira inconsciente. Ela chamou de pretoguês é a marca 

da africanização no português (falado) no Brasil, segundo a mesma:  

o caráter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o Novo Mundo, além da 
ausência de certas consoantes (como o l ou o r, por exemplo), apontam para um 
aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural do 
continente como um todo. (GONZALEZ, 1988, p.70) 

 Logo, linguagem é memória, é permanência e resistência. 

 A não presença de pessoas negras em espaços universitários, retoma um pensamento e 

estrutura comum à sociedade brasileira pós-escravidão: a negritude não ocupa mais as senzalas, 

de maneira materializada e literal, mas ocupa determinados lugares sociais que, de tão comuns, 

foram praticamente naturalizados. Mais uma vez, trazemos as questões: é comum vermos 

professores negros nas grandes faculdades brasileiras? Essa não presença deve ser no mínimo 

questionada, valendo-nos do fato de negros serem mais de 54% da população nacional. 

Tratando-se de mulher preta, já falamos de alguns estereótipos que permeiam suas vidas, mas 

nenhum deles é o de mulher cientista ou acadêmica. 

 Vale reforçar que estamos falando de estrutura social e, não, individualizando o 

discurso. Obviamente, há intelectuais negras no Brasil, como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, 

Djamila Ribeiro, entre outras. A grande questão é que são a minoria e, é claro, que essa 

disparidade entre brancos e negros impactou a vida dessas mulheres e de todas as outras que 

ocupam estes espaços, porque , entre. outras coisas, estar na base da pirâmide social significa 

partir de um ponto mais distante que as brancas, tornando o trajeto mais difícil. Mas a presença 

desses corpos negros em espaços de conhecimento, como a universidade, carrega 
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ancestralidade, história de luta e resistência, bem como a própria estética que é também uma 

ferramenta de empoderamento, já que nossos passos vêm de longe. 

 Mesmo com toda a efervescência em torno do feminismo, muitas vezes, ainda há uma 

invisibilidade da mulher negra, que, às vezes, não é vista como indivíduo. E a construção do 

sujeito enquanto agente pertencente socialmente é muito importante para a formação de 

identidade. Se negam-nos o acesso ao conhecimento sobre a estrutura da nossa própria história, 

reforçam estereótipos que excluem socialmente. Inclusive, apesar do crescimento no número 

de mulheres acadêmicas, a partir do século XX, transitar nesse ambiente, nem sempre é fácil, 

pois, como mais um dos resquícios culturais da época escravocrata: a “desvalorização sexual 

da mulher negra e noções sexistas racistas sugerem que as mulheres negras não são capazes de 

pensamento racional" (HOOKS, 1995, p.468; tradução livre ), o negro, geralmente, é visto 

como objeto, aquele sobre quem os estudos falam, com isso perde-se, também, a ideia de 

autonomia intelectual. Questiona-se, mesmo que de forma indireta, a presença de mulheres 

negras na universidade, pois tais presenças deslocam-a do lugar de subalternidade que, 

normalmente, infelizmente, lhe é comum. Em entrevista ao programa “Conversa com Bial”9, a 

professora Doutora, Sônia Guimarães, primeira mulher negra a se tornar doutora em física no 

Brasil e a ser professora no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), afirmou ser a 

hostilidade que sofre por alguns de seus colegas e professores:  

Eles me odeiam, (inclusive) meus colegas do mesmo nível que eu. Depois desse 
sacrifício de fazer um vestibular tão complicado, eles entram em uma sala de aula e 
sou eu que vou dar aula, que vou dar nota, que vou corrigir. Sou eu que digo ‘não, 
você está errado’”, relata. “Você não pode corrigi-los, porque eles são as pessoas 
mais inteligentes do Brasil. 

 Sônia é uma senhora negra, com cabelos crespos e volumosos, que adentrou um espaço 

onde a maioria é branca e masculina, a presença deste corpo negro causa estranheza, mas, muito 

além disso, desperta a sensação de não pertencimento.Em um outro momento da mesma 

entrevista, Sônia afirma que “em sua testa” não está escrito PHD e reforça que precisa reafirmar 

sua autoridade a cada nota baixa dos alunos, a cada dia, a cada minuto. 

 É como se as pessoas negras tivessem recebendo um favor de ocuparem determinados 

lugares sociais. Mesmo depois de 130 anos do fim do sistema escravocrata, ainda há resistência 

vinda pela branquitude de que negros ocupem lugares vistos como ilegítimos. Ainda espera-se 

que a negritude esteja em posto de servidão. Não à toa, Sônia, uma mulher negra precisa 

 
9 CONVERSA com Bial. Disponível em: <https://gshow.globo.com/programas/conversa-com-bial/>. Acesso 
em 23/08/2018 
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reafirmar todos os dias seu posto de Professora Doutora em uma das Instituições de Ensino 

mais importantes do país. 

 Questionamos, então, o quanto o conhecimento “tradicional” , que está imerso nas bases 

europeias corrobora para impulsionar a exclusão do negro e sua cultura, o que culmina em 

sistema educacional ainda mais racista e colonizado, onde deixa-se de lado a pluralidade de 

saberes. Mas, além disso, indagamos sobre a questão da presença das mulheres negras na 

universidade e como a ideia de não pertencimento junto a uma certa fetichização para que a 

mulher negra e, até mesmo o indivíduo negro seja visto como objeto de pesquisas acadêmicas, 

mas não como sujeito. São inúmeros trabalhos que falam sobre o objetificação da mulher negra, 

a mulata, a pobreza, resquícios escravocratas vistos por um ponto de vista branco. O problema 

não é sobre brancos tratando sobre negritude em pesquisas, mas sobre a falta de negros fazendo 

o mesmo. É sobre a romantização de colocar pessoas negras como objetos, mas uma oposição 

estrutural para que eles narrem por si só. 

 Um dos pilares deste trabalho é a ideia de que ciência não é neutra, o que dialoga com 

a narrativa de Djamila Ribeiro (2018), na obra “Quem tem medo do feminismo negro?” que 

chama atenção para um aspecto importante: o quanto a ciência academicista também pode ser 

também mantenedora de privilégios. A autora cita Pierre Bourdieu, ao dizer que “ a ciência 

neutra é uma ficção. Uma ficção interessada.” e faz um paralelo com a ideia de Lélia Gonzalez, 

de que a ciência moderna como padrão exclusivo para a produção de conhecimento é 

excludente, bem como a hierarquização de saberes como produtos da classificação racial da 

população. Esta abordagem da autora é muito importante para este trabalho, uma vez que 

convida-nos a refletir sobre o papel da ciência e do ambiente acadêmico.  

 A participação de mulheres negras na academia, seja através de suas narrativas em 

pesquisas acadêmicas ou pela presença nas universidades ajuda-nos a contestar a normatização 

da ideia de uma ciência branca. A presença destas no ambiente universitário é necessária para 

caminharmos rumo a um conhecimento menos colonizado, para o reconhecimento de uma 

história plural, onde a negritude não seja narrada de maneira pobre.  

 A produção intelectual da mulher negra é crucial para o processo de descolonização do 

conhecimento, a insubordinação, através da construção do conhecimento da identidade negra 

na construção do sujeito político, tem sido um caminho para que essas mulheres ocupem esses 

espaços sociais. Nas palavras da autora Matilde Ribeiro: 
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As mulheres negras em seu processo político entenderam que não nasceram para 
perpetuar a imagem de “mãe preta”, fizeram desaforos. Entenderam que 
desigualdades são construídas historicamente, a partir de diferentes padrões de 
hierarquização constituídos pelas relações de gênero e raça que, mediadas pela 
classe social, produzem profundas exclusões. (RIBEIRO, 2008, p.988) 

A presença das mulheres negras na academia é fruto de resistência, de outras mulheres 

que vieram antes e trabalharam ativamente, de políticas afirmativas, como as cotas, FIES e 

outros projetos que foram de extrema importância para que estas mulheres de apoderassem de 

um espaço que também é delas. Logo, no caminho para tornar o conhecimento e a produção 

intelectual mais plural, precisamos considerar a cultura negra. Tratando-se do Brasil, é de 

extrema importância pensar em vieses de raça e gênero como agentes que perpassam a 

construção da ciência no país. 

1.5 Políticas Afirmativas na Universidade Federal Fluminense 

 A Universidade Federal Fluminense, a partir do site institucional, comunica como 

Ações Afirmativas o conjunto de medidas voltadas para grupos sociais que sofrem 

discriminação ou passaram/passam por exclusão. Ou seja, a questão das disparidades sociais 

são o cerne dessas políticas que visam a inserção desses grupos no meio acadêmico. 

Acompanhando o processo que aconteceu em diversas universidades, a UFF, nos últimos anos. 

Os últimos dados disponíveis são de 2017, como podemos ver a seguir nos gráficos 2 e 3: 

Gráfico 2. Alunos Matriculados na Graduação Presencial 

 
Fonte: UFF 
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Gráfico 3. % de Alunos Matriculados no 2° Semestre que ingressaram via Ações Afirmativas 

 
Fonte: UFF 
 

 No que tange raça, algumas das políticas afirmativas são Lei 10.639/03 e a Lei 

11.645/08. Além delas, podemos citar a Lei de Cotas no Ensino Superior, a Portaria Normativa 

Nº 18, de 11 de Outubro de 2012 o DECRETO Nº 7.824, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 e o 

Estatuto da Igualdade Racial. Em 2017, 36% dos ingressantes na UFF (graduação presencial) 

foram cotistas. Segundo a própria instituição, a meta para ficar de acordo com a Legislação é 

de 50%. Infelizmente, o atual cenário federal, pós eleições 2018, a extinção de algumas 

secretarias, como a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI), que era responsável por ações e políticas de Educação Especial, Educação de Jovens 

e Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, 

Educação para as relações Étnico-Raciais e Educação em Direitos Humanos. No lugar das 

mesmas, foram criadas duas novas secretarias: a Secretaria de Alfabetização e a Secretaria de 

Modalidades Especializadas da Educação. Ainda não temos informações sobre os programas 



 
 

40 
 

que serão mantidos, mas o fato é que essas mudanças impactam socialmente e mediante ao caos 

que acontece em outros setores do governo, há um ar de incerteza sobre os caminhos que os 

investimentos em educação terão.   
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2.  POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA NO BRASIL 
Nesse capítulo apresentaremos um breve histórico sobre o contextos das políticas 

afirmativas no Brasil, com o intuito de analisarmos e observarmos como as mesmas impactam 

na presença de pessoas pretas na universidade. 

2.1 Políticas de ação afirmativa no Brasil 

Ao falarmos da presença de pessoas pretas na universidade pública, as políticas 

afirmativas são vistas como um grande fator de responsável pelo aumento do ingresso dessas 

pessoas na instituição, proporcionando acesso, no intuito de tentar equiparar as oportunidades 

ao acesso ao ensino superior. Nessa perspectiva, entendemos que existe um contexto de luta do 

movimento negro e questões sociais e políticas, que analisaremos a seguir. 

2.1.1 Universidade no Brasil: contextos históricos 

  Antes de entrarmos no assunto sobre as políticas afirmativas na UFF, vale fazermos 

uma breve contextualização histórica sobre as universidades no Brasil. Desde os primórdios, as 

universidades foram pensadas para a elite. Na Brasil Colônia, as pessoas iam estudar na Europa, 

principalmente em Coimbra (Portugal), Bem raramente, pessoas com menos condições 

financeiras conseguiam ingressar no ensino superior à partir da vida religiosa, ou seja, com o 

apoio da Igreja. Por volta de 1808, com a vinda da Corte Portuguesa, marca-se a criação das 

primeiras escolas isoladas de ensino superior no país, estas tinham como base o "modelo 

napoleônico", focado em cursos e faculdades, articulados de formas independentes.  

 O "modelo"com foco no administrativo, porém, dissociado em relação à integração das 

graduações, via no ensino superior um forte mecanismo para formar os profissionais 

necessários ao funcionamento da sociedade e, também, para propagar doutrinas vigentes 

(Trindade, 1998). Importante lembrar que esses cursos e faculdades se propunham à formação 

do que era importante às burocracias do Estado, em diálogo com as suas rotinas. 

Segundo Luiz Antônio Cunha, Professor da UERJ e Doutor em Educação, a primeira 

universidade brasileira, a UERJ, foi criada de forma bem tardia e incluía Medicina, Politécnica 

e Direito. Já sete anos depois, foi fundada a UFMG, inaugurada com base no modelo 

neonapoleônico, juntando cinco graduações (Engenharia, Medicina, Direito, Farmácia e 

Odontologia). Esse modelo consistia em uma administração centralizado, que contava com uma 

coordenação em relação aos cursos de formação profissional.  
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 Segundo a Dra. em Educação, Irandi Pereira, no contexto da Revolução de 1930, foram 

registrados dois projetos semelhantes: o da Universidade de São Paulo (1934) e da Universidade 

do Distrito Federal (1935). O primeiro, na UDF, não se consolida com propostas baseadas nas 

ideias liberais e progressistas de seus mentores, no que tange à criação de de uma instituição 

autônoma, responsável por um saber desinteressado e por formar indivíduos críticos. Na USP 

foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com a ideia de ser um centro integrado 

de busca e crítica do saber, pautado na ideia de indivisibilidade entre os saber, ensino e pesquisa 

(TRINDADE, 1998). Porém, a proposta enfrenta oposição de outras instituições de formação 

(Direito, Engenharia, Medicina e Agricultura) porque a autonomia, mentalidade e ensino 

sofreriam limitações por causa dessa nova concepção de faculdade. Ainda segundo Trindade, 

por quase três décadas (1934 a 1959), a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ofereceu 

resistência, porém por falta de poder político, a proposta acabou por ser tornar impraticável. 

Logo, a universidade paulista sobreviveu como uma confederação de escolas incorporando 

traços do modelo napoleônico profissional. 

Já em 1960, algumas correntes intelectuais do Brasil juntamente a estudantes discutem 

a proposta de universidade discutem uma proposta de universidade para o país em meio ao 

crescimento das Instituições de Ensino Superior. Um fato importante acontece em 1962: a 

criação da Universidade de Brasília, que reacendeu a ideia de uma universidade que associa 

ensino e pesquisa, estruturando a coordenação das atividades de várias unidades de ensino. Era 

uma inovação perante o modelo tradicional, baseada em faculdades e escolas independentes e 

autossuficientes e, como era de se esperar em tempos de ditadura, a experiência da UNB foi 

frustrada por intercorrência do golpe militar de 1964. Tida como um foco de de ideias 

subversivas, seus idealizadores foram demitidos e muitos deles obrigados a se exilar no exterior. 

Inúmeros professores foram presos e outros se demitiram em sinal de protesto contra a 

intervenção militar (CUNHA, 2007). 

 Segundo Sguissard (2004), uma das principais lutas dos estudantes era pela 

democratização da universidade, evidenciada, entre outras coisas, pela democratização ao 

acesso ao ensino superior, à partir do aumento no número de vagas e debates sobre os 

vestibulares. Bem como aconteceu com funcionários e professores da UnB, alguns estudantes 

foram exilados, torturados e detidos por "conspirarem" contra o novo regime brasileiro. 

 Em 1968, o governo militar implantou a Reforma Universitária, por meio da Lei n.º 

5.540, inspirada no acordo entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a United States 
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Agency for International Development (USAID), que determinava normas à produção do 

conhecimento e ao processo de pesquisa a serem realizados pelas universidades brasileiras. 

 Nas duas décadas posteriores à implementação da Reforma, segundo a autora Sonia 

Vieira (1991) na obra "O discurso sobre a universidade nos anos 80", acontece um 

fortalecimento da pós graduação e a esquematização da carreira docente nas instituições 

federais de ensino superior e, em contrapartida, houve uma não efetivação do propósito de 

consolidação do modelo de faculdade para oferta de educação superior, visto que aumentou o 

número de instituições de ensino superior isoladas ou ligadas à federações.  

Já na década de 1990, o Estado procurou incentivar a expansão de empresas privadas , 

concentradas principalmente no Sudeste, que, inclusive, concentra grande parte da renda e, 

consequentemente, lucro. Além disso, principalmente depois de 1997, houve um boom das 

privatizações, houve também, segundo dados do IPEA, no período de 1997 a 2003, houve 

crescimento de 132% das matrículas em cursos de graduação presenciais. O crescimento anual 

das matrículas variava entre 11,4% e 17,5%. Já número de instituições privadas ampliou-se de 

764 IES em 1998, para 1.789 IES, em 2004. Então houve um aumento de 160%, ou seja, maior 

que o crescimento relativo às matrículas. 

 Logo, houve um grande aumento da esfera privada no que tange o conjunto de 

matrículas nos cursos de graduação. Em 2004, segundo o IPEA,10 o setor privado correspondia 

a 72% do valor total de matrículas no ensino superior. A procura por cursos superiores , medida 

pelo total e inscrições nos vestibulares cresceu 161,6% entre 1990 e 2004 e a oferta de vagas 

ampliou-se em 360%. Como houve um aumento de ofertas, a relação candidato X vaga 

diminuiu de 3,8 para 2,2. Mas, houve diferentes tendências nos setores público e privado. No 

primeiro, houve aumento significativo dessa relação no período (de 5,7 para 7,9), no ensino 

privado, além de essa proporção ter sido historicamente menor, também se verificou redução 

no mesmo período (de 2,9 para 1,3). Também foram observadas tendências diferentes no que 

se refere à taxa de ocupação das vagas ofertadas pelas redes pública e privada. Se entre as 

primeiras houve ampliação de 81,4% para 93,1%, no período 1990-2004, no conjunto das 

instituições privadas houve redução de 80,8% para 50,4%. 

 
10 CORBUCCI et. Al. Evolução da educação superior privada no Brasil: da reforma universitária de 
1968 a década de 2010. Disponível em: 
<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7066/1/Radar_n46_evolu%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em 
23/08/2018 
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 Em 1999, para tornar o ingresso ao Ensino Superior mais viável na rede privada, foi 

criado o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) , criado para ser 

autofinanciável. Mais algumas questões ainda embarreiravam o acesso, como por exemplo, a 

necessidade de ter um fiador. Logo, havia um grande público não contemplado pelo Fies, 

justamente por não poderem apresentar as garantias pedidas, ou seja ainda havia um abismo 

social muito absurdo, uma inacessibilidade gritante. No intuito de minimizar essas questões, 

criou-se em 2004, o Programa Universidade para Todos (ProUni). A partir deste ano, as taxas 

de crescimento anual das matrículas passam a oscilar abaixo do patamar de 10%, sendo que nos 

últimos quatro anos, para os quais há dados disponíveis (2011 a 2014), o crescimento médio foi 

de apenas 4%. A seguir podemos ver o número de ingressantes nas Instituiçōes de Ensino 

Superior através do Fies ou Prouni: 

Tabela 1. Bolsas do ProUni e contratos do Fies concedidos e número de ingressantes em 
cursos de graduação presenciais nas IES privadas – Brasil (2005 – 2014) 

 
 Fonte: INEP/MEC/IPEA 

 

Gráfico 4. Bolsas ProUni e contratos de Fies novos como proporção dos ingressos em cursos 
de graduação presenciais no setor privado – Brasil (2005 – 2014) 

 

Fonte: MEC/IPEA 

Na tabela 1, podemos observar que, de 2005 a 2008, os contratos via FIES decresceram, 

mas em 2010 houve um aumento considerável. Segundo os dados do IPEA, essa curva deve-se 

às mudanças nas regras de concessão de financiamento, introduzidas naquele ano (as principais 
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mudanças foram a redução dos juros para 3,4% ao ano , ampliação dos prazos de carência e de 

pagamento e a criação do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEduc), 

pelo qual fica dispensada a exigência de fiador para estudantes de menor renda). A quantidade 

de contratos fechados anualmente cresceu cerca de 850% em 9 anos (2005-2014). Mas o 

aumento no número de ingressantes foi de só 50% dentro do mesmo período. 

 Já no gráfico 4, podemos observar que as proporções do programa seguem tendências 

diferentes no período analisado, sendo em a partir de 2012, o Fies destaca-se em proporção do 

número de ingressantes. 

 O fato das universidades privadas corresponderem à grande parte do número das 

matrículas nos cursos de graduação presenciais, é importante pensar que o ingresso de pessoas 

nessas instituições foi fortalecido pela expansão desses programas de financiamento público. 

Logo, é interessante pensar que trata-se de oportunidades, de possibilidade de manter-se em 

uma instituição de ensino superior e que, FIES e Prouni. A grande questão é que ambos os 

programas possibilitaram que pessoas mais pobres tivessem acesso ao ensino superior e, 

educação também é sobre vivências. Logo, quando essas pessoas adentram o espaço acadêmico, 

a sociedade ganha em valor cultural, olhares mais plurais e menos míopes sobre as múltiplas 

realidades, o que não enfraquece a qualidade científica, mas, muito pelo contrário, a torna mais 

acessível e diversa. 

2.1.2 O movimento negro e as políticas de inserção nas universidades 

 No fim da década de 1970, por causa de diversas questões racistas que assolaram a 

população negra durante a ditadura militar, o Movimento Negro se articulou de forma ainda 

mais intensa e, de maneira inédita, inauguraram, em Junho de 1978, o Movimento Unificado 

Contra a Discriminação Étnico-Racial (MUCDR), que depois, em Dezembro de 1979, foi 

chamado de Movimento Negro Unificado (MNU). Esta organização adota a educação e 

trabalho como pautas extremamente relevantes na estrutura de lutas contra o racismo. 

Provavelmente, a MNU é uma das principais responsáveis pela geração de intelectuais 

acadêmicos que são as maiores referências nas pesquisas sobre etnia e raça no Brasil. 

 Já na década de 1980, muito pelo processo de redemocratização do país, o Movimento 

Negro começou a dar ainda mais ênfase à educação. Inclusive, nesse período, grandes nomes 

femininos da intelectualidade preta já atuavam, como Sueli Carneiro e Sonia Guimarães, 

Doutora em educação e PHD em materiais eletrônicos, respectivamente. Justamente nessa 
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época, alguns ativistas cursaram graduação e, como vimos anteriormente, a ampliação das 

vagas de pós - graduação, seguiram a vida acadêmica no mestrado e, posteriormente, doutorado.  

 A partir desse período (refletindo nos dias atuais), com a questão da maior presença de 

pessoas negras nas universidades, intensificou-se também o número de pesquisas sobre 

intelectualidade negra (CARNEIRO, 1988), o negro no mercado de trabalho (GONZALEZ e 

HANSENBALG, 1981), práticas racistas na educação (GONÇALVEZ,1985), pedagogias 

negras, estudos sobre multirracialidade (LIMA, 2010), Feminismo Negro (RIBEIRO, 2018) e 

afins. Obviamente, esses temas foram abordados anteriormente, pois temos grandes pensadores 

da história e cultura negra no Brasil que antecederam os nomes citados. Porém, nossa intenção 

é pontuar que a presença de corpos negros nas universidades potencializou as discussões com 

vieses raciais em diversos campos da ciência. 

 As narrativas pretas jogam luz a assuntos socialmente importantes e que, de forma 

alguma se dissociam da produção de ciência. Em diversas áreas, mas aqui nos atendo às ciências 

humanas, a contribuições desses profissionais é, também um olhar ativo de quem, 

historicamente, é visto como alguém atrelado a trabalhos mais braçais. A manifestação da 

intelectualidade é também uma maneira de ascender socialmente e ocupar espaços. 

 No que tange a educação, até os anos 1980, o Movimento Negro tinha um discurso mais 

universalista, apesar das políticas afirmativas já fazerem parte da pauta. De acordo com que 

forma percebendo que políticas públicas universalistas não atendiam as demandas negras, 

entenderam que precisavam de soluções mais específicas, que tivessem como cerne a busca 

pela equiparação de acessos a educação entre pessoas negras e brancas.  

 Segundo o autor, Sergio Alfredo Guimarães (1999), Prof. Dr. em Sociologia (USP) e 

referência em estudos afrobrasileiros e formação de classes sociais, na década de 1990, houve 

um momento de fervor político e econômico, onde a América Latina passou por intensa reforma 

constitucional. Os movimentos sociais buscavam estabelecer o Estado Democrático de Direito, 

após duas décadas de autoritarismo (anos 1960 até meados da década de 1980). Naquela época, 

alguns países trouxeram como inovação a ideia de sociedades pluriétnicas e multiculturais. 

 Mas em meados da década de 1990, há uma "virada de chave" e, com isso, as questões 

raciais ganham uma nova configuração e as narrativas sobre educação extrapolam a parte 

interna dos movimentos sociais e o grupo de pesquisadores interessados pelo tema. Entre 

algumas ações, podemos destacar a "Marcha Nacional Zumbi dos Palmares contra racismo, 
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pela cidadania e vida", que aconteceu em Brasília, no dia 20 de Novembro de 1995. Em 

consequência, entregaram ao Presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, o "Programa 

para superação do racismo e desigualdade étnico racial". Nesse documento já havia propostas 

sobre a educação superior e mercado de trabalho. 

 O início dos anos 2000 caracterizam-se como o estopim da inflexão do Movimento 

Negro Brasileiro, como um compilado de várias reivindicações acumulados por anos. Como é 

citado por diversos pesquisadores, um fato importante foi a participação do Movimento Negro 

na preparação e durante a III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e formas correlatas de Intolerância, promovida pela ONU, de Agosto a Setembro de 

2001, em Durban, na África do Sul. Nesse evento, o governo brasileiro reconheceu a existência 

do racismo estrutural em nosso país e comprometeu-se a tomar medidas para superá-lo, 

incluindo ações afirmativas que envolvem educação e trabalho. 

No decorrer dos anos 2000, o movimento negro articulou-se ainda mais, principalmente 

no que tange cobranças ao setor público. Mudanças aconteceram, como, por exemplo, a 

Secretária da Igualdade Racial (Seppir), em 2003. Além disso, vale reforçar que foi nessa época 

que algumas universidades adotaram ações afirmativas para a maior inserção de minorias (de 

direitos), em especial as cotas raciais. Discussões sobre cotas como sistema que potencializa e 

auxilia para que pessoas negras ocupem lugares na academia, já vem sendo discutido desde os 

tempos de participação política de Abdias Nascimento, que questionava a não presença de 

pessoas pretas nos espaços de disseminação de conhecimento, e conforme o tempo foi 

passando, essas discussões foram ocupando lugar de destaque. 

 A presença de pessoas pretas nas universidades impactam a estrutura acadêmica. Em 

2000, foi fundada a Associação de Pesquisadores Negros (ABPN), que idealizou o COPENE 

(Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros), que está, inclusive, em 2018 completou a 

décima edição. Vale dizer que a ABPN reune pesquisadores negros ou não que estudam como 

as dinâmicas raciais afetam a população preta em diversos pontos. Pensar ciência acerca de 

temas raciais contribui para a construção de um lugar de pertencimento e reconhecimento do 

Movimento Negro como agente produtor de conhecimento válido. 

Outro avanço importante, foi a criação, no Ministério da Educação, a Secretária de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad). Entre avanços, percalços no meio 

da caminho e tensões, as demandas por uma congruência entre diversidade vinda dos 
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movimentos sociais e, particularmente, do Movimento Negro, ganhou amplitude e visibilidade 

na organização desse ministério. 

 Também nos anos 2000, uma reivindicação social ocorrida desde os anos 1980, 

finalmente foi contemplada. Em 2003, foi sancionada a Lei 10.639/03, que incluía os artigos 

26-A e 79-B da LDB e tornou-se obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas 

instituições de ensino fundamental e médio, privadas ou públicas. Hoje, algumas das 

reivindicações históricas foram transformadas em políticas do Ministério da Educação (MEC), 

leis federais, decisões do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. 

 Quando o governo admite a congruência entre desigualdades e diversidade, acaba por 

abarcar, mesmo que aos poucos, a raça em algumas ações políticas, com destaque para a 

educação, e o Movimento Negro, enquanto agente articulador de demandas e discussões, tem 

papel crucial nesses avanços. Isso não quer dizer, em hipótese alguma, que a implementação de 

leis encerra a discrepância social entre negros e não negros. Mas, é importante e necessário 

reconhecer a relevância dessas medidas. 

O processo de acesso ao ensino é, também, sobre liberdade. De certa forma, a 

intelectualização abre acessos a lugares sociais e o sentimento de pertencimento e a educação 

é, sobretudo, fonte de humanização. Pois, não por acaso, era comum, principalmente no início 

e meado do século XX, que famílias se reunissem em torno de quem sabia ler, para que o mesmo 

lesses o jornal. “Avó, pai sem leitura, comprava o jornal, para que os netos, os filhos lessem 

para eles” (CUNHA, 2000). A informação gera senso de autonomia. 

Com as ações afirmativas fortalece-se um perfil de pessoas negras que se afirma por 

meio da estética e ocupação de lugares acadêmicos e sociais, muitos periféricos que exibem em 

suas falas, vivências, em um posicionamento realista e afirmativo. Mulheres negras discutem 

abertamente sobre feminismo negro, que inclusive vem sendo ainda mais falado no mainstream, 

questionam e confrontam as feministas brancas, expondo as diferenças histórica e social, 

cobram posturas não violenta de seus companheiros, fazem debates dentro e fora da academia, 

externam assuntos como a solidão da mulher negra, entre outros. 

A própria faculdade funciona como espaço de articulação entre pessoas pretas, suas 

demandas e culturas. A junção corpo e estética negra construída no seio do Movimento Negro 

expressa cultura, arte, ciência e ultrapassa a fisicalidade, tendo um peso simbólico e político. A 

lógica que constrói a branquitude não é desenvolvida sozinha, ela caminha ao lado das tensões 
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que se arquitetam na negritude, nas nuances sociais, acompanha a história da colonização, 

escravidão, ditadura e processos democráticos vividos no Brasil. São, entre outras coisas, 

resultado de dominação e resistência que marcam os primeiros contatos entre povos europeus 

e africanos, o que frutifica nas desigualdades que vivemos hoje. 

 Como nos mostra o autor Joaquim Barbosa Gomes (2005), o objetivo das cotas é 

promover o princípio de igualdade material/substancial, que é de resultados, em exposição ao 

que chamamos de igualdade formal ou procedimental, mais neutra. Como o próprio explica, a 

fim de que se consiga inibir a injustiça, é necessário substituir uma concepção estática e 

igualdade por uma mais dinâmica, ligada à ideia de que situações desiguais sejam tratadas de 

maneira dessemelhante (Gomes, 2005, p.49). 

 Federalmente, em 2012, a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) foi aprovada. Essa 

legislação está inserida em um contexto amplo de discussões e desenvolvimento político, onde 

as questões raciais são uma pauta forte nos debates sobre educação. Em 2014, houve a 

aprovação do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014), onde a questão de raça apresenta-

se de maneira distinta. Algumas estratégias/metas são apresentadas. São elas: a estratégia 7.34 

que busca a promoção de uma política de preservação da memória nacional, de acordo com 

Lima (2015), consolida a urgência da implementação da história e cultura dos afro-brasileiros 

para que os negros estejam na memória nacional como agentes da história; a estratégia 7.25 

prevê a efetiva implementação das leis que visam garantir os conteúdos sobre 42 história e 

cultura afro-brasileiras e indígenas (Lei 10.639/2003 e Lei 11.645/2008); e destaque-se a meta 

8, que trata da escolaridade média da população brasileira e prevê: Elevar a escolaridade média 

da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano 

de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País 

e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados ao 

IBGE. (PNE, 2014) 

 Como dito anteriormente, a busca pela inserção dos negros na educação, é algo que já 

vem de décadas anteriores e, vale destacar que nos 1980, os eventos sobre educação já falavam 

da mesma como agente fortalecedor de identidade e focavam na realidade do negro nesse 

contexto. Isso é importante para pensarmos em como as Cotas podem ser portas de entrada para 

novas realidades nas vidas dessas pessoas e que o fator identitário é um viés a ser considerado, 

quando falamos de oportunidades sociais. Vale dizer que o movimento de mulheres negras que 

se fortalece nesse período, enxerga a educação como uma válvula motriz para a emancipação 
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social negra. Logo, isso aponta para a importância do controle social nas escolas, uma vez que 

as instituições de ensino, estruturalmente, ajudavam a perpetuar a supremacia branca. Assim, a 

democratização do ensino ganha centralidade e muitos aspectos tornam-se foco de 

reivindicações, como, por exemplo: livro didático, currículo e formação de professores.Vale 

ressaltar que articulação entre o movimento negro, a academia e as secretarias de educação 

foram cruciais para que fosse possível estabelecer a política de cotas. 

 O percurso para conquistar as cotas propriamente ditas iniciou-se com o então 

deputado, Abdias do Nascimento (PDT/RJ), o projeto de lei nº 1332/1983. Este visava à 

implementação de princípio da isonomia social do negro em relação aos demais segmentos 

étnicos da população brasileira. Tal proposta tramitou por seis anos na Câmara dos Deputados 

e passou por três comissões, contando com pareceres favoráveis dos relatores e aprovação 

unânime dos colegiados. Mas, o projeto acabou não sendo votado pelo Plenário da Câmara e 

foi arquivado em 1989. Já em 1995, a então Senadora, Benedita da Silva (PT/RJ) apresentou o 

projeto de lei do Senado nº14, que dispunha sobre a instituição de cota mínima para os setores 

étnico-raciais socialmente discriminados em instituições de ensino superior públicas e 

particulares, em escalas federal, municipal e estadual. Esse previa 10% de reserva de vagas 

nessas instituições. Na justificativa, a senadora argumentou que o número de vagas não era 

representativo para a população negra, porém uma estratégia para abrir caminhos rumo ao ideal 

de minimizar exclusões sociais. Benedita entendia que essa não seria uma soluçāo para questões 

estruturais, mas um primeiro passo. Em 1997, o na época Senador, Abdias Nascimento 

(PDT/RJ) apresentou o novo projeto de lei do Senado nº 75, que dispunha medidas de ação 

compensatória para implementação do princípio de isonomia do negro. A proposta previa que 

todos os órgãos da administração pública direta ou indireta, as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista fossem obrigados a manter em seus quadros de servidores um 

percentual de 20% de homens negros e 20% de mulheres negras. No mesmo sentido afirma o 

autor Renato Ferreira (2011):  

Entre 1993 e 2005, outras 38 proposições foram apresentadas dispondo sobre ações 
afirmativas, também designadas de ―política de cotas―reserva de vagasǁ e ―ação 
compensatóriaǁ, com diferentes propostas, entre elas, concessão de bolsas de estudo; 
estabelecimento de cota para negros, considerada uma política de reparação que, 
além de pagar uma indenização aos descendentes de escravos, propõe que o governo 
assegure a presença proporcional destes nas escolas públicas em todos os níveis; 
criação de um Fundo Nacional para o Desenvolvimento das Ações Afirmativas, e 
alteração no processo de ingresso nas instituições de ensino superior, estabelecendo 
cotas mínimas para a população negra, indígena e oriunda de escolas públicas 
(FERREIRA, 2011, p.40). 
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Ainda sobre as ações que antecederam o estabelecimento as Cotas no Brasil, em 2007, 

houve o Encontro Nacional da Juventude Negra, que em seu relatório final apresentou propostas 

para reparações e ações afirmativas. Entre outras coisas, reivindicaram: 1) Estabelecer sistemas 

de acesso e permanência de jovens negros (as) e indígenas desde o Ensino Fundamental até o 

Ensino Superior (incluindo a pós graduação) e ao serviço público e privado, adotando o 

programa de ações afirmativas; 2) Direito a um percentual de número de negros, em seus 

estados, nos processos seletivos aos cursos de graduação e pós graduação nas instituições 

estaduais e federais de Ensino Superior; 3) Incentivar a criação de frentes parlamentares pró 

ações afirmativas em todos os municípios e estados brasileiros . Ou seja, as cotas resultam de 

um processo de luta que atuava em diversas vertentes em prol de uma educação mais inclusiva, 

essa era uma pauta nos debates nos encontros da juventude preta, bem como propostas políticas 

viáveis continuam sendo apresentadas pela sociedade civil negra. 

 De 2003 a 2016, enquanto o Brasil tinha, de fato, um governo que exercia a democracia 

em nível federal, houve mudanças significativas, principalmente no que tange educação, 

políticas afirmativas de combate à pobreza e fome, o que ocasionou transformações positivas 

na situação socioeconômica da população, proporcionando a presença de pretos em mais 

lugares sociais, melhorando o acesso, tanto no que tange o material, quanto às subjetividades. 

Com o cenário de golpe, em 2016, houve retrocessos em todo o cenário político: perdas na 

educação, na economia, na mobilidade urbana.  

 Mesmo assim, o movimento negro continua se articulando com o intuito de 

proporcionar acesso a conhecimento. Algumas estratégias: grupos de estudos negros, como o 

Intelectuais Negras, que é uma iniciativa abraçada pela UFRJ; coletâneas de materiais sobre 

temas negros, com valor "acessível"e que alcance o mainstream, proporcionando discussões, 

como é o caso da coletânea "Feminismos Plurais", que traz alguns intelectuais brasileiros e uma 

linguagem que beira o didatismo. 

Como resultado das políticas públicas de Ensino Superior, após a implementação das 

ações afirmativas mediante a Lei 12.711/12, as Universidades têm que lidar com a presença de 

indivíduos sociais com outros saberes, outras forma de construir o conhecimento acadêmico e 

com outras trajetórias de vida, bem diferentes do tipo já esperado de universitário hegemônico 

e idealizado em nosso país. Temas como cultura preta ( e indígena), diversidade, desigualdade 

racial e vivências da juventude negra, entre outros, passam a figurar no contexto acadêmico, 

mas com a questão de dificilmente serem legitimados. 
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 Além disso, a universidade se depara com a pressão para desenvolver ações de 

permanência acadêmica com condições dignas de estruturas , biblioteca, mais investimento em 

pesquisa, o culmina na necessidade de maior número de bolsas, assistência e condições que 

possam garantir a permanência dessas pessoas nas instituições, para que concluam seus estudos 

com dignidade. 

A autora Nilma Gomes (2017), o próprio movimento Movimento Negro, como 

protagonista desse processo (de cotas), nem sempre tem tempo e espaço para refletir sobre o 

quanto está contribuindo para mudanças epistemológicas e rumos do conhecimento científico. 

Para ela, jovens negros que participam de processos de ações afirmativas tendem a estabelecer 

relações diferentes com sua corporeidade, que passa a ser notados pelas pessoas de outros 

segmentos raciais a ser notado pelas famílias. De certa maneira, existe uma ocupação do corpo 

negro nos espaços onde não estavam acostumados a lidar com os mesmos. Tratando-se da 

universidade, essas pessoas trazem uma corporeidade que acompanha outras experiência e 

signos. Mesmo que o Brasil haja a miscigenação, há locais sociais onde brancos e negros não 

se encontram, pelo menos não ocupando o "mesmo" papel, ou se encontram bem pouco. 

Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, se formos revistar o processo de construção de 

ciência moderna na Europa e suas repercussões fora do Ocidente Europeu veremos que a 

história de alguns povos e seus saberes nem foram contados. Assim, pode-se afirmar que a 

imagética construída em torno dos negros e indígenas segue duas formas: vê-los como vítimas 

e não como sujeitos ou a exotização dos mesmos. 

 As cotas são vistas como medidas que ajudam a minimizar o racismo institucional 

através da inserção de pessoas negras (entendemos que outros grupos sociais sejam 

beneficiados com as cotas, mas vamos nos ater a questão da negritude) na academia. Dito isso, 

observamos, primeiramente, que educação é, também, mecanismo de poder e humanização 

social. Mas, é importante para entendermos a relevância dessas medidas, estarmos atentos ao 

conceito de racismo institucional. Abaixo, temos uma conceituação a partir da fala da autora 

Thula Pires, que nos auxilia a pensar racismo dentro de um sistema inserido na rotina, de 

maneira quase mecanizada (de tão contextualizado na sociedade), fazendo com que a estrutura 

de dominação da branquitude seja normatizada: 

O racismo institucional acontece como um sistema generalizado de discriminações 
inscritas nos mecanismos rotineiros, assegurando a dominação e a inferiorização dos 
negros sem que haja necessidade de teorizá-la ou justificá-la pela ciência. Conforme 
interpretação de Wieviorka (2007) esse conceito traz uma representação social que 
transcreve os relacionamentos sociais em termos raciais, insistindo nas práticas que 
asseguram sua reprodução e dominação, separando ator e sistema. Ao mesmo tempo 
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em que indica que o declínio das doutrinas científicas de raça não implica a do próprio 
racismo, exonera os grupos que se beneficiam dessa hierarquia racial de toda suspeita 
de racismo, na medida em que a prática aconteceria no âmbito das instituições.ǁ 
(PIRES, 2014, p.51)  

 
 A educação pode ser tomada como um campo próprio, no qual existem lutas e embates 

específicos, sendo que está inserida na sociedade e sofre as implicações de grupos sociais 

determinados. A questão do acesso à educação superior é um dos embates que ocorrem dentro 

do campo da educação, sendo a democratização do acesso e a permanência discussões com 

grande relevância no momento atual. Pensando na mesma como um campo no qual existem 

lutas e embates específicos, mas que, obviamente, por estar inserida na sociedade, sofre as 

implicações de grupos sociais determinados. 

 O conhecimento é, também, instrumento de legitimação de Poder Simbólico, 

proporcionando aos atores, inserção em outras camadas sociais, fortalecendo seu papel social. 

O poder simbólico é “[...] uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e 

legitimada, das outras formas de poder” (BOURDIEU, 2010b, p. 15). Ou seja, as cotas, 

enquanto sistema de política afirmativa auxilia na construção de agentes sociais que ocuparão 

lugares menos marginalizados na sociedade, tendo em mente que conhecimento é uma 

ferramenta de ascensão. Vale dizer que quando falamos sobre ascender socialmente, vai muito 

além do viés econômico, mas é sobre a ideia de pertencimento, de contribuir intelectualmente 

na sociedade e produzir ciência, mesmo em um contexto que sempre desfavoreceu os grupos 

minoritários. 

  



 
 

54 
 

3. SUBJETIVIDADES DA MULHER NEGRA NO ENSINO 

SUPERIOR PELA ÓTICA DAS NARRATIVAS DAS ESTUDANTES 

DA UFF 
 

 Com o intuito de refletir sobre a questão problematizadora da introdução deste trabalho, 

pretendemos à partir da análise das trajetórias de vida de estudantes negras, mediante suas 

próprias narrativas, entender as subjetividades que as compõem, contextualizando os indícios 

dos signos atribuídos ao mundo das coisas e descontruindo "verdades" que imperam os debates 

com tendências eurocêntricas. Analisar as narrativas de mulheres pretas enquanto campo 

empírico, sistematizando nuances de suas vivências acadêmicas e os elementos encadeadores 

que relacionam-se à temática: gênero, classe e raça. Logo, implica contribuir na história das 

mesmas, os dois coeficientes que quase sempre transpassam essas narrativas: sexismo, raça e 

classe social. Esses estruturantes, então, possibilitam, entre outras coisas, um olhar aguçado 

sobre as lutas emplacadas por mulheres negras como agentes políticos. A proposta é que esse 

trabalho também seja como um canal onde as mulheres que integram/integraram o ensino 

superior apresentem suas trajetórias estudantis no Ensino Superior através de suas próprias 

narrativas.  

 Ressaltamos que nossos pensamentos, reflexões e ideias vindos das compreensões 

feitas à partir das falas das entrevistas, não significam concepções conclusivas, não esgotam as 

discussões ou são chaves absolutas. Porém auxiliam na construção de novas inquietações. 

Como pesquisadores, intencionamos decodificar e interpretar neste capítulo as significações 

envoltas na participação dessas mulheres no espaço acadêmico e como este causa impacto em 

suas vivências, como também possíveis dificuldades enfrentadas, o cotidiano para além do 

espaço acadêmico e se há padrões nessas narrativas que nos possibilitem entender melhor como 

as mulheres pretas decodificam a importância do espaço acadêmico. 

3.1 Breve apresentação das mulheres negras que compuseram nosso universo de estudo 
e descritivo de análise 

 No intuito de fazer uma breve apresentação das participantes e suas realidades, 

aplicamos um questionário (Anexo 1) para levantarmos informações mais precisas que 

estabelecessem um perfil das mesmas. Buscamos explorar fatores centrais envolvidos nas falas 

das mulheres, com os dados colhidos através de entrevista via questionário semiestruturado sob 

a perspectiva de pesquisa qualitativa Assim, de acordo com Goldenberg (2001), o questionário 
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proporciona um maior conforto para uma resposta imediata, o que possibilita o pensamento e a 

reflexão sobre o que está sendo inquirido. Na tabela 2 apresentamos, ainda que breve, o perfil 

das pesquisadas, considerando, no entanto, os seus anonimatos. Logo, os nomes apresentados 

são fictícios. Dessa forma protegemos a privacidade das envolvidas. 

Tabela 2. Perfil das mulheres negras pesquisadas 

Nome Idade  Curso Ano de ano de 
formação 

Filhos? 

Catarina 20 Matemática licenciatural 2020 N 

Flavia 23 Arquitetura e urbanismo 2020 N 

Rosana 23 Letras 2020 N 

Fernanda 29 Matemática  2021 N 

Camila 
 

41 Biblioteconomia e Documentação 2013 2 

Lara 21 Ciências Sociais 2020 N 

Liz 18 Física 2024 N 

Laura 33 História 2019 N 

Maria 36 Psicologia 2005 1 

Fernanda 22 Física 2021 N 

Eduarda 31 Estudos de Mídia 2010 N 

Josy 24 Comunicação 2017 N 

Joice 23 Publicidade e Propaganda 2017 N 

Rayssa 30  Serviço Social 2012 N 

Nataly 36 Antropologia 2018 1 

Juliana 23 Antropologia 2017 N 

Lucia 22 Estudos de Mídia 2018 N 

Alice 24 Química licenciatura 2020 N 
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Vitoria 29 Enfermagem 2022  N 

 De modo geral, as participantes têm de 18 a 41 anos, variando entre exatas, humanas e 

biológicas. Entre as datas de formação também temos períodos variados, o que obviamente 

pode impactar na percepção que cada uma tem sobre suas vivências na graduação. 

 O foco dessa análise é refletir sobre como o processo de inserção no ensino superior é 

entendido por essas mulheres e como se dão as imbricações de gênero e raça. Ou seja, uma 

aproximação do corpus empírico a partir do questionário semiestruturado e escuta, bem como 

anotações sintética das falas de cada participante. A partir do formulário e escuta, conseguimos 

entender quais assuntos ficaram explicitados e quais temas foram mais fortes nas falas.  

 Basicamente, no questionário (Anexo 1) há questões sobre consciência sobre a própria 

negritude e como isso se deu no espaço acadêmico, mobilidade urbana, estrutura familiar e 

questões socioeconômicas e pertencimento social. Para isso, selecionamos acontecimentos, 

conjunturas e modos de viver, a partir do conjunto de entrevistas individuais coletadas, na 

intenção de explicitar as narrativas de cada uma das entrevistadas.Os critérios para a entrevista 

foram: ser/ler-se como mulher negra e ter estudado na UFF. O questionário foi enviado por 

Whatsapp, as respostas foram dadas de maneira descritiva via áudio, para que fosse possível 

entender mudanças de entonação da voz, alterações que pudessem expressar emoções e 

auxiliassem no processo de decodificação contextualização da informação.  

Seguindo a lógica construcionista, é importante pensarmos na forma como construímos 

esse trabalho: discutir os processos da pesquisa em andamento e ter auto-crítica são pilares 

fundamentais. Questões fundamentais são:  

Pensar a pesquisa como uma prática social, adotando uma postura reflexiva em face 
do que significa produzir conhecimento: garantir a visibilidade dos procedimentos 
de coleta e análise dos dados; aceitar que a dialogia é intrínseca à relação que 
estabelece entre pesquisadores e participantes (SPINK & MENEGON, 2004, p.91) 

3.2 O espaço acadêmico como agente potencializador da sensação de pertencimento 
social 

 Nesse trabalho, entendemos raça como construção social, importa-nos, então, tentar 

compreender as relações de poder simbólico que se dão através do pertencimento ao universo 

acadêmico. Existe um caráter emancipatório que é construído no processo educacional e, 

principalmente, quando atinge-se a graduação, entre outras coisas, pelo contraponto da ideia de 

pertencimento, já que a negritude é minoria quantitativa nesses espaços.  
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 A possibilidade deslocamento de um lugar social de subordinação e subestimação para 

o local de agente que produz conhecimento traz a ideia de autonomia, de oportunidades mais 

plurais e, para além do que tange às finanças, mas de proporcionar possibilidades de 

participação intelectual, que é também um lugar de poder. A ideia não é encerrar a discussão 

ou trazer respostas estáticas, mas através da análise das falas das participantes, discutir e refletir 

sobre os papeis que o ensino superior na vida dessas pessoas . 

 A participante Fernanda, de 29 anos, aluna da graduação em Matemática, o ingresso na 

Universidade representa uma possibilidade de mudança de vida e, vale reforçar, que ela pensa 

esse aspecto coletivamente, pois expressa em suas palavras a ideia que esse seria um benefício 

para a família: 

A UFF é uma possibilidade de mudança para minha família. Sou a primeira a poder 
ser aluna em uma Universidade, tanto do lado materno, quanto paterno. Acho isso 
muito representativo e, pelo que eu observo, é diferente da realidade de grande parte 
de alguns colegas brancos, que já tem mais "familiaridade" com o ambiente 
acadêmico. Ainda mais pensando num curso de exatas, sabe? Ah, isso é importante 
dizer também! Vir de um lugar onde o academicismo não é presente, onde o nível 
educacional é, mais ou menos, até o ensino médio, me faz repensar toda a forma 
com que eu exponho o que aprendo. Minha avó sempre perguntava o que eu estudo, 
então, eu tentava explicar de maneira "zero"rebuscada, até ela entender. Cara, ela 
ficava toda encantada! Eu entendi que isso precisava repercutir também na minha 
escrita, na forma com que, futuramente, repassarei conhecimento aos meus alunos. 
Acho que estudar numa faculdade como a UFF e ter esse entorno familiar menos 
privilegiado, me ajuda a olhar mais as diversas formas de produzir e, 
principalmente, espalhar o que aprendo. 

 

 Para a entrevistada Camila, de 41 anos, graduada em biblioteconomia e documentação 

(2013), a UFF foi um agente de mudanças na vida dela. Inclusive, ela coloca o ponto do quanto 

o pensamento crítico em sua fala e, além disso, um espaço onde a coletividade despertou 

aspectos e conhecimentos sobre sua identidade como mulher negra: 

Um divisor de águas! Conheci pessoas que despertaram minha negritude, o curso que 
fiz me possibilitou enxergar além. Me ajudou a construir um pensamento crítico, abriu 
meus olhos para exercer mais e melhor minha cidadania, consciência política. Mesmo 
tendo passado por vezes invisível academicamente, não ter feito uma rede de 
networking sólida e real, não ter aproveitado as possibilidades que uma universidade 
pública oferece, acredito que ganhei uma bagagem boa de conhecimento, vivências. 
A UFF foi a ponte pra que eu atravessasse de um lado de incertezas para um lado de 
realizações. 
 

Já para Eduarda, de 31 anos, que cursou Estudos Mídia (2010), a UFF foi um espaço 

que ampliou seu olhar sobre sociedade, mas também, houve foi um lugar onde ela sofreu 

racismo e gordofobia: 
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A UFF foi um grande divisor de águas na minha vida. Foi lá que eu comecei a ver e 
aprender com a diversidade e pluralidade de pessoas, religiões, orientações sexuais, 
cores, etc. A UFF também representa uma ponte muito preciosa entre pessoas que 
conheci. Mas também foi um ambiente cruel, especialmente no que se referia à 
gordofobia e racismo. 
 

Para Joice, de 23 anos, graduada em Publicidade e Propaganda, a Federal Fluminense 

representou mudanças: "A UFF representou mudança de Vida, Visão de Mundo, Liberdade, 

Aprendizado, Nostalgia e muito muito conhecimento." 

Liz, de 18 anos, graduanda do curso de Física (2024), afirma que a UFF é, para ela, um 

espaço de projeção social e afetiva: "É meu presente e futuro, tudo que eu busco para minha 

vida depende daqui. Do conhecimento que adquiro e produzo na faculdade até as relações e 

amizades que fiz aqui." 

No que tange a imagem da Faculdade como a abertura de um campo de possibilidades, 

Rosana, 23 anos, afirma: "Enxergo a minha passagem na UFF como portas que se abrem para 

um futuro melhor e perspectivas para uma vida profissional de sucesso."  

Para Maria, 36 anos, que cursou psicologia (2005), a Federal Fluminense foi essencial 

para a construção crítica: 

A UFF é o início da formação do meu pensamento crítico consistente. Onde eu 
comecei a desconstruir alguns pensamentos, tive acesso a autores e teorias diversas, 
que me fizeram mergulhar mais densamente em alguns assuntos, elaborando-os além 
do senso comum e, inclusive, questionando-o. 
 

 Em todas as falas, observamos a elaboração da ideia de que estar na UFF foi vivenciar 

além dos conhecimentos intelectuais, mas experiencia-los atrelados à questões coletivas e 

individuais que estão vinculados à produção do saber. Tal fato, remete à ideia de conhecimento-

emancipação, do autor Doutor em Sociologia do Direito, Boaventura de Sousa Santos, que 

afirma que o sábio não é o cientista fechado dentro do seu gabinete ou laboratório, mas aquele 

que conhece o mundo pelo seu mergulho no mundo.  

 Ou seja, coloca-se o conhecimento dentro do organismo das relações de poder, cheio 

de nuances, conceitos que podem ser mutáveis de acordo com algumas dinâmicas sociais. Nessa 

visão de conhecimento há diálogo entre sujeitos e saberes que produzem, sendo intensamente 

ligado às práticas sociais, culturais e políticas. Logo, ser uma mulher preta naquele contexto as 

coloca de frente com o racismo e subjetividades diferentes a de pessoas brancas, seja de maneira 

consciente: vivenciando e entendendo as questões de cunho raciais por estarem enquadradas 

historicamente em lugares sociais de menor privilégio ou experienciando esses locais, mesmo 
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sem ter entendimento claro sobre essas questões, sendo a estrutura racial um sistema que atinge 

a sociedade de maneira organizacional, onde estar em determinados estereótipos nem sempre é 

uma questão de escolhas. Na fala das entrevistadas, podemos, inclusive notar que ver-se como 

mulher preta dentro de uma Universidade Federal é visto como uma possível inserção em locais 

não marginalizados, como uma potencialização de suas vivências, mas, mesmo assim, as 

mesmas demonstram perceber que mesmo naquele espaço há a disputa e racismo. 

 A presença do corpo preto em espaços acadêmicos, ocasionou a formação de 

pesquisadores negros e a criação de coletivos, que contribuem na sobrevivência e articulações 

dessas pessoas nesse ambiente. Inclusive, as políticas afirmativas contribuem para nutrir, ainda 

mais, as pessoas negras sobre sua história, relações estéticas e corporais, além de também 

reeducar a sociedade brasileira em como veem o corpo negro e estimular discussões sobre as 

construções sociais. 

 A presença da negritude no espaço universitário configura um perfil de mulheres negras 

que se afirma por meio, também, da estética e do reconhecimento sobre sua identidade e 

ancestralidade para ocupar seu lugar na academia e sociedade. Essas, muitas vezes, encaram o 

outro e posicionam-se como indivíduo e como grupo, aliás o reconhecimento do sujeito negro 

como indivíduo é resultado de luta constante. Mulheres pretas discutem feminismo negro, 

questionam a classe média feminista, cobram posturas não violenta, realizam debates sobre o 

papel das pretas na sociedade. Esse entendimento sobre raça reflete-se, entre outras coisas, na 

forma como essas estudantes se organizam e como produzem conhecimento, como vimos na 

fala de uma das entrevistadas, que citou que conheceu pessoas que despertaram a sua negritude. 

Esse reconhecimento é parte das performances que essas mulheres exercem socialmente e 

intelectualmente. A atenção sobre a corporeidade e história negra podem auxiliar no encontro 

de elementos para a compreensão da identidade negra, além do encontro de política ideológicas 

referentes à questões raciais. O conhecimento sobre sua corporeidade é um potencial de 

sabedoria e aprendizado. 

 Além de perguntar sobre como é/foi estar na UFF, enquanto instituição de ensino, 

também buscamos entender como foi para essas mulheres cursar o ensino superior. A ideia é 

analisar quais os signos envoltos nas narrativas sobre alcançar o terceiro grau, o que isso 

significa nos cenários dessas pessoas, lembrando que, pensando coletivamente, elas são minoria 

nesse espaço. 
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 Para a Juliana, 23 anos, graduada em Antropologia (2017), a possibilidade de passar 

para o ensino superior representava a possibilidade de vivenciar novos contextos: 

Por muito tempo, antes de ingressar na faculdade, eu achava que ter uma graduação 
era uma possibilidade de me preparar e sair da casa, fugir da casa que era um dos 
meus maiores objetivos, porque eu queria fugir do que acontecia comigo. Eu era 
abusada sexualmente pelo marido da minha mãe, o meu padrasto. Pra mim, ter o 
conhecimento e expertise que o ensino superior ia me trazer significava instrumento 
para vingança, a possibilidade de ir embora e não precisar mais voltar, criar novos 
objetivos e perspectivas. Desde o início da minha adolescência até conseguir 
ingressar no ensino superior. Ali, eu teria possibilidades. Porque assim, o que eu 
tinha de possibilidades era favela: estudava na favela, amigos da favela, circulava 
na favela, não podia muito sair, ir na casa de ninguém, era chegar da escola e pronto. 
Então, pra mim, então a Faculdade abriu muito os mundos pra mim e me mostrou 
outras possibilidades. Antes do meu ingresso, eu pesquisava na Lan House ou 
aproveitava o computador do curso de informática, ficava vendo o que as pessoas 
faziam na faculdade, qual era o objetivo delas. Pra mim, era como se fosse uma 
solução para os meus problemas, não uma solução pronta, mas um caminho para 
expandir minha visão de mundo e me dar ferramentas para poder sair dali, da casa 
da minha mãe, da favela. 

 

Já para Nataly, 36 anos, o ensino superior é um espaço de descobertas de 

potencialidades: 

O Ensino Superior representa pra mim o que, talvez, a maioria das pessoas pretas e 
famílias pretas procuram: melhora da condição de vida. Eu consigo enxergar que há 
muitas possibilidades e leituras de uma vida melhor, à partir de algumas decisões que 
você toma e algumas medidas que você opta. Pra mim, o Ensino Superior representa 
muito mais uma gana, uma coisa da minha natureza, uma coisa muito pessoal na 
minha vida, que é cumprir com aquilo que eu acredito ser um propósito de vida. É a 
possibilidade de batalhar o que eu escolhi, porque é nesse lugar que eu me sinto 
potencializada, de ir de contra a todo o conjunto de possibilidades negativas me deixa 
animada....isso me dá gás! Então, é sobre estar num lugar e também aprender a me 
colocar nesse espaço, fazendo com que as pessoas me respeite e, isso aconteceu 
durante todo o meu curso de graduação, de eu ter um excelente relacionamento com 
todos os professores, apesar do meu posicionamento extremamente combativo. Eu 
gosto muito, tenho muito orgulho dessa conquista, acredito muito que as pessoas 
pretas precisam entender que a gente pode ser visceral. A gente vai enfrentar as 
situações de constrangimentos e violência psicológica, mas ainda assim, há maneiras 
da gente se constituir como ser pensante, que eu acho que é a coisa mais valiosa de 
um ser humano, principalmente de uma preta numa situação ocidental dentro de uma 
perspectiva colonial. Você se constituir como ser pensante, à partir de seus 
referenciais originais e não dos eurocêntricos, eu acho que essa é a grande primeira 
vitória coletiva, que a gente pode alcançar. 
 

 É interessante notar que a entrevistada ressalta sua identidade negra. Ao fazer esse 

recorte de raça, ela adentra o campo identidade racial positiva, exaltando a presença, 

racionalidade e produções pretas, mesmo reconhecendo as questões sociais que assolam todo o 

percursos dessas pessoas na graduação. A fala sobre a família e a educação como um viés 

importante nesse meio aponta para o que diz Souza (1983) quanto a ideia de que a família é o 

primeiro organismo social a "apontar para uma criança negra o seu pertencimento racial, e a 
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valorização ou não da sua cultura" (1983, p.120). É ali, no seio familiar, onde a pessoa constrói 

afetividades, entende sua ancestralidade e aprende padrões sociais. 

 O trabalho intelectual de mulheres negras contrapõe o status quo e estabelece um 

cenário que as torna mais mais autônomas. O conhecimento funciona como algo além da 

possibilidade de melhoria financeira, mas nas "recompensas" que funcionam como um 

contrapeso às opressões, motivando essas pessoas a continuarem. No caso, nem sempre essas 

recompensas são coisas convencionais, como prêmios e afins, mas podem ser dadas por 

organizações diferentes das acadêmicas, como o reconhecimento da família, as contribuições 

que o ato de poder estudar proporciona para o entorno, para as pessoas negras que vieram antes 

e as que virão depois. A ideia de ancestralidade se fortalece nessas vivências, a questão de que 

a ascensão intelectual e/ou social e financeira é fruto de luta do negro, enquanto povo. O 

trabalho intelectual confronta as realidades, mesmo assim a opressão e dominação continua a 

permear essas vivências. 

 Mulheres negras como indivíduos políticos de direitos trazem uma construção de 

identidade relacionada às condições objetivas/materiais de vida e as relações que constroem no 

âmbito do movimento e na academia. Ou seja, em que proporção políticas de reconhecimento 

identitário e de visibilização de especificidades dessas mulheres promove mudanças em sua 

vida cotidianamente e alteram as relações entre elas, os homens negros, as mulheres brancas e 

homens brancos? A relação entre mulheres negras e essas distintas, porém interligadas, esferas 

da sociedade são marcadas pela desigualdade e, portanto, se dão em relações de poder, em jogo 

bem complexo onde gênero e raça são expressões ao mesmo tempo materiais e imateriais dessas 

desigualdades. 

 A partir da dicotomia entre igualdade e diferença, se constroem práticas de circulação 

entre diferentes demandas, e os agentes sociais de tornam mais democráticos à medida que 

aceitam as particularidades de suas reivindicações (LACLAU & MOUFFE, 1985). As 

organizações de mulheres pretas trazem um novo fôlego ao movimento negro, como 

possibilidade de pensarmos a categoria negro como um articulador central, mas também não é 

um questão homogênea e livre de divergências internas. Dentro dessa perspectiva podemos 

pensar em como o discurso da especificidade da mulher negra possibilita que o movimento 

negro detenha-se sobre suas fronteiras de identidade, em uma articulação constante na 

codificação das diferenças internas encerradas nas estratégias políticas do "específico". 
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 As mulheres negras articuladas demonstram uma das possibilidades de emergência de 

protagonismos dentro da sociedade capitalista. Trata-se da situação em que indivíduos coletivos 

construídos em subordinação por uma série de discursos são, ao mesmo tempo, interpelados 

como iguais por tantos outros discursos. Trata-se de uma abordagem contraditória, em que a 

subordinação da subjetividade é negada, abrindo espaço para a desconstrução e contestação.  

 Nesse processo de transformar em reconhecimento o que antes era invisibilidade, as 

mulheres negras precisaram traduzir um problema relativo a uma esfera da sociedade, em 

primeiramente, um interesse para os movimentos sociais e para a sociedade no geral. Ter 

sucesso em traduzir essas demandas propiciou uma conversação com a sociedade, com o 

problema entrando definitivamente na esfera pública (ALEXANDER, 1998). 

 A identidade refere-se, entre outras coisas, ao sentimento de que há algumas situações 

na vida desses indivíduos que são semelhantes; é conscientizar-se da ideia de que existe um 

"nós"e a delimitação de fronteiras em relação a um eles que se estabelece como parte integrante 

responsável pela situação de injustiça percebida, mesmo que se tratem de questões estruturais. 

E tem-se por crença de que há possibilidades, mesmo que envolvam inúmeras complexidades, 

de alterar a situação de desigualdades por via de ações coletivas, isso não se constitui de maneira 

ilusória, mas com o ideal de que algumas ações podem minimizar as discrepâncias sociais, 

como um ato de processual de construção. A delimitação dos frames está, como sinaliza 

Goffman (1974), ligada à forma como a estrutura social informa a ação dos sujeitos coletivos e 

às possibilidades que estes têm de interpretar e compreender tal estrutura. 

 O ensino superior, enquanto instrumento de poder e autonomia, é visto, muitas vezes, 

como uma oportunidade, para além da realização pessoal, mas como algo que deve estar 

inserido nas vivências. O ato de aprender é notado como algo engrandecedor, tal qual vemos 

na fala de Maria, 36 anos, graduada em psicologia (2005). Enquanto analisa sua história, ela o 

faz de maneira que coloca a universidade pública como o único caminho educacional possível 

em sua vida pós ensino médio. Em sua fala, ressalta a questão de ter estudado em colégio 

público, como um fato que, aparentemente, a coloca em desvantagem social para ingressar em 

uma Universidade Federal e, ao mesmo tempo, verbaliza que estar no ensino superior era como 

um processo natural: 

Na verdade, não sei como seria minha vida sem ele (o ensino superior), desde o 
segundo grau, mesmo tendo estudado em escola pública, me preparei para o ensino 
superior. Eu sempre disse q eu só sabia aprender, por isso sempre fui em busca do 
ensino superior como única chance e não como realização pessoal. Pra mim era 
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como se fosse natural que eu tenha estudado na faculdade, eu não saberia o q fazer, 
se não fosse a possibilidade de um ensino superior. 

 

Para Laura, 33 anos, graduanda em história (2019), a graduação é um divisor de águas, 

no que tange autorrealização: 

A graduação é minha realização pessoal. É a conquista de um sonho ter uma formação 
de nível superior! É muito sobre sobrepor o que me era dado como realidade e alcançar 
novos caminhos, de maneira mais consciente sobre quem sou e sobre a minha própria 
história. 

 

 Observamos que a questão de entender que existe um realidade que coloca essas 

mulheres em diferentes lugares sociais tem um viés racista. Logo, compreendemos o racismo 

como uma ideologia que utiliza a noção de raça para segregar e oprimir , enquanto a 

discriminação racial constitui a atitude ou ação de distinguir ou discriminar os grupos humanos 

(as raças), tendo como base ideias preconcebidas (SILVA, 2001) 

 O racismo estabelece hierarquias entre as diferentes raças por meio da raça dominante. 

Esses mecanismos menosprezam a identidade da população sofrimento físico e emocional e 

modos de subjetivação que assujeitam e homogeneízam (BENTO, 2002; LOPES, 2003; 

BAIRROS, 2002). 

Para pessoas negras, romper com a ideia de assujeitamento inclui a ativação de poderes, 

incluindo a ideia de pertencimento racial, valorização da identidade e exercício da cidadania. 

Logo, isso causa o deslocamento do papel da passividade, de ser visto como objeto do outro, e 

oferta protagonismo sobre as próprias vidas.  

 O autor Stuart Hall (1997) alerta para o valor estratégico dos discursos de identidade 

perante o racismo, focando no jogo da diferença, na natureza híbrida da identidade e na 

diáspora, em especial, compreendida como um lugar onde se assume um entrelaçar de posição 

e contexto. É importante pensarmos nas articulações sobre identidade como algo que se coloca, 

também, como instrumento de autoafirmação, como ferramenta de poder. É uma tática de 

sobrevivência e autoconhecimento. 

 Nesse contexto, segundo Henriques (2002; p.7) a educação ocupa posição privilegiada, 

pois tem o peso sobre as chances de integração do indivíduo na sociedade e de sua capacidade 

de mobilidade ou ascensão social na sociedade brasileira. 

O Ensino Superior, para mim, oferece mais uma nova chance, uma arma pra que eu 
tente me colocar no mercado. É mais uma opção pra eu tentar me colocar no mercado. 
Infelizmente, o sistema pede isso, que você se qualifique e se qualifique cada vez 
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mais, porque, se não, vai ser deixado pra trás; pra mim, eu vejo como mais uma opção 
pra tentar me colocar nesse mercado de trabalho. Mas, preciso sinalizar que estar numa 
Federal são outros quinhentos, se for pra falar algo sobre, eu diria que é Emancipação, 
é um espaço que me ensinou a viver. Minha cabeça, enquanto mulher negra e pobre 
seria uma outra cabeça, se eu não tivesse ocupado esse espaço. Então, assim, as vezes, 
eu até penso sobre o quanto está difícil conseguir algo na área, mas, ao mesmo tempo, 
eu penso assim: caraca, hoje eu sou quem sou por muita contribuição da UFF. Vindo 
de onde eu vim, de uma família alienada, que também são vítimas dessa cultura 
alienante. Se eu não tivesse várias questões da pauta do feminismo, do movimento 
negro, seria muito menos forte se eu não estivesse na UFF. E para mim, a minha 
emancipação, mesmo que não completa, foi algo proporcionado no Ensino Superior. 
Mas a faculdade pra mim foi muito amorzinho, além do ensino, foi educação no 
sentido mais literal mesmo. 
 

 É latente a ideia de conhecimento como algo que reconecta o indivíduo com suas 

potencialidades e afeta-o de diferentes maneiras, as relações de poder , a sensação de 

pertencimento,a ideia de sujeito de entender-se como sujeito ativo no social.  

 O entendimento de que alguns acessos, as vezes, lhe são negados causam um 

contraponto justamente no que tange a possibilidade de subverter essas lógicas que ainda são 

vigentes. O olhar sobre a realidade da mulher negra. O negro brasileiro, no geral, enquanto povo 

está imerso na pobreza, nas periferias.  

A vida escrava continua até os dias de hoje. Sim, ela era escrava também . Escrava de 
uma condição de vida que se repetia. Escrava do desespero, da falta de esperança, da 
impossibilidade, de travar novas batalhas, de organizar novos quilombos, de inventar 
outra e nova vida. (EVARISTO, 2003. p.84) 
 

 E a lógica de entendimento sobre essa condição que atinge as pessoas pretas é agente 

impulsionador de ações que possam ser com um contraponto ao que é socialmente estabelecido, 

é a ideia de luta pela coletividade e pelo indivíduo. Reconhecer essas pessoas como sujeito e 

entender que, para além do grupo, existe a questão da realização pessoal. Estar em uma 

universidade é, também, sobre o poder simbólico que o conhecimento traz para o ser, sobre ter 

embasamento intelectual e teórico para concordar e discordar de algumas situações, posicionar-

se como pensante em um local social onde a imagem do preto é mais ligado ao trabalho físico, 

do que o intelectual. 

O entendimento sobre identidade e raça potencializam a ideia de coletividade, 

agrupamento e povo. A educação é vista como estratégia de humanização que aponta para 

algumas questões, cujo nosso interesse é trazer à tona, mesmo sem a pretensão de encerrar o 

assunto ou trazer respostas, mas com a intençāo de instigar uma reflexão crítica sobre o processo 

didático: é possível termos uma universidade diversa, mesmo em uma sociedade conduzida 

pelo machismo e racismo? A educação como meio integrante do processo de humanização, tem 
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sido uma experiência edificante? Quais e como os espaços de saber vêm sendo ocupados? Como 

a maior presença de mulheres negras na universidade é capaz de causar impactos na produção 

científica? 

 Nos baseamos no pressuposto de que o Movimento Negro enquanto forma de 

organização política e de pressão social, que inclui conflitos e contradições, é um dos principais 

pilares de ligação entre as mulheres negras, o Estado, a Sociedade, a escola e, 

consequentemente, a Universidade. Esse organismo sistematiza alguns saberes específicos da 

população negra ao decorrer de sua experiência social, cultural, política e coletiva. Entendemos 

que o atual contexto da educação sofre regulações do mercado e da ideia de racionalidade 

científica-instrumental, onde os saberes negros (que fogem do eixo europeu-branco) são 

transformados em ausências. Ou seja, o conhecimento sobre negritude ou que permeia essas 

vivências, de maneira história, são desvalorizados. Porém a presença de pessoas negras 

pressiona à inserção de saberes e conhecimentos mais diversos na academia.  

 A partir das falas, reconhecemos que há uma afirmação do eu, no ato de estar inserido 

na academia. Não só pela presença física em um espaço de disseminação de conhecido tido e 

visto como majoritariamente branco, mas pela ideia de construção da própria persona: mais 

autônoma, mapeando possibilidades e traçando, através da educação, um caminho mais 

favorável e um projeto emancipatório, como uma tentativa de se opor às mazelas ainda vividas 

pelo povo negro e construindo uma nova possibilidade de entendimento do real. Entendemos a 

ideia de emancipação como o processo de transformação social e cultural, onde luta-se pela 

capacidade de mudar os âmbitos que contextualizam a colonização, escravidão, racismo e 

desigualdades sociais e raciais. A comunidade negra em movimento seria, então, um 

contraponto às realidades ditas anteriormente. 

 A integração entre a educação na graduação e os processos educativos que se dão fora 

da universidade, nos movimentos sociais se configura como bandeira de luta dos setores 

considerados progressistas. Além disso, quanto mais aumenta a consciência da população pelos 

seus direitos, mas a educação é tomada na sua especificidade enquanto direito social. E indo 

além, como um direito social, que deve garantir nos processos, políticas e práticas educacionais, 

a vivência da igualdade social, da equidade, da justiça social aos diferentes grupos sociais e 

étnico-raciais. Nesse campo, várias organizações negras do século XX à aprendizagem da 

leitura e da escrita até o debate atual sobre as ações afirmativas na educação superior. Nesse 

complexo processo, experiências e saberes múltiplos são produzidos e ressignificados pela 
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população negra, o que impacta diretamente na vida das mulheres pretas e na forma com que 

elas produzem e decodificam o conhecimento. 

O movimento negro é, entre outras coisas, fruto de uma "negatividade histórica", 

segundo Barbosa e Santos (1994, p.46): O movimento negro se radica na tradição comum, ele 

busca da tradição dos elementos que permitam perceber-se a si mesmos. Ao mesmo tempo, ele 

é a afirmação da negatividade histórica. Ele é a busca de um outro em si mesmo, além da 

alteridade desse outro presente, que não é de si.  

 Quando observamos as maneiras como os negros se organizavam após a abolição da 

escravatura e depois da Proclamação da República, desde meados do século XX, a educação já 

era considerada um espaço prioritário de ação e reivindicação. Quanto mais a população negra 

liberta figurava na história com o status de cidadão (entendemos que esta situação é muito 

subjetiva, principalmente no contexto desigual pós abolição), mais os negros se organizavam e 

reivindicavam escolas que incluíssem sua história e cultura, o que repercute em todo desenrolar 

educacional e implica na forma com que esses lidam com o ensino superior.  

 Central ao processo de termos uma universidade mais plural é o reconhecimento de 

múltiplas diferenças reações das populações e dos sujeitos subalternizados à colonialidade do 

poder, conectando diversos lugares epistêmicos. Com a multiplicidade de vozes no sistema 

acadêmico, há um esforço para estabelecer um diálogo intercultural. 

 Precisamos de um locus de enunciação negro para se integrarem nesse diálogo pluri-

universal, de forma parecida com o que ocorreu nos departamentos de estudos étnicos, 

feministas, africanos e afro-americanos nas faculdades dos Estados Unidos, onde houve 

contratação de mulheres, negros, asiáticos, nativos americanos, tal qual a atração de estudantes 

com esses marcadores identitários . No Brasil, por causa das ações afirmativas que acontecem 

nas universidades públicas, existe o aumento da possibilidade de incorporar a experiência negra 

e indígena na produção do conhecimento e na busca para algumas questões sociais que 

enfrentamos. A partir deste locus epistêmico, podemos construir mais nuances de um 

pensamento menos colonizado e potencializar um diálogo intercultural com outros sujeitos que 

vivenciam processos de subordinação. 

Nesse emaranhado de preocupações de questões, os estudos sobre as relações étnico-

raciais projeta-se no espaço acadêmico e nos movimentos sociais, a ponto de interferir de forma 

concreta em políticas públicas e ações governamentais. De fato, essa constatação pode ser 
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compreendida melhor de acordo com o crescimento das lutas dos movimentos negros e da 

emergência de novas produções acadêmicas sobre questões relativas à diferença étnica, ao 

multiculturalismo e identidades culturais. 

 Quando falamos em raça e colonialidade no processo que constroi a subjetividade do 

subalterno e, consequentemente, nos acessos de determinados grupos à educação, estamos 

relacionando à questão racial para além dos fatores biológicos. Segundo Quijano (2007), é 

imprescindível pensar historicamente o que tange raça. A colonialidade é um dos fatores 

construídos no viés capitalista, se organiza em uma classificação racial e étnica da populaçåo 

mundial como pedra angular desse padrão de poder (QUIJANO, 2007, p.93). O autor explica 

que o conceito de raça é uma abstração e uma invenção que não tem a ver, necessariamente, 

com processos biológicos, No século XVI que se cria uma união entre cor e raça e, para ele, 

exerce papel crucial no capitalismo. 

 É importante entendermos como o processo de supervalorização do conhecimento com 

base europeia é, de fato, uma construção. O próprio conceito de raça atuou na inferiorização de 

grupos humanos não-europeus no que tange a produção da divisão racial do trabalho, do salário, 

da produção cultural e dos conhecimentos. Inclusive, por isso, Quijano alerta para a 

colonialidade do saber, entendida como a repressão de outras formas de produção de 

conhecimento não- europeias, que nega o legado intelectual e histórico de povos indígenas e 

africanos, minimizando-se à condição de primitivos e irracionais, pois pertencem a "outra raça." 

Logo, como vimos em alguns relatos, o fato de estar na academia, mas não se sentir pertencente, 

seja por dificuldades de manter-se nos espaços, seja por racismo "velado" ou estrutural, seja por 

falta de representatividade no corpo docente e discente é uma questão para as estudantes negras 

e, e é reflexo de um sistema social que ainda é racista.  

 A hegemonia epistemológica da modernidade europeia, que se reproduz um racismo 

epistêmico ou, como cita Grosfoguel (2007), sobre como a "epistemologia eurocêntrica 

ocidental dominante, não admite nenhuma outra epistemologia como espaço de produção de 

pensamento crítico nem científico" (GROSFOGUEL, 2007, p.35). Esse não reconhecimento da 

pluralidade dos saberes reforça a ideia do "outro"e a hierarquização do que é considerado 

conhecimento. Segundo o filósofo e psiquiatra Frantz Fanon, esse retrato do colonialismo está 

diretamente ligado à noção de não existência e à ideia do outro subalterno:  

Em virtude de ser uma negação sistemática da outra pessoa e uma determinação 
furiosa para negar ao outro todos os atributos de humanidade, o colonialismo obriga 
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as pessoas que ele domina a perguntar-se: em realidade quem eu sou? (FANON 
apud WALSH, 2005, p. 22).  

E também: 

O mundo colonial é um mundo maniqueísta. Não basta ao colonizador limitar 
fisicamente o colonizado, com suas polícias e seus exércitos, o espaço do 
colonizado. Assim, para ilustrar o caráter totalitário da exploração colonial, o 
colonizador faz do colonizado uma quinta-essência do mal. A sociedade colonizada 
não somente se define como uma sociedade sem valores (…) O indígena é declarado 
impermeável à ética, aos valores. É, e nos atrevemos a dizer, o inimigo dos valores. 
Neste sentido, ele é um mal absoluto. Elemento corrosivo de tudo o que o cerca, 
elemento deformador, capaz de desfigurar tudo que se refere à estética ou à moral, 
depositário de forças maléficas. (FANON, 2003, pp. 35-36). 

 
 Para construirmos um espaço acadêmico que valoriza os diversos saberes é necessário 

pensar a presença das mulheres negras nas universidades como parte de um projeto de 

emancipação epistêmica, que é a coexistência de diferentes epistêmes ou formas de produção 

de conhecimento entre intelectuais, tanto na academia, quanto nos movimentos sociais.Essa 

perspectiva requer um olhar sobre os enfoques epistemológicos e subjetividades subalternizadas 

e excluídas. Pressupõe interesse nas distintas formas de produção de conhecimento. 

Diferentemente do que ocorre ainda hoje, onde continua-se tendo como referência a construção 

de um pensamento eurocentrado, que parte das experiências e histórias marcadas pela 

colonialidade. 

 Trata-se, entre outras coisas, de questionar o conhecimento dominante e adotar outras 

histórias e modos de pensar, permitindo uma nova relação entre conhecimento útil e necessário 

na luta por um sistema educacional mais plural e antirracista. 

Manter um posicionamento crítico ao que temos como conhecimento pode oferecer 

possibilidades de propor diversos saberes num diálogo crítico com os conhecimentos e modo 

de pensar tipicamente associados ao mundo ocidental. Esse pensamento crítico pode se 

constituir desde a colonialidade e a ideia é que se crie novas comunidades interpretativas que 

ajudem a ver o mundo de uma perspectiva "outra". 

 Quando pensamos nas vivências na universidade de maneira mais plural, estamos 

falando, também, sobre a construção do conhecimento de e a partir de pessoas que sofreram 

uma experiência de submissão e subalternização, como uma proposta e projeto político que 

também buscam construir alternativas à racionalidade branca ocidental, e que lutam pela 

transformação social e pela criação de condições de poder, saber e ser plurais e diferentes. 

Assim, trata-se de um processo que pensa a questão racial como parte integrante na concepção 

da produção intelectual plural e diversa em contraposição à hegemônica monocultural e 
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monorracional de conhecimento, pois trata-se de enfrentar, visibilisar e transformar as 

estruturas e instituições que têm como horizonte de suas práticas e relações sociais a lógica 

epistêmica ocidental, a racionalização do mundo e do poder colonial. 

 As articulações das mulheres pretas na universidade e a própria presença individual 

delas funcionam, também, como uma práxis baseada numa insurgência educativa propositiva e 

não só educativa, onde, nesse caso, o termo insurgir expressa a construção e criação de novas 

condições sociais, políticas, culturais e de pensamento. Em outras palavras, é a concepção de 

uma noção de educação que se projeta além dos processos de ensino e transmissão de saber, 

que concebe às vivências acadêmica como política cultural. 

 Quando falamos de presença de mulheres negras na Universidade, estamos inserindo o 

âmbito cultural. Aspectos estruturais compõem as vivências concretas dos sujeitos, à 

variabilidade de formas de conceber o mundo, particularidades e semelhanças construídas pelo 

ser humano no decorrer do processo histórico e social. As mulheres e, também, os homens, por 

meio da cultura, estipulam regras, convencionam valores e significações que possibilitam a 

comunicação dos indivíduos e dos grupos. Por meio da cultura, eles podem se adaptar aos meios 

e transformá-lo. Segundo Rodrigues (1986, p.11), a cultura funciona como uma espécie de 

mapa que orienta o indivíduo em sua vida social. Ou seja, a presença e o conhecimento sobre a 

cultura negra exerce um peso sobre as outras etnias, no que tange o social.  

 Trabalhar e pensar na cultura negra como potência é considerar a consciência cultural 

do povo negro, ou seja, é usar, de maneira autorreflexiva, essa cultura pelos sujeitos. Significa 

compreender como pessoas negras constrõem e reapropriam suas tradições culturais no 

cotidiano e como isso orienta e traz inspiração para os negros da diáspora. 

Ainda dentro do âmbito cultural, estamos falando de mulheres pretas, e esse corpo preto 

adentrando espaços hegemonicamente brancos é carregado de significados. A figura corporal 

pode simbolizar diversas identidades sociais, transpassando a dimensão do indivíduo e do 

sujeito. Nas palavras do autor José Carlos Rodrigues (1986, p. 45), o corpo é uma representação 

da sociedade, portanto não há processo exclusivamente biológico no comportamento humano. 

Nenhum outro animal transforma-se corporalmente de maneira voluntária, já que essa é uma 

característica dos seres humanos. As transformações que os homens imprimem ao corpo, além 

de modificarem de acordo com cada cultura, também ocorrem a especificidade dos segmentos 

sociais dentro de um mesmo grupo. Por isso, a maneira de manipular o corpo e seus sinais e o 
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tipo de penteado podem significar hierarquia, idade, status e poder entre sujeitos de um mesmo 

grupo cultural ou diferentes grupos.  

Uma das entrevistadas relatou diretamente a questão corporal, citando a questão do 

racismo enquanto agente causador da "separaçāo"entre ela e a branquitude a partir dos olhares, 

da sensação de não ser ver vista como bonita e isso, entre outras coisas, ser visto como fator 

excludente. Alguns aspectos corporais, no contexto de uma sociedade racista, são tomados pela 

cultura. O corpo negro no contexto das universidades ainda é olhado com estranhamento, com 

um certa exoticidade,como diferente, seguindo a lógica de que esse é o "outro" e o padrão é o 

branco. A própria construção feita sobre a negra "lacradora" e estilosa, que usa determinados 

acessórios e vestimentas, que fala de determinadas maneiras, que são vistas como "aceitáveis" 

pela branquitude, bem como a exclusão feita a partir do olhar sobre o que é ou não belo, de 

acordo com signos sociais colonizadores e racistas. Esse "deslocamento" da ideia de belo para 

a de reprovável atua como estratégia para retirar do negro o status de humanidade, talvez seja 

esta uma das piores maneiras de o racismo se perpetuar, que transforma as diferenças inscritas 

no corpo em marcas de inferioridade. 

 Essas construções em torno da estética da mulher negra são como agentes que reforçam 

o lugar de exclusão, inclusive no que tange intelectualidade e vida acadêmica. Na construção 

das subjetividades sobre as representações da mulher negra, reforça-se a ideia de não 

pertencimento e, também, se fortalece a questão de busca por representatividade e, mais do que 

isso, a vontade de externar as vivências, firmar-se como agente reflexivo nesse meio. Repensar 

a intelectualidade subordinada à branquitude e usá-la para legitimar seu espaço na academia 

através de produções científicas e da presença ativa nesses espaços. Tal movimento, ao mesmo 

tempo que promove maior participação das mulheres pretas na academia, aponta, 

originalmente, sutis fontes de conflitos sociais. As relações interpessoais atestam as posições 

hierárquicas e desiguais entre brancos e negros, onde o racismo desumaniza o oprimido, mas a 

possibilidade de exercer o conhecimento científico faz o indivíduo reconhecer-se como agente 

potente na sociedade e reconhecer a sua dignidade enquanto sujeito. 

 Um ponto de atenção é pensar no paralelo coletividade e indivíduo: existem questões 

ligadas à construção da individualidade e sua ligação com a cultura e ancestralidade negra e a 

forma como essas trajetórias externam essas vivências. Como a intelectualidade atua na 

construção da performance do sujeito de maneira individual e como articula-se com esse 

indivíduo no âmbito cultural? 
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 Bell Hooks (1991) apresenta-nos a ideia de que formação de intelectuais negros/as, 

principalmente aos ligados aos vinculados do movimento negro, está ligada à ligação com as 

culturas negras e ao interesse em continuar essas trajetórias enquanto acadêmicos, trazendo 

mais criticidade aos contextos de vida e estudos dessas pessoas.  

Esse complexo movimento das mulheres negras construírem a coletividade e 

individualidade no ambiente universitário é, também, sobre reconhecer-se negra num espaço 

branco. Esse é um processo emocional, social e profundo, que extrapola os movimentos sociais 

e afeta o sujeito enquanto indivíduo. 

 Intelectuais negras publicam, fazem pesquisa, colaboram com qualidade na academia, 

mas muitas vezes, a presença dessas mulheres na universidade ainda é, entre outras coisas, 

sinônimo de luta, como quem diz: "nós temos direito a essa instituição". Porém, vale lembrar 

que a luta não vem de hoje e os espaços foram abertos por intelectuais que nos antecederam e 

percorreram o caminho da vida intelectual de maneira militante, no intuito de proporcionar essa 

experiência à outras pretas. 

 A vida na academia é fruto de um processo cultural produzido pelo sujeito na sua 

relação com o meio, com os semelhantes e diferentes, nas diversas formas por meio das quais 

esses indivíduos de educam e transmitem essa educação para as gerações futuras. É por meio 

da educação que, nesse caso, excede o processo de escolarização. Essa exerce um processo 

amplo, formador da nossa humanização, que acontece em diferentes espaços sociais: na família, 

na comunidade, no trabalho, nos grupos culturais, nos movimentos sociais, na escola, entre 

outros vários lugares.  

 É nessa visão do processo educacional e sua relação com a academia, cultura e 

sociedade - observada de uma forma mais ampla - que nos permite aproximar e tentar entender 

melhor os complexos caminhos que cercam a construção da identidade negra e sua articulação 

com os processos de formação intelectual e acadêmica. É também essa perspectiva que nos 

auxilia a compreender as consequências do acesso à intelectualidade em diferentes espaços 

sociais. 

Um padrão de poder que articula em diversas dimensões da existência social. 
Trabalho, subjetividade, autoridade, sexualidade, cultura, identidade, entre outras, são 
todas dimensões constitutivas de um pacote de múltiplas relações de poder, que 
imbricadas, servem à "colonialidade". Esta se vale, portanto, de hierarquias sociais, 
políticas, epistêmicas, econômicas, espirituais, linguísticas e raciais de dominação, 
operando em diversas escalas, desde a global atté a interação entre dois indivíduos 
[...]. Essas hierarquias estruturam as experiências de dominação e exploração que 
organizam as trajetórias desiguais de indivíduos e grupos nos diferentes contextos do 
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capitalismo. Não há, portanto, hierarquia entre hierarquias, já que todas elas são 
princípios ordenadores de relações sociais fundamentais para o capitalismo no mundo. 
Partindo disso, nossos esforços devem orientar-se para a compreensão das 
combinações e superposições de hierarquias definindo múltiplos eixos de 
subalternização e discriminalização. ( SANTOS, 2006, p.41) 

 

Logo, entendemos "espaços" como contextos interacionais, onde passado e presente 

coexistem com as relações raciais inseridas nas relações sociais e podem ser horizontalizadas 

ou verticalizadas, produzindo hierarquias e desigualdades. Para Santos:  

essa mistura entre momentos de horizontalidade e verticalidade é que permitirá que, 
a um só tempo, convivam na sociedade, uma representação de si própria como sendo 
uma "democracia racial" e a reprodução e a consolidação de desigualdades sociais 
baseadas em raça, o que deveria ser extirpado, se horizontalidade, integração e 
igualdade fossem princípios ordenadores das relações sociais vigorando em todos os 
momentos da construção do tecido social (SANTOS, 2006, p. 145) 
 

 Os processos classificatórios são complexos e determinam categorias e possibilidades 

de relações hierárquicas e de fronteiras invisíveis, que demarcam as relações hierárquicas e de 

fronteiras invisíveis, que delimitam experiências de espaço, um aprendizado necessário à 

manutenção de hierarquias e do racismo. Inclusive, ainda segundo o autor acima, "são 

construções ideológicas manifestas em indivíduos e grupos que permitem esta reprodução, 

expressões de colonialidade do ser nas relações sociais” (Idem. p.59)  

 Cada espaço social é constituído por processos que, ao decorrer da história, produzem 

em cadeia, não necessariamente cronológica, sujeitos que são diferentes entre si. Quando 

pensamos no uso dos espaços, também refletimos sobre as manifestações contemporâneas de 

resistência ao racismo, como ONGS que tratam questões de raça, os espaços ocupados por 

manifestações culturais negras, o espaço defendido e reivindicado por parlamentares pretos no 

Congresso Nacional e por intelectuais negras/os nas universidades. Todos esses são espaços de 

luta, de reivindicar lugares sociais e ver-se enquanto agente pertencente.  

 Na fala das mulheres entrevistadas, vemos que ver-se e reconhecer-se como negra é um 

questão que operacionaliza o agir contra o racismo. Inclusive, o lugar do ativista se dá através 

do entendimento sobre a situação da pessoa enquanto integrante de determinado grupo social. 

Intelectuais negros que estão na luta antirracista, como Lélia Gonzalez, Nilma Lino e Djamila 

Ribeiro, buscam atuar no campo acadêmico através da proposição de políticas de promoção de 

um conhecimento descolonizado, que rompa com os monopólios dos estudos e pesquisa sobre 

negros que toma como base um ponto de vista de intelectuais brancos. Como nas palavras do 

autor Santos. 
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Desse modo, participando do debate acadêmico, no interior das universidades públicas 
brasileiras, influenciando outros intelectuais negros e não negros no que diz respeito 
à luta por justiça e igualdade racial, defendendo ações afirmativas para estudantes 
negros ingressarem e permanecerem nas universidades brasileiras, especialmente as 
públicas, entre outras propostas, os negros intelectuais começaram a intervir na 
produção do conhecimento sobre a população negra brasileira e passaram a ser agentes 
que se reconhecem como sujeitos na e da produção do conhecimento sobre a 
população negra brasileira e passaram a ser agentes que se reconhecem como sujeitos 
na e da produção do conhecimento sobre relações raciais no Brasil. Mais do que isto, 
passaram a dar suporte acadêmico e científico às propostas de políticas de promoção 
da igualdade racial apresentadas pelos movimentos sociais negros, ampliando 
sobremaneira a luta pró-igualdade racial. 
(SANTOS, 2002, p.393) 

 

 Esse entre-lugar que designam ao negro, o da subalternidade e de invisibilidade social, 

o desconhecimento, o estranhamento causado ao verem negros em determinados lugares é 

resultado, também, do processo de negação da subjetividade dessas pessoas e do processo de 

não humanização, que legitimaria aos olhos do opressor, sua dominação, jugo e escravidão. 

Inclusive, os saberes dos negros escravizados foram vistos como primitivos, justamente com o 

intuito de desumanização da cultura negra, justamente com o intuito de desumanização da 

cultura negra e legitimando a branca, afetando a imagem do negro como ser pensante e 

dificultando o acesso à educação e cultura afro, resultando no processo de epistemicídio. A 

autora Sueli Carneiro, ao analisar o epistemicídio, no alerta para quanto essa ideia está ligada à 

internalização da imagem negativa atribuída ao negro na academia: 

[...] o epistemicídio permite-nos adentrar essas esferas em que a identidade negativa 
atribuída ao Outro, o é, particularmente no que respeita à sua incapacidade de elevar-
se à condição de sujeito do conhecimento nos termos validados pelo Ocidente, ou de 
ser portador de conhecimentos relevantes do ponto de vista dessa mesma tradição. Tal 
identidade negativa impacta-o de tal modo pela internalização da imagem negativa, 
socialmente atribuída, que o impele à profecia auto-realizadora que referenda os 
termos da estigmatização, ou o conduz à auto-negação ou adesão e submissão aos 
valores da cultura dominante. (CARNEIRO, 2005, p.277)  
 

O epistemicídio acaba por ser um instrumento de afirmação cultural ocidental, onde o 

"Outro" enquanto agente que elabora e produz conhecimento e legitima uma inferioridade 

intelectual essencializada nos propõe uma reflexão sobre a ausência e negação do negro na 

academia. 

Em 2001, Lima, então doutorando da UNB, relatou como em seu texto como foi vítima 

de racismo na academia. Seu relato, na época, ficou conhecido e impulsionou intelectuais 

brasileiros que tinham uma postura antirracismo a um posicionamento sobre o racismo 

estrutural na universidade: 
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[...] um esforço de entender e explicar porque as relações são como são e assumem 
devida forma. Minha voz subalterna fala então, apenas de uma opressão econômica 
racial, mas, também de um passado histórico de inacessibilidade a campos de saber  
e poder legitimados, da contenção de símbolos e valores negro-africanos, da restrição 
à palavra e da dificuldade do uso de categorias e conceitos que traduzam a minha 
experiência como intelectual negro na academia brasileira. (LIMA, 2001, p.284) 
 

Ainda, em tom de denúncia, Lima relata:  

É no meio académico, onde a presença negra não é nada naturalizada como a presença 
branca, que o sujeito negro se debate mais violentamente contra a negação da 
inferioridade atávica, a assimilação embranquecedora ou o estabelecimento de um 
confronto intelectual [...] no meio acadêmico brasileiro, o contra-discurso dos negros 
não gera o mesmo circuito de adesão e solidariedade, uma vez que incide diretamente 
sobre a questão da nacionalidade e ordenação do poder. (LIMA, 2001, p.311) 
 

 Entendemos que há crescente participação do movimento negro e dos sujeitos enquanto 

agentes sociais, porém é necessário, mas é necessário perguntar sobre o que mudou e vem 

mudando no decorrer dos anos, quais os caminhos estamos trilhando e o que temos adotado 

como forma de sobrevivência e subversão ao sistema racista. Além disso, é importante 

reconhecer as transformações através das políticas, movimentos sociais e militâncias que 

ocasionam as emergências de novas identidades e fortalecendo-as e, como, nas palavras de 

Stuart Hall, tornando-as "mais posicionais, políticas, plurais e diversas, menos fixas, unificadas 

ou trans-históricas" (HALL, 2006, p.87).  

 Pensando em uma realidade em que negros, sejam alunos ou docentes, muitas vezes 

não se enxergam e não são enxergados como cidadãos, é importante que a universidade construa 

um espaço que ofereça uma nova proposta cultural, que seja mais diversa e dinâmica, levando 

em consideração as complexidades sociais, além de centrada na troca e comunicação entre os 

diferentes, ou seja, um local de realidades plurais, que una saberes e conhecimentos diversos, 

na tentativa de promover uma sociedade mais igualitária. Portanto, uma universidade que vise 

resgatar a complexidade humana, onde particular e específico estejam coexistindo, construindo, 

então, um caminho para uma sociedade onde as culturas convergem de maneira mais justa.  

 Na vida da mulher preta, vivenciar a intelectualidade na academia é, também, sobre um 

encontro com outras realidades e possibilidades, é sobre expectativas sobre o que pode vir 

através do contraponto entre sobrevivência, luta e existência. E, ao que vemos nos relatos das 

entrevistas, é acerca de apoderar-se dos espaços de conhecimento, tentando legitimar suas 

pesquisas, trabalhos, estudos e a própria presença. Apoderar-se dos espaços é, também, sobre 

estrutura, pois se a academia não proporcionar entrada à essas mulheres, se não houver 
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condições para que elas estudem e se desenvolvam intelectualmente, todo o caminho torna-se 

mais complexo e exaustivo. 

Ainda sobre o quanto estruturalmente existem barreiras que impactam a presença da 

mulher negra na academia, Bell Hooks (1995) relata a dificuldade que as estudantes 

estadunidenses negras tinham para escrever seus trabalhos de conclusão de curso: 

Concentrando-me particularmente em negras que concluíram cursos universitários, 
mas o interromperam no estágio de escrever a tese final, descobri que eram as mais 
enredadas em sentimentos contraditórios sobre o valor acadêmico e/ou trabalho 
intelectual, e que esses sentimentos bloqueavam psicologicamente sua capacidade de 
concluir essa exigência final. (HOOKS, 1995, p. 471)  

 

O bloqueio psicológico que assola as mulheres negras se dá, entre outras coisas, pelas 

crenças enraizadas em nossa cultura, que reforçam o lugar de subalternidade à essas pessoas. O 

processo de desconstruir o pensamento sobre a própria capacidade intelectual não é simples, 

visto que é algo tão reforçado pelas discrepâncias sociais. Existe a necessidade de que a 

educação seja construída de maneira mais horizontal e intercultural integrando diferentes 

fazeres e saberes. Esse processo de interculturalização acontece quando há a valorização dos 

tipos de cultura e a busca por uma horizontalidade na importância que se dá a elas. A ausência 

dessa pluralidade de conhecimentos fortalece o processo de branqueamento e, mais do que isso, 

impacta na forma como mulheres negras se enxergam como sujeitos naquele sistema. Uma das 

maiores intelectuais negras brasileiras, Lélia Gonzalez sinalizou esse processo de 

"branqueamento" cultural através do desconhecimento sobre a própria história e algumas 

adequações para caber em determinadas caixinhas sociais: 

Quanto mais você se distancia de sua comunidade em termos ideológicos, mas 
inseguro você fica e mais você internaliza a questão da ideologia do branqueamento. 
Você termina criando mecanismos pra você se segurar, houve por exemplo uma fase 
que eu fiquei profundamente espiritualista. Era uma forma de rejeitar meu próprio 
corpo. Essa questão do branqueamento bateu muito forte em mim e eu sei que bate 
forte em muitos negros também (GONZALEZ, 1986, p. 9).  

 
Na Faculdade eu já era uma pessoa de cuca, já perfeitamente embranquecida, dentro 
do sistema. Eu fiz Filosofia e História. E a partir daí começaram as contradições. Você 
enquanto mulher e enquanto negra sofre evidentemente um processo de discriminação 
muito maior. E, claro que, enquanto estudante muito popular na escola, como uma 
pessoa legal, aquela pretinha legal, muito inteligente, os professores gostavam, esses 
baratos todos... (GONZALEZ, 1979, p. 202-203).  
 

Observando o discurso de Lélia sobre o embranquecimento social como uma das fontes 

de impacto sobre as vida das mulheres pretas, conseguimos relacionar com o discurso das 

entrevistadas. Ver-se como alguém "diferente" no espaço acadêmico reflete o quanto existe o 
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racismo estrutural que aflige e afasta essas pessoas, causando impactos psicológicos e a falta 

de acesso aos vários lugares sociais. Mas, a principal coisa trazida pela autora é justamente esse 

movimento de "afastamento"da cultura afro, por causa do processo de convivência com a 

branquitude e o quanto isso fica intrínseco em suas vidas a ponto de fazê-las internalizar essas 

experiências. Em um contraponto, conseguimos observar que a vivência da graduação e a 

convivência com outras pessoas pretas, seja por meio de coletivos, estudos sobre história 

negra/afro brasileira/africana ou até mesmo colegas e amigos negros ajuda no processo de 

autoconhecimento enquanto mulher preta, fortalecendo a noção sobre suas próprias histórias, 

ancestralidade, feminismo negro e assuntos afins. Como podemos observar na fala de Catarina, 

estudante da Matemática (Licenciatura): 

Quando eu entrei na UFF, eu tinha uma perspectiva e um olhar sobre mim, hoje meu 
pensamento é completamente diferente! Antes, eu não sabia nada sobre a minha 
história como mulher negra, apesar de já me denominar feminista, por exemplo. Mas, 
conversando com outras mulheres na faculdade, olhando o cabelo, até mesmo as 
roupas e acessórios, passei a repensar a minha presença naquele lugar. Eu tinha pouca 
consciência sobre raça, isso não era muito discutido na minha casa ou na escola, sabe? 
Eu cresci sabendo ser uma menina preta, mas não tinha muita noção do quanto a minha 
etnia impactava a minha vida. Pode parecer meio louco, eu sei! Eu entendia que existia 
racismo, mas não percebia essa questão como estrutural, como algo que fecha acessos, 
que dita lugares. Pra mim, racismo era mais sobre verbalizar coisas ruins, tipo chamar 
de "macaco", de "cabelo ruim". Hoje, entendo que existe um contexto histórico, que 
vem desde a época colonial e até hoje repercute em um abismo social entre brancos e 
negros. Esse entendimento aconteceu devido ao meu convívio com outras mulheres 
pretas lá na faculdade. Foi ouvindo as histórias, dividindo coisas da vida...que eu fui 
buscando conhecer sobre negritude. 
 

 A invisibilidade negra é marcada pelo não acesso: seja à saúde, educação, 

entretenimento e afins. O interesse por conhecer a própria história é, também, uma necessidade 

de adentrar novas realidades e, consequentemente, ter mais poder na sociedade. Não é 

conhecimento pelo conhecimento, é o conhecimento, entre outras coisas, pelas possibilidades 

que ele pode trazer de acessos a novos caminhos, seja o autoconhecimento, o financeiro e afins. 

O saber abre espaços. Estar em uma universidade pode significar abrir justamente essa estrada 

em prol de uma vida com mais oportunidades.  

 Uma das entrevistadas usou a palavra vingança, quando se referiu ao que o acesso à 

Universidade significou pra ela. A fala foi citada anteriormente, mas vale trazermos essa ideia 

agora para refletirmos na questão do acesso à intelectualidade como ferramenta de inserção na 

sociedade e, de certa forma, fuga. Quando a entrevistada diz: " Pra mim, ter o conhecimento e 

expertise que o ensino superior ia me trazer significava instrumento para vingança, a 

possibilidade de ir embora e não precisar mais voltar, criar novos objetivos e perspectivas", 
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refere-se a um contexto em que ela projetava o ingresso no ensino superior como algo que seria 

um divisor de águas: se antes ela vivia "presa" à uma realidade de mazelas, estar na graduação 

seria uma chance de sobrepor isso e subverter essa realidade. Não que fosse simples e fácil, ou 

que a possibilidade de ascender financeiramente fosse uma certeza. Mas, muito mais do que 

isso, a possibilidade de fazer escolhas quanto à própria vida era a grande questão. Subverter o 

que era tido como o lugar dessa mulher na sociedade, para ela funcionava, como revanche sobre 

o que era tido como realidade.Dentro dessa perspectiva, observamos que esse acesso à 

intelectualidade é, também, uma forma de experienciar as individualidades, um desafio. 

 A Dra. Patricia Hill Collins, professora de Sociologia na Universidade de Maryland e 

um dos principais nomes dos estudos sobre feminismo e gênero sob a perspectiva afro-

americana, sinaliza (1998: 2001) a importância de não esquecermos que "o posicionamento de 

um grupo em meio a relações de poder hierárquicas produz um desafio compartilhado pelos 

indivíduos destes". A autora, então, nos alerta para a necessidade de entender que estratégias 

individuais são importantes, mas não deve-se deixar de observar que as opressões acontecem 

sobre a coletividade, nesse caso, as mulheres pretas. Os grupos estão sujeitos socialmente à 

essas opressões e isso os atinge historicamente. A luta e contribuição de mulheres negras 

intelectuais e acadêmicas tornaram a academia mais próxima, no sentido de representatividade 

e da sensação de poder ocupar, mais próxima de outras mulheres negras. 

 Uma academia mais plural não se constrói apenas adorando autores ou conceitos 

chaves, mas reconhece que há algumas hegemonias que derivam do colonialismo imperial e 

reconhece que existem dominações coloniais e, ao mesmo tempo, busca a construção da 

intelectualidade de maneira mais diversa, legitimando e valorizando os diversos tipos de 

saberes.  

 Quando pensamos no processo das práticas e interpretações políticas e culturais que 

subvertem o colonialismo no intuito de formar conhecimentos mais plurais e a inserção de 

sujeitos marginalizados no contexto acadêmico estamos falando da restituição da fala e 

produção teórica e política de sujeitos que até então vistos como destituídos da possibilidade de 

fala e da modernidade centrada na Europa e imposta universalmente. Através da pluracidade de 

respostas críticas em forma de produção acadêmica e participação nos espaços de produção de 

saber enfrenta-se a hegemonia constituída promovendo o processo de construção de uma 

diversidade epistêmica. Logo, ressaltamos a importância da coletividade no esforço de ler, 

promover e trabalhar autores silenciados pela estrutura acadêmica, que ainda é, como já dito 
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anteriormente, muito embranquecida. Quando a academia é também tomada pelas vozes das 

mulheres negras, suas subjetividades, olhares, nuances e vivências, nos deparamos com um 

contexto de vozes mais múltiplas, sonhos que lutam contra a subalternidade, a desigualdade e 

estão na luta para promover transformações sociais.  

 Uma outra questão que emergiu na fala das entrevistadas e nos ajuda a pensar nas 

subjetividades é o orgulho, no sentido de felicidade, de poder estar em uma faculdade federal. 

Entendemos, através dessas falas, que existe um peso de satisfação pessoal em estar naquele 

espaço, esse sentimento é ressaltado na fala das entrevistas e remete à ideia de oportunidade. 

Como poderemos ver nas falas a seguir: 

Eu vejo o meu ingresso na UFF como um momento de tentar dar o meu melhor, de 
tentar produzir o máximo de coisas, de me juntar com outras manas pretas e 
ocuparmos, de fato, a academia. Acho que esse pode ser um divisor de águas na minha 
vida....vejo tudo isso como uma grande oportunidade. Ainda mais, se tratando de uma 
federal, dá ainda mais peso no currículo. Eu pretendo não parar por aqui! Quero seguir 
carreira acadêmica e, se tudo der certo, fazer seguir aqui na UFF . (Alice, 24) 

 
Sendo muito sincera, eu não me via em outra faculdade, além da UFF. Esse sempre 
foi meu sonho, desde criança. Claro que se eu não conseguisse passar e rolasse vaga 
em outra faculdade, eu iria. Eu reconheço que há outras instituições boas, públicas e 
particulares. Mas, no meu caso, além de enxergar valor na qualidade de ensino e 
viabilidade de me manter estudando e pesquisando, devido a incentivo com bolsas e 
afins, tem a questão de ser relativamente perto de casa, já que moro em Niterói, o que 
minimiza custos. Eu acho uma faculdade muito completa e tem o peso de ser uma 
federal, né? Acabei conseguindo unir o útil ao agradável. (Nataly, 36) 
 

Meu sonho é que mais mulheres negras tenham acesso ao ensino da UFF, que possam 
se dedicar a pesquisa e tenham tempo de desfrutar do que a universidade pública 
oferece. (Josy, 24) 

 

Entendemos que essa sensação de satisfação está ligada às relações de poder que se 

constroem a partir da ideia de estar nessa instituição, que estão diretamente ligadas à 

representação, onde a identidade se conecta a essa noção de poder. Para Silva (2000), a 

delimitação da identidade não está separada dessas relações, mas traduz-se em declarações de 

pertencimento, é sobre quem está incluído ou excluído daquele sistema, produzindo a distinção 

entre o "nós" e "eles". Essa delimitação de espaços requer a incessante afirmação e reafirmação 

das relações de poder. E estar inserido nesse contexto representa, entre outras coisas, a ideia de 

"conseguir" e/ou "esse lugar também é meu". Além da questão de ocupar espaços, é sobre ver-

se como peça pertencente àquele lugar de conhecimento, é como afirmar a intelectualidade. 

Entender-se como mulher preta em um espaço de saber que, como toda a estrutura social vigente 
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no Brasil, privilegia a branquitude, é um dos agentes que auxiliam no posicionamento em tentar 

valorizar culturas mais plurais nesses lugares e uma produção de conhecimento mais diversa. 

 A identidade racial é processual, não é algo estático, mas envolve questões que são de 

foro íntimo, como as relações familiares, até a socialização com outros espaços sociais. Pensar 

a construção de identidades é buscar entender que esse processo dá-se em determinados 

contextos sociais, históricos e culturais. Ao pensarem em suas trajetórias, todas as mulheres 

entrevistadas não citaram as nuances de cor ( mulata, moreninha, morena, etc) e se nomearam 

como mulheres negras. Olhar para as vivências reforça a própria imagem como sujeito e 

entendimento sobre seu lugar social e como é vista. As entrevistadas falam de suas experiências 

marcadas pelo racismo estrutural, entendendo esse processo de raça como algo que vai além da 

cor da pele especificamente, mas é retratado, entre outras coisas, pela forma como são 

enxergadas na sociedade, o racismo e afins. Essas mulheres pretas ao adentrarem o ensino 

superior, "saíram do que era o seu lugar", do lugar social racista que lhes é estruturalmente 

destinado para ocupar um lugar de status social ligado diretamente a um importante instrumento 

de inserção social: o saber. 

 Existe a vontade, vinda das mulheres negras, de que as mesmas narrem suas próprias 

histórias, enxergando-se como sujeitos ativos na sociedade, sobrepondo o constante papel de 

"objeto" nas pesquisas acadêmicas. Como nas palavras de Patricia Hill Collins (2016): 

A insistência de mulheres negras autodefinirem-se, autoavaliarem-se e a necessidade 
de uma análise centrada na mulher negra é significativa por duas razões: em primeiro 
lugar, definir e valorizar a consciência do próprio ponto de vista autodefinido frente a 
imagens que promovem uma autodefinição sob a forma de “outro” objetificado é uma 
forma importante de se resistir à desumanização essencial aos sistemas de dominação. 
O status de ser o “outro” implica ser o outro em relação a algo ou ser diferente da 
norma pressuposta de comportamento masculino branco. Nesse modelo, homens 
brancos poderosos definem-se como sujeitos, os verdadeiros atores, e classificam as 
pessoas de cor e as mulheres em termos de sua posição em relação a esse eixo branco 
masculino. Como foi negada às mulheres negras a autoridade de desafiar essas 
definições, esse modelo consiste de imagens que definem as mulheres negras como 
um outro negativo, a antítese virtual da imagem positiva dos homens brancos. 
(COLLINS, 2016, p. 105 apud RIBEIRO, 2018, p. 26) 

 

Não é nosso intuito, nesse trabalho, aprofundar as discussões sobre objeto X sujeito nas 

produções acadêmicas, mas é importante ressaltarmos o constante trabalho dessas mulheres em 

produzir material intelectual e inserir-se na academia de maneira ativa, tentando contrapor a 

ideia de ser o "outro", mas adentrando e ocupando os espaços, valorizando suas próprias 

vivências. É necessário entender, também, que apesar do apelo pela coletividade que as 

narrativas de e sobre mulheres pretas têm, também existe um olhar para si mesmas, enquanto 
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indivíduo e suas subjetividades. A mulher negra também é um sujeito, um agente individual, 

um exemplo é quando quando as mulheres citam o momento de autoidentificação enquanto 

mulheres negras, apesar de muitos aspectos tenderem à coletividade ( como o reconhecimento 

sobre o racismo estrutural), alguns outros são resultados de vivências pessoais, experiências 

que excedem o coletivo.  

 Existe um cenário singular sobre as experiências e também há certas questões que 

acabam sendo compartilhadas grupalmente. A variedade que existe entre as mulheres negras, 

tais como classe social, localização, faixa etária, orientação sexual e afins constroem as 

individualidades dessas pessoas, proporcionando diferentes formas de decodificar alguns 

temas. O fato de não ser historicamente vista como sujeito coloca as mulheres negras, muitas 

vezes, em patamar de dualidade: ou isso ou aquilo, insere-as em "caixinhas sociais", 

desconsiderando suas individualidades.  

 Ser mulher negra na academia envolve, também, deparar-se com situações diferentes 

do que as pessoas privilegiadas têm, ou seja, vai além das questões comuns inerentes ao trabalho 

intelectual. Essas nuances sociais que fazem com que essas mulheres lidem com questões 

diferentes das brancas ou dos homens, por exemplo, relaciona-se com o que Schutz, na 

sociologia, nomeia como "estrangeiras": 

O estrangeiro...não compartilha as suposições básicas do grupo. Ele se torna 
essencialmente o homem que tem de questionar quase tudo que parece inquestionável 
aos membros do grupo abordado... Para ele, os padrões culturais do grupo abordado 
não têm a autoridade de um sistema testado de receitas... porque ele não participa da 
tradição histórica vívida pela qual o grupo tem sido formado. (SCHUTZ, 1944, p.502) 
 

 Ser "estrangeira" é justamente sobre contrapor a hegemonia através dos discursos, sair 

dos lugares comuns e, principalmente, enxergar e questionar coisas que não aparecem aos olhos 

de de quem não está inserido em algumas realidades. Vale ressaltar que mulheres negras não 

necessariamente enxergar como estrangeiras, visto todo o processo histórico que vivenciamos, 

a colonização, o embranquecimento cultural e social. A autora Patricia Hill Collins, ressalta o 

ponto que mulheres negras podem pensar como de "costume ", mas também podem questionar 

os padrões já existentes. Mas, para elas, a trajetória de questionamento pode ser mais denso, 

pois elas se deparam com observações humanas extremamente interpeladas pelo homem 

branco, sendo esse o centro da análise e a mulher preta acaba ficando à margem. 

Há muito tempo, a branquitude molda a sociedade, o que é prejudicial à vivência de 

mulheres negras, agindo como uma força que as desumaniza essas pessoas. Patricia Hill Collins 
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exemplifica de maneira precisa a forma com que as mulheres negras acabam ficando 

desamparadas: 

Por exemplo, mulheres negras teriam de aceitar certas suposições fundamentais e 
autodepreciadoras: os homens brancos são mais dignos de estudo porque são mais 
plenamente humanos do que as outras pessoas; o pensamento de oposição dicotômico 
é natural e normal. Ainda mais importante: as mulheres negras teriam de agir de 
acordo com o seu lugar em uma visão de mundo de homens brancos. Isso implica 
aceitar a própria subordinação ou arrepender-se do acidente de não ter nascido branca 
e do sexo masculino. (COLLINS, 2016, p.29) 
 

 Acima, Collins exemplifica signos sociais que oprimem mulheres e acabam por inserir 

essas problemáticas na sociedade, como se fosse algo inerente. Exemplo: é comum pessoas 

negras ocuparem posições subalternas na sociedade. Também, como vimos anteriormente, 

famílias pretas são estatisticamente mais pobres. O quanto isso gera de comoção, no sentido de 

inquietação, à branquitude? Isso faz-nos refletir no quanto próprio cenário acadêmico reflete 

essas nuances, do quanto a não presença de mulheres negras foi, por anos, naturalizada.  

 Quando essas mulheres pretas se reconhecem como tais, muitas vezes, reafirmar seu 

lugar na academia é como um mecanismo de sobrevivência, como uma necessidade e/ou 

vontade de aprofundar essa reflexão sobre negritude, papeis sociais e produção intelectual, ao 

invés da repetição sistemática de modelos que nos eram e são oferecidos pelo sistema racista, 

numa contra perspectiva aos problemas propostos por essa lógica que as incomoda e que emerge 

do período escravocrata. 

 Esse processo de reconhecimento é importante internamente, inclusive para assumir a 

própria fala na academia. Esse lugar de consciência revela o que estava no esquecimento ou foi 

encoberto socialmente e desperta para a luta, numa espécie de enfrentamento social, que 

envolve a intelectualidade e a própria percepção como indivíduo. A participação da mulher 

preta na academia é fruto, também, da luta das mesmas para terem autonomia sobre seus 

próprios corpos, intelectualidade e participação política, resultando na conquista de direitos e 

maior presença nesses lugares. Há especificidades que emergem da cena preta intelectual que 

visam equiparar a presença negra e branca nas Universidades e organizam-se em prol disso. O 

processo de entender-se como mulher preta intelectual é mergulhar em profundas águas com 

inúmeras nuances que constroem suas identidades transformando-as, também em sujeitos 

políticos naquele espaço. Isso faz parte do processo de construção do entendimento, de que na 

participação em locais de disseminação de conhecimento, a busca pelo protagonismo na 

sociedade exigem ações que estendam às questões sociais. 
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 Toda a batalha pelo reconhecimento e afirmação identitária representa para as mulheres 

negras, uma luta histórica que demandou ações das mulheres do passado e as do presente em 

prol de ultrapassar as barreiras da exclusão social. Tudo isso possibilitou e vem possibilitando 

que essas pessoas acessem a intelectualidade. Mas, fica a questão: nesse processo, o que se 

perde no quesito saúde emocional e física. O racismo, acompanhado do sexismo, são tão 

pesados que impulsionam as mulheres a prosseguir rumo ao desejo de liberdade que lhes é 

historicamente negada. O protagonismo feminino orienta-se, também, pelas emergências de 

articularem-se no intuito de construírem novas perspectivas, onde a mulher preta seja mais 

humanizada, tenha seus direitos preservados e consiga transitar e ocupar dignamente diversos 

espaços sociais. 

 Resumidamente, podemos dizer que a presença das mulheres negras na academia tem 

se formado em uma força que contribui para estimular mudanças nas construções intelectuais e 

acadêmicas no Brasil. O reconhecimento das obras e produções dessas mulheres, o esforço em 

proporcionar esse acesso a outras negras e estabelecer diálogos que produzam sentido dentro 

daquelas realidades ajudam a promover esse movimento que fortalece a existência no ambiente 

universitário, auxiliando no reposicionamento das estruturas sociais dentro desses ambientes. 

 Sobre esses aspectos, entendemos que essas organizações dialogam com a noção de que 

a categoria mulher não é universal, portanto quando falamos das negras, levamos em 

consideração que há questões sociais que influem nas dificuldades e barreiras que elas 

enfrentam; a noção de que sexismo e machismo são fatores que colocam essas pessoas em 

situação ainda mais vulnerável, dadas as estruturas sociais vigentes; o reconhecimento de que 

precisa-se atender demandas específicas desses grupos desprivilegiados, bem como enxergar o 

racismo como um dos fatores que impulsionam as desigualdades sociais sofridas no Brasil, o 

reconhecimento sobre a conexão entre raça e pobreza no país e o quanto essa questão impacta 

na educação, o entendimento do quanto a branquitude, enquanto estrutura privilegiada, opera 

violentamente sobre as pessoas não brancas, a partir de suas vantagens e da manutenção das 

mesmas. A abordagem desses pontos por quem faz parte do meio contribui para o 

aprofundamento das questões democráticas e igualitárias, sobre as quais estão inclusas gênero 

e raça como critérios pertencentes à construção de novas realidades. 

 A mesma lógica racial e de gênero não se dá apenas no contexto dos alunos no dia-a-

dia na academia, mas está presente no decorrer da carreira docente, pois a universidade não é 

um campo de neutralidade, todo aquele espaço está imerso na lógica racista. A universidade 
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atua, também, como um local de conflitos e contradições. O racismo faz parte da cultura do 

Brasil, logo está presente nas relações docentes - discentes. 

 Tratar a dificuldade de acesso ao ensino superior apenas por um viés das desigualdades 

econômicas, sem fazer o recorte por raça e gênero. traz um olhar reducionista, pois existem 

variadas relações naqueles contextos que são passados não apenas por uma ótica classista, mas, 

é, também, a luta de mulheres e da comunidade preta. A luta das mulheres negras se depara 

com muitas práticas racistas no dia-a-dia, pois os valores e imaginários sociais, a cultura e as 

concepções legitimam essa prática. Remetendo às teorias que legitimam esse processo e estão 

completamente presentes atualmente e permanecem com força social entre a branquitude, 

principalmente. Todo esse imaginário fortalece a ideia do negro como incapaz intelectualmente, 

o olhar para o negro como alguém primitivo, ainda é retrato, entre outras coisas, da política de 

branqueamento que se apoia, também na teoria da inferioridade biológica e intelectual de 

pessoas negras. Essa alusão à primitividade da pessoa negra pode ser vista desde a escola, onde 

nas festas escolares valorizam e enaltecem a cultura branca e deixam as referências brancas e 

indígenas de lado. 

Mesmo que estejamos em um momento de muitas discussões sociais sobre racismo, 

ainda há muitas teorias que privilegiam a cultura branca e europeia presentes na nossa prática 

social. Logo, é importante que educadores trabalhem a cultura afro desde a escola, a fim de que 

o processo e trajeto rumo à vida acadêmica seja com maiores possibilidades e referências mais 

plurais. Essa questão é importante, inclusive, para que o processo de legitimização da mulher 

negra na academia seja fortalecido.Entendemos que o lugar de pertencimento está diretamente 

ligado e enraizado ao processo cultural. Logo, para um movimento de compreensão de que 

pessoas negras devem ter direito à educação, é necessário, desde o início da vida estudantil 

entendamos que os negros são sujeitos sociais e, assim como todos, devem ter direito de acessar 

a educação. A relação entre educação e cultura é fortalecida nas práticas e propostas de políticas 

públicas propostas pelo movimento negro no Brasil, que buscar contribuir e lutar para que o 

sistema educacional seja mais abrangente. A reflexão sobre crenças, valores e comportamentos 

são cruciais para entendermos o racismo como parte de uma estrutura que assola a sociedade. 

 O racismo se mostra forte no âmbito educacional desde a base, que é a escola: negação 

da cultura afro-brasileira e africana e desvalorização da estética negra e das presença desses 

corpos nos ambientes. Discutir sobre a questão racial implica em colocar em cheque o status 

quo e buscar contestar as estruturas de maneira mais densa, opondo-se ao mito da democracia 
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racial e entendo que há a necessidade de complexificar esses processos. O país possui uma 

extensa história de negação das disparidades raciais, onde mesmo com as profundas diferenças 

entre as oportunidades de brancos e negros, o mito da democracia racial influenciou as relações 

entre a branquitude e as pessoas negras. Esse processo potencializa uma certa miopia quanto às 

relações raciais no Brasil. 

 Como a linguagem dos brancos acadêmicos é a mais intensamente vigente, as pessoas 

pretas acabam, por vezes, seguindo essa linha no intuito e, em alguns casos, de forma não 

proposital, aprendendo e seguindo esse padrão, para ter acesso à pesquisa, grupos de estudos, 

eventos e afins, onde circulam as interações formais que dependem da decodificação e 

proximidade com esses signos do ethos academicista. 

 O imaginário acadêmico se dá também por um viés de progresso, onde estar e pertencer 

a esse ambiente agrega capital social. Mas, como falar de progresso, se o negro e pobre, foram 

severamente excluídos desse processo e suas tradições culturais e ancestralidade africana, foram 

vistos como "arcaicos" e/ ou inferiores.  

 Assim como reconhecemos intelectualmente a relevância e contribuições de 

intelectuais e feministas pretas norte-americanas, como Patricia Hill Collins e Angela Davis, 

também entendemos a importância de salientar as inúmeras intelectuais brasileiras, como Sueli 

Carneiro, Giovana Xavier, Jurema Werneck, Lélia Gonzáles entre tantas outras que são agentes 

intervencionistas nas estruturas político-acadêmicas decoloniais e pensam a condição das 

mulheres pretas na sociedade brasileira dentro de uma perspectiva de antirracista, partindo do 

lugar epistêmico dessas pessoas nessa sociedade. Entendemos que é crucial o registro e análise 

das interpretações e práticas político-culturais que visam ressarcir o lugar de fala e produção 

teórica/intelectual dos quais tinham sido destituídos. Quando enfatizamos, estudamos, relemos, 

evidenciamos essas pessoas que ajudam a construir esses caminhos acadêmicos mesmo entre 

os percalços da colonialidade, ou seja, trabalham como integrantes de vozes plurais que lutam 

contra o lugar de marginalização social e buscam construir um ambiente de equidade e 

valorização da negritude. 

 Dentro dessas perspectivas negras, o reconhecimento das plurais e heterogêneas 

diferenças estruturais, bem como as diversas e reações das populações e sujeitos 

subalternizados à colonialidade. O processo de dominação colonial funciona como um conector 

de vários lugares epistêmicos. Precisamos ir além da epistemologia cunhada por homens 

brancos que acabam por produzir um lugar de invisibilidade do outro, estruturalmente falando, 
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pois esse lugar ocupado pela branquitude e, obviamente, um local de sobreposição à população 

minoritária no quesito direitos. 

 Com a presença de pessoas negras no contexto acadêmico, as narrativas sobre 

existências e vivências negras também ganhou multiplicidade. Essas pessoas inseridas em 

diversos cursos, estimulam diversas discussões e assuntos, inclusive, como levantado pelo 

antropólogo, Alex Ratts (2011), as pessoas pretas trazem a discussão (sobre negritude) para o 

espaço acadêmico para além do patamar das ausências sobre a história da África e da população 

negra no Brasil. 

 Vale pensar que nesse processo, apesar das inserções de aspectos culturais da cultura 

negra e a própria presença como lugar de autoafirmação, ainda assim, existe ( no quesito de 

conseguir transitar nos espaços) a questão de reproduzir signos da branquitude, porque este 

ainda é que é vigente e para ter acesso a determinados espaços, ainda é um dos caminhos: 

É preciso aprender a linguagem acadêmica branca, já que o acesso a pesquisa, aos 
grupos de discussão, às informações e os dados do saber disciplinar que apenas 
circulam nas interações depende da absorção e da desenvoltura no manejo desses 
códigos secretos do ethos acadêmico. (CARVALHO, 2003, p. 185-186)  
 

 O lugar de pertencimento na academia passa pelo processo de entender como se dá a 

entrada e manutenção das vivências nesse sistema. Quando falamos que " é preciso aprender a 

linguagem acadêmica branca", é sobre o fato de que os signos que vêm da branquitude europeia 

ainda regem a Universidade Brasileira, o que influencia nos formatos como os materiais e 

trabalhos são produzidos e enviados. Não é uma invisibilização dos esforços em tornar o ensino, 

a produção e o ambiente intelectual mais plural, mas é sobre a estrutura que ainda é forte e 

como entrar nesses espaços acaba passando pelos formatos de hierarquia. Esses signos de 

produção acadêmica e até a presença negra na academia, se dão também, pelo que negocia-se 

no percurso. As pessoas pretas, principalmente as do movimento negro fazem o movimento de 

questionar esses processos nos campos objetivo e subjetivos. E quando se é mulher preta, essa 

reivindicação de espaço é uma luta também contra machismo e racismo. 

 A presença do povo preto, a militância, a corporeidade, os saberes, as políticas 

afirmativas e maior participação de intelectuais/pesquisadores negros nos debates sobre 

educação, raça e racismo ajudam a garantir os direitos da população negra e, além disso, 

endossam a relevância dessas pessoas na sociedade, principalmente no que tange o tema raça: 

Agora, os intelectuais, os pesquisadores e os ativistas do movimento negro são 
chamados a opinar. Os saberes políticos construídos e sistematizados pelo Movimento 
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Negro entram em ação, dialogando com outros saberes e ignorâncias. Há o 
reconhecimento de que negras e negros são sujeitos políticos e de conhecimentos e 
têm competência para falar sobre a questão racial no Brasil e sobre os mais variados 
temas. Essa competência e esse conhecimento são relevantes e válidos para a 
formulação e implementação de políticas públicas no Brasil. (GOMES, 2017, p.73) 
 

Absolutamente todas as mulheres entrevistadas para este trabalho afirmaram que estar 

na UFF foi um ponto importante intelectual e socialmente. É justamente esse lugar de 

pertencimento, de autoafirmação e de reivindicação de espaços sociais que auxiliam na 

construção da imagem da intelectualidade, de como essas pessoas serão recebidas em diversos 

contextos.  

 O peso da intelectualidade e de estar em uma instituição respeitada são elementos que 

também são ferramentas de legitimação social e racial, é ver-se como potência e como um 

agente que percebe e tem ciência das estruturas racistas, mas entende a produção de 

conhecimento como um lugar que possibilita novos locais sociais. Há a ideia de que a 

intelectualidade funciona como um mecanismo que ajuda na subversão à subalternidade. Não 

que as mazelas não estejam ali presentes ou que minimize o racismo estrutural, mas a educação 

superior é vista como uma espécie de passaporte para alguns acessos a lugares de poder, como 

uma chance de transformação na vida dessas mulheres. 

 Dentro de todo esse contexto de vida acadêmico, o ativismo das mulheres negras no 

campo do conhecimento, tem desencadeado reflexões e ações políticas, mas também a ideia de 

que raça é uma questão social a ser analisada para compreensão de várias esferas que constroem 

as desigualdades sociais no campo da produção científica e que impactam diretamente na 

estrutura de formação universitária. 

 Ver-se no lugar de intelectualidade, pertencente à academia é, também, um aprendizado 

pessoal para essas mulheres, que comumente enxergam a si mesmas e as suas semelhantes em 

lugares marginalizados. Dentro do campo acadêmico, a pluralidade de saberes, o deslocamento 

da ideia de conhecimento eurocentrado contribuem para uma construção intelectual mais justa 

e equalizada. A estética da mulher preta conta uma história de resistência e de busca pelo 

reconhecimento de seu lugar nas ciências considerando a educação como um dos organismos 

que contribuem para uma sociedade antirracista, pois durante anos o corpo preto foi e, ainda é, 

marginalizado e marcado pelo processo de colonização. Logo, esse lugar de produção e acesso 

ao conhecimento é, também, uma possibilidade de galgar novos lugares sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Entendemos que existe a ideia de lugar de poder através do acesso ao ensino superior 

na UFF. Não é somente sobre a possibilidade de ascensão social e financeira, mas do capital 

social envolvido em estar na instituição. O jogo entre a possibilidade de ascensão e a 

reafirmação sobre a intelectualidade fortalecem a construção imagética que a mulher preta tem 

sobre si mesma. 

 A compreensão sobre os conhecimentos produzidos, articulados e sistematizados por 

mulheres pretas tem o viés de subverter a hegemonia educacional e construir um sistema mais 

igualitário, onde as vivências e práticas dos sujeitos são mecanismos que também atuam dentro 

da luta por uma descolonização do conhecimento. 

 No acesso dessas mulheres à Universidade, participar dos espaços não precisa ser 

necessariamente travar conflitos, apesar do impacto que a própria corporeidade negra exerce 

nesse lugar que é hegemonicamente branco e europeizado, as vivências podem ser em forma 

de pontos de contato e a transitação entre diversos movimentos sociais/ nichos e mobilizações 

gerais. A participação dessas mulheres na academia destaca a produção de racionalidades que 

produzem saber construídos, também, pelo mix de razão, sentimentos, desejos, conflitos, lutas 

sociais e aprendizados. 

 A presença da mulher negra na academia também representa transformar educaçåo em 

processo emancipatório, levando em consideração a questão da ancestralidade, que é um 

assunto cada vez mais presente na fala dessas pessoas e que é fruto, também da maior abertura 

para os estudos sobre a história do povo preto. Entender sobre o próprio passado funciona como 

tomar as rédeas de sua própria história através do conhecimento. A produção da intelectualidade 

negra se coloca diretamente contra os processos de colonização, se coloca como questionador 

das interpretação eurocentrada de mundo e conhecimento científico. Essa mulher vem 

ocupando um lugar de luta, mas, também, de questionamento. 

 Tratando das vivências dessas mulheres enquanto agentes pertencentes a uma 

coletividade, algumas discussões emergem, tais quais: as estratégias de conhecimento 

desenvolvidas pela população negra no Brasil, levando em questão gênero, as relações raciais, 

africanidades, ancestralidade, religiões de matriz africana, saúde da população preta, violência 

e antirracismo. Elas também são ativas em movimentar as teorias e interpretações críticas sobre 

raça no campo acadêmico, elaborando interpretações críticas sobre a população pobre e 
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favelada, por exemplo. A questão de classe, também, é muito presente nessas narrativas, já que 

a pobreza é uma realidade dentro de grande parte da população negra.  

 Quando dentro do sistema acadêmico, as articulações dessas mulheres se dá muito em 

virtude da participação grupal, com o intuito de fortalecimento racial e intensificar a relação da 

preta consigo mesma, é um entrecruzamento entre as subjetividades do eu e o grupal focado em 

raça, onde esses dois pilares coexistem e integram as vivências dessas pessoas. É comum 

vermos articulações no que tange educação: workshops, cursos, debates, rodas de conversas e 

afins são alguns exemplos. 

 Com limites, avanços, reivindicações históricas sobre os direitos à uma educação mais 

culturalmente plural, o movimento negro exerce um papel notório e as mulheres negras são, 

historicamente, peças fundamentais no fronte de luta. A participação dessas pessoas na UFF e 

em tantas outras instituições de ensino atua no processo de ressignificação e politização sobre 

raça levando a mudanças nas estruturas do sistema educacional, como o próprio sistema de 

cotas, que é fruto de muita luta do povo preto em prol da Igualdade Racial, a partir, também, 

do acesso à educação. 

 No caminho de construção da intelectualidade existe uma busca pela humanização do 

oprimido, uma questão ética, onde a educação entra como um dos pontos altos das tensões, 

como o cerne da luta para alcançar e galgar possibilidades de uma vida mais digna. 

 Sobre as nossas entrevistadas, entendemos que estar na Universidade Federal 

Fluminense é, sobretudo, um encontro com elas mesmas, enquanto mulheres negras. É estar 

frente a frente com as mazelas e fragilidades, mas através da educação receber mais chances e 

possibilidades de emancipação através do poder intelectual. Além disso, é um encontro com a 

ancestralidade e história através do aprendizado coletivo com outras mulheres negras, mas, 

também, é deparar-se com a branquitude dominante. Além disso, o relato dessas mulheres 

mostra-nos a família como um ponto importante, principalmente por um viés de dar orgulho 

pra quem nunca teve a oportunidade estudar em uma universidade federal ( a instituição 

funciona como um agente de status), mais uma vez, a coletividade, dessa vez por um olhar de 

"família"aparece fortemente e remete, mais uma vez, sobre o contraposto entre o indivíduo e o 

coletivo. A noção de povo é muito presente entre as pessoas pretas, inclusive no âmbito 

intelectual, ainda mais quando falamos de mulheres.  
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 Entendemos que essa pesquisa aponta para a construção de uma intelectualidade que 

entende o viés identitário como um dos agentes que dialogam com sua participação na 

universidade, em busca de uma educação mais igualitária. Percebemos que as mulheres negras 

vem buscando sobrepor a lógica subalterna através da educação e entendem isso como uma 

necessidade comum que precisa estender-se à outras como elas. A UFF para essas pessoas 

funciona como um válvula motriz para o autoconhecimento e pertencimento social e, que além 

das articulações coletivas, o "Eu" e as experiências em torno do indivíduo são importantes e 

cruciais para essa mulher no seu contexto social. A produção acadêmica, a presença em uma 

federal são agentes que, para elas, funciona como um mecanismo em prol de maior 

emancipação social para essas mulheres e para os seus experenciarem a negritude na 

intelectualidade em sua forma mais completa e digna. Compreendemos que não esgotamos o 

assunto e que é interessante, futuramente, estendermos essas discussões para o que tange um 

acompanhamento mais extensivo dessas mulheres para buscarmos analisar as pluralidades e 

particularidades em torno dessas narrativas. 
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